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Nieuwjaarsduik weer een groots feest
De jaarlijkse Nieuwjaars-

duik in Zandvoort is mede

Geldig t/m zondag 6 januari

weer opnieuw een succes

• 10 Witte bollen € 1,95
• Groot wit stokbrood €1,50

dankzij het mooie, rustige
geworden. Veel meer dui-

Stap ook eens binnen
voor onze belegde
broodjes met
ambachtelijke salades
en onze koffie!

kers dan vorig jaar trotseer-

den het koude (circa 6°C.)
Noordzeewater

om

het

nieuwe jaar te begroeten.

De duik, dit jaar voor het eerst
in handen van een stichting,
was uitermate professioneel
georganiseerd. Wel was er wat
oponthoud omdat de duikers
zich van tevoren moesten inschrijven. Bij die inschrijving
kregen zij allen een muts van
de hoofdsponsor en alleen
met die muts was men deelnemer.
De organisatie had maar
liefst circa 1400 deelnemers
geregistreerd maar de schattingen van het aantal echte
deelnemers loopt uiteen tot
circa 1500 deelnemers omdat
er vanaf het afgezette gedeelte van het strand enkele

De Mannetjes

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

Ruim 1400 deelnemers namen in Zandvoort een duik in zee

tientallen duikers zich bij de
massa voegden. Het aantal
toeschouwers, dat tot voorbij
de Rotonde en aan de andere
kant tot de Mauritsstraat stonden, worden op een veelvoud
daarvan geschat, circa 10.000
waarvan er circa 2000 op het
strand stonden. Het verkeer,
dat gratis op parkeerterrein
kon parkeren, werd in strakke

banen geleid door de verkeersbegeleiders van de stichting
Zandvoortse Vierdaagse.
Ook in het water werd er alles aan gedaan om de veiligheid te waarborgen. Ook
nu weer werkten de KNRM,
met de Annie Poulisse in het
water, en de Zandvoortse
Reddingsbrigade voorbeeldig
samen.

De reacties waren over het
algemeen positief: “Wel fris
maar zeker te doen”, waren de
meeste opmerkingen die opgetekend konden worden. Ook
waren er zeer lovende woorden voor de organisatie die,
zoals hierboven vermeldt, voor

de eerste keer niet in handen
was van de oorspronkelijke initiatief nemer, zwemvereniging
Rapido ’82 uit Haarlem. Over
het algemeen kan gezegd
worden dat er een professionele duik georganiseerd is die
door veel instanties en sponsors van binnen en buiten de
gemeente Zandvoort werd
gesteund. Het duurt nog wel
een tijdje voor de volgende
Nieuwjaarsduik maar iedereen
ziet er nu alweer naar uit.

Foto: Chris Schotanus

Parkeren 20% duurder

8 januari
openbare bijeenkomst
integrale visie parkeerbeleid.
‘Je moet wel een politiek dier
zijn om te zeggen dat
dat wel meevalt’
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Op 24 maart 2005 tekenden de gemeente en de regionale

VVV Zuid-Kennemerland een prestatiecontract. Het samen-

werkingsverband werd daarmee herijkt. Echter, de gemeente
heeft het driejarige prestatiecontract per 1 januari 2008 niet

meer verlengd. Gemeente Zandvoort maakt zich op voor een
nieuwe marketing rondom het toerisme.

Teleurgesteld

Het huidige VVV kantoor in de Schoolstraat

Tekst en foto Nel Kerkman

Elsebé Anna van der Mije - Brandt

Elly
Zandvoort, 1 januari 2008

Ellen en Ron
Jeroen en Phaedra
Philaine
Ellen Bol – van der Mije
Kees van Baarenlaan 6
2132 KZ Hoofddorp
Mama is overgebracht naar het Uitvaartcentrum
gelegen aan de Tollensstraat 67 te Zandvoort,
alwaar gelegenheid is tot afscheid nemen vrijdag
4 januari van 19.00 uur tot 20.00 uur.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden
maandag 7 januari in het crematorium
Westerveld, Duin en Kruidbergerweg 2-6 te
Driehuis. Tijd van samenkomst 11.15 uur.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij
voor ons heeft betekend, geven wij u kennis
van het plotselinge overlijden van mijn
geliefde vrouw en zorgzame moeder
Jeannette Armande Nijboer – Nieuwpoort

Netty
in de leeftijd van 81 jaar.

Wij danken de Thuiszorg voor hun
liefdevolle verzorging.

”Oma Poet”
Te kort hebben wij samen kunnen spelen
Philaine
2

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres:
Hogeweg 39-1
2042 GE Zandvoort
Tel & Fax 023 - 5732 752
Email: redactie@
zandvoortsecourant.nl
Openingstijden kantoor:
Maandag en dinsdag
09.30 - 16.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Haarlem, 24 december 2007

Advertentie acquisitie:
Letty van den
Brand-Kinderdijk
Tel. 06 - 434 297 83
Email: letty@
zandvoortsecourant.nl
advertenties@
zandvoortsecourant.nl

Correspondentieadres:
Jhr P.N. Quarles van Uffordlaan 39
2042 PP Zandvoort

Bladmanager:
Gillis Kok
Tel. 06 - 460 460 26
Email: gillis@
zandvoortsecourant.nl

Wim Nijboer

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren
in de ontvangkamer van het crematorium.

Colofon

Peter Nijboer

De crematie heeft inmiddels in besloten
kring plaatsgevonden.
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dermeer: “Op 5 februari komt
er in de commissie Project en
Thema’s een presentatie over
de nieuwe marketing functie.
Tevens wordt er voor de VVV
medewerkers gezorgd en verder is alles netjes afgehandeld.”

Op 7 november 2007 meldde
wethouder Wilfred Tates, tijdens de Programbegroting
2008, dat er wordt gewerkt
aan een nieuwe organisatie voor de marketing van
Zandvoort. Hij kondigde in de
vergadering verder aan dat
Ferry Verbruggen bereid is
gevonden om aan te treden
als marketingmanager en om
een nieuwe organisatie op te
bouwen bestaande uit ondernemers.

Cartoon

Ontvlechting

Tegelijkertijd vertelde de wethouder dat de regionale VVV
Zuid-Kennemerland niet meer
naar behoren functioneerde.
De VVV zou daarom ‘ontvlochten’ worden, met alle consequenties van dien. Wel zou
de loketfunctie van de VVV
gehandhaafd blijven. Ook zal
er voor het loket naar een andere vestiging gezocht moeten worden omdat er straks
geen plaats meer is in het
Louis Davidscarre. Bij navraag
vertelde de wethouder on-

In een gesprek
met Peer Sips,
directeur van
de VVV Zuid
Kennemerland,
komt naar voren dat hij erg
teleurgesteld
is in het opzij
schuiven van
de VVV. “Wij
hebben altijd,
ondanks de
beperkte middelen (120.000
euro subsidie),
ons 100% voor
Zandvoort
ingezet. Ook
hebben we na
al die jaren een groot netwerk opgebouwd waar we uit
konden putten. Tevens zijn er
een aantal zaken onzeker. Er is
namelijk (nog) niet gesproken
hoe de loketfunctie na 1 januari 2008 wordt ingevuld. Want

•
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Column

Tijd voor ‘Toerisme nieuwe stijl’

Geheel onverwacht moeten wij afscheid nemen
van onze zorgzame lieve mama en oma

Antwerpen, 10 juni 1931

nummer 1

Contract met VVV niet verlengd

Waterstanden
januari

•

hoewel het contract niet is
verlengd wordt wel verwacht
dat het huidige loket gewoon
blijft functioneren”, zegt Sips,
“de toekomst ziet er voor ons,
nu de VVV gehalveerd is, niet
rooskleurig uit. Jammer dat
het zover heeft moeten komen.”

Historisch

Al vanaf 1926 is het informatiebureau ‘Vereeniging Voor
Vreemdelingenverkeer’ in
Zandvoort aanwezig. De informatie werd vanuit de kiosk
op het Stationsplein verstrekt,
jaren erna verhuisde het loket
naar het Raadhuisplein en later werd het huidige kantoor
in het Gemeenschapshuis
gevestigd. De toenmalige taken van de VVV waren meer
gericht op lokaal gebied. Zo
organiseerde de vereniging
VVV succesvolle vuurwerken
en verkocht jaarkaarten voor
het Kostverlorenpark. Ook bemiddelde men in de verhuur
van woningen en kamers.
Na meer dan 80 jaar is er een einde gekomen aan de ‘Vereeniging
Voor Vreemdelingenverkeer’. Of
de beloofde Zandvoort marketing het ook zo lang zal volhouden? Dat zal de tijd leren.

Hans van Pelt

Het VVV kantoor stond in den beginne op het Stationsplein

Buitenschoolse opvang De Boomhut
Vaste, lexibele en vakantieopvang
voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

WIJ ZIJN OP ZOEK
NAAR NIEUWE MEDEWERKERS (m/v)!
Meer informatie op onze website: www.pluspuntzandvoort.nl
of telefonisch via Monique van Straaten of Sandra Bartling: 023-5740333

Vrije plaatsen
in Zandvoort

Zo, we hebben het weer gehad. De nieuwe agenda kan
in gebruik worden genomen. Altijd weer een hele
klus om alles opnieuw te
noteren. Deze keer moet ik
ook het adressenbestand
over schrijven. Er zijn teveel
mensen verhuisd. Ik heb
teveel gekrast in het oude
bestand. Weg ermee. Met
een schone lei het nieuwe
jaar beginnen. Leerde mijn
moeder me vroeger al.
Ook de lichtjes kunnen uit
de boom. Eerst ballen en
slierten in de dozen. Lampjes
opgerold op een stuk karton.
Zo hou ik de boel ten minste bij elkaar. Eindelijk kan
mijn (scheve) kerstboom
op de brandstapel. Joepie.
Opruiming in huis; een heerlijk gevoel. Welkom 2008.
Na gedane arbeid pak ik de
fiets. Een stukje peddelen
over de boulevard geeft
een lekker gevoel. Kerst en
Oudejaarskilo’s moeten er
worden afgefietst. Bijna
zingend iets ik mijn hoofd
schoon. De wind suist door
mijn haar. Het is stil op de
boulevard. Lege parkeervakken. Er is trouwens
toch geen mens te zien.
Een paar wandelaars in de
verte. Hé, dat is gek. Bij de
gemeente Zandvoort leeft
het Kerstgevoel nog. Bij elke
parkeerplaats brandt de
kerstverlichting nog. “VRIJ”.
Staat er met duidelijke letters . Verlicht en wel. Nou.
Dat was me nog niet opgevallen! Dank je de koekoek!
Een kind ziet dat alles vrij is.
Trouwens, ’s winters heb je
altijd een vrije parkeerplaats
op de boulevard (nóg wel).
Dit is overbodige energieverspilling. Volgens mij kan
die kerstverlichting nu wel
uit. Misschien thuis even
een mailtje sturen naar de
gemeente Zandvoort? Ach,
laat ook maar…..Over een
paar weken zit ik in de zon.
Ben ik ook VRIJ. Dát gun ik
alle lezers in Zandvoort;
een vrij, gelukkig en vooral
gezond 2008.
gman
Lienke Bru
3

Evenementen Agenda

Zaterdag 12 januari:

6

Januari
Nieuwjaarsrace. 4-uurs race van 15.00 tot 19.00 uur.
Gedeeltelijk in het donker verreden dus!
Jazz in Zandvoort. Trio Johan Clement met gastoptreden
van trompettist Ack van Rooyen. De Krocht, 14.30 uur
Kerstboomverbranding.
Op het strand ter hoogte van de Rotonde, 19.30 uur
Salsafeest bij Take ive, met DJ Andres,
aanvang 21.00 uur. (Gratis proeles om 20.00 uur)
Nieuwjaarsconcert Zandvoorts Mannen- en Vrouwenkoor.
Agathakerk, 19.00 uur
Classic concerts. Klassiek concert in Protestantse kerk,
aanvang 14.30 uur

febjanjanjan

Bekendmaking Zandvoorter
van het Jaar
in het NH Hoteles (zie pagina 14)

Week 1 • 2008
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9
9

13

20
1

17

Februari
The Ultra Low Tide International Marathon.
Marathon over het strand van Scheveningen naar Zandvoort
en terug (keerpunt Parnassia)
Classic concerts.
Klassiek concert in Protestantse kerk, aanvang 14.30 uur
Weet u een evenement dat niet mag ontbreken op
onze wekelijkse agenda?
Meld het ons via info@zandvoortsecourant.nl

www.vvdzandvoort.nl

DE VVD IS BOOS !!!!
VVD afdeling Zandvoort-Bentveld is zeer verrast en voelt
zich overvallen door de plannen van Gedeputeerde Staten in
het kader van de provinciale “structuur visie 2040” Er zijn
geen andere plannen van de visie naar buiten gebracht, anders
dan het slechte voorstel om een studie te laten verrichten naar
de mogelijkheid om het Circuit van Zandvoort te verplaatsen
naar een gebied rond Den Helder. Dit komt nota bene ook nog op een zeer ongelegen moment, juist nu zich de belangrijkste krachten bundelen om meer internationale races in Zandvoort mogelijk te maken. Door de voorgenomen studie wordt
aan dit streven zeer veel schade toegebracht. De VVD betreurt het optreden van de
provincie en zal zich sterk maken voor het behoud van het circuit in Zandvoort.

HET CIRCUIT IS VAN ZANDVOORT
HET CIRCUIT BLIJFT IN ZANDVOORT

Kerkdiensten
RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de provincie
Noord Holland. Radio Noord-Holland is bovendien de oficiële
rampenzender van de provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether)

of FM 93.3 (kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

Bewegen in
Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl
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ZoNDAg 6 JANUARI
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
www.aap-parochies.nl
10.30 uur pastor D. Duijves
Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7
www.Adventskerk.com
10.00 uur ds. M.A. Smalbrugge
RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
www.aap-parochies.nl
10.30 uur pastor C. van Polvliet

Burgerlijke stand
22 DeCeMBeR - 28 DeCeMBeR 2007

Zandvoortse beste wensen
In het nieuwe jaar zullen er ongetwijfeld zaken zijn die u

graag voor elkaar gezien zou willen hebben. Een andere heg,
een nieuw behang in de woonkamer, een nieuwe auto, een an-

dere werkkring of wat dan ook. Maar, wat zou u graag binnen

de Zandvoortse gemeentegrenzen verandert zien? Wat zijn
uw beste wensen voor de Zandvoortse gemeenschap? Denkt

u mee en wij willen het graag aankaarten, dat is één van onze

Overleden:

Heesemans geb. Keur, Hendrika, oud 71 jaar.
Bos, Adrianus Hendrikus Franciscus, oud 69 jaar.
van der Mije, Jan, oud 64 jaar.
de Jong geb. Klok, Elisabeth, oud 89 jaar.

•

nummer 1

De Zandvoortse Courant wil
graag van u weten waar in ons
dorp praktische veranderingen
nodig zijn die eigenlijk niet uitgesteld kunnen worden en die
dus in 2008 gerealiseerd moeten worden. Een paar voorbeelden? Wat dacht u van het
weer ‘levend’ maken van het
Gasthuisplein? Of het aanpakken van de ietsers die tegen
het verkeer van de Haltestraat
inrijden? Of nu eindelijk eens
die ‘hondenpoepzuigers’ gebruiken? De verwijzingen die
met het verkeer en parkeren te
maken hebben nu eens ook in
de taal van onze gasten op de
borden plaatsen?

Er zijn natuurlijk een groot
aantal andere zaken die u,
beste lezer, gerealiseerd zou
willen zien. Laat het ons
weten. Wij willen met het
project dat de meeste stemmen krijgt bij de desbetreffende instantie aan de deur
kloppen en ons er sterk
voor maken dat er iets mee
wordt gedaan. U kunt ons
het beste bereiken via het
e-mailadres redactie@zandvoortsecourant.nl of de
adressen die in het colofon
van deze krant staan. De
leukste, origineelste en beste
wensen worden in deze krant
gepubliceerd.

Extra infoavond ‘parkeren’
Wethouder Wilfred Tates heeft de leden van de gemeenteraad

uitgenodigd in een openbare vergadering bijeen te komen om
meer informatie over de Integrale Parkeervisie van het college
te kunnen krijgen. Hij deed dat door middel van een brief aan
de raadsleden. Hieronder volgt de volledige brief.
Geachte leden van de gemeenteraad van Zandvoort,
Tijdens de behandeling van
de integrale parkeervisie in de
vergadering van de commissie
Raadszaken op 27 november
jongstleden, is mij gebleken
dat er toch nog over een aantal onderdelen van het voorstel
onduidelijkheid bestaat. Graag
wil ik u in de gelegenheid stellen, indien u daar behoefte aan
hebt, om in een openbare bij-

eenkomst alsnog die vragen te
kunnen stellen die ter zake nog
bij u leven. Ook zal toelichting
worden gegeven op afwijkende
voorstellen zoals het plan van
de heer Switters en het parkeersysteem in Noordwijk. De informatiebijeenkomst die wordt
georganiseerd op dinsdag 8
januari 2008 en zal om 20.30
uur beginnen. De bijeenkomst
zal onder ambtelijke leiding
plaatsvinden. Locatie: raadzaal
- raadhuis Zandvoort.

Iemand bedanken,
feliciteren of verrassen?
Zet hem/haar
eens in de spotlights!
Spotlight €25,- Met ZandvoortPas: 115,-

Bij voorkeur digitaal aanleveren via info@zandvoortsecourant.nl

•
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Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)
Nieuw jaar

Terugblik Kerst

beste wensen voor 2008!

Geboren:

Ace Cooper Elliott, zoon van: Brandligt, Andràs Robèrt
en: Peper, Bibi.
Quinten Dionisi, zoon van: Kadito, Victoria.
Sako, zoon van: Tablan, Jean en: Tablan, Gina.
Emily Claire, dochter van: Gorwill, James Stuart en:
Lissenberg, Sandra.
Ella, dochter van: Schier, Uziel en: Rabelo, Cristiany.

Met oog en oor
de badplaats door
Zandvoortse Courant

I Cantatori Allegri

De diverse kerst kerkdiensten
zijn dit jaar goed bezocht. De
speciale jeugddienst van de
Protestantse kerk met het
poppenkastspel van de ‘juffen’ Maaike en Nelleke was
een leuke onderbreking. De
Openlucht Kerstzang voor
café Koper op het Kerkplein,
met medewerking van Sanne
Mans en het Gemengd
Zandvoort Koper Ensemble,
wordt steeds drukker bezocht. Ook de carols van het
kamerkoor I Cantatori Allegri
in Dickensiaanse stijl werd
zeer op prijs gesteld. Er is
veel geld opgehaald voor de
Stichting Comité Bijzondere
Hulp Zuid-Kennemerland, die
de minder bedeelden in onze
maatschappij bij staat.

zaterdag 5 januari van 15.00
tot 17.00 uur in de KNRM loods.
Het CDA viert zijn nieuwjaar
op 11 januari vanaf 20.00 uur
in hotel Hoogland en de VVD
heeft op 8 januari een receptie
van 19.00 tot 20.30 in het eethuis ‘de Zandvoorter’. Daarna
moeten de VVD raadsleden
op een holletje naar de informatieavond in de raadzaal van
het raadhuis. Natuurlijk zijn er
nog meer receptie’s van de politieke partijen en andere verenigingen. Wie weet komen
we u wel ergens tegen. En zo
niet? De redactie van oog en
oor wenst u een nieuwsgierig
2008. Want ook in het nieuwe
jaar staan we weer klaar om u
te informeren.

Gelukkig Nieuwjaar

Tussen 1901 en 2099 is ieder
jaar waarvan het jaartal deelbaar is door 4 (inclusief 2000)
een schrikkeljaar. Vandaar
dat 2008 een schrikkeljaar
is, waarvan de maand februari één dag (29 februari)
extra heeft. Uiteraard is het
niet praktisch om een gebroken aantal dagen in een jaar
te hebben en daarom is het
concept van het ‘schrikkeljaar’
met één extra dag, eeuwen
geleden, bedacht. Het woord
‘schrikkeljaar’ is terug te voeren op het Middelnederlandse
woord ‘scricken’, met de betekenis ‘springen’ of ‘met grote
passen lopen’. Een gouden
regel met schrikkeljaar is dat
de meisjes de jongens mogen
vragen!

Traditie is om elk jaar weer
naar diverse nieuwjaarsrecepties te gaan. Hebt u tijd
en zin om eens mee te doen
met het in stand houden van
de traditie? Dan zijn hier een
aantal die u zeker niet mag
missen. Voor de gemeentelijke receptie bent u te laat,
die was al op woensdag 2
januari. Maar waar bent u
nog wel welkom? De lokale
radio ZFM geeft op vrijdag
4 januari van 15.00 tot 17.00
uur een nieuwjaarsborrel bij
hotel Hoogland. Op 6 januari kunt u de Zandvoortse
redboys bij Noord post Piet
Oud een succesvol nieuwjaar
wensen. Ook de KNRM heeft
een nieuwjaarsreceptie, op

Schrikkeljaar

Het Chinese nieuwjaar begint pas op 7 februari en
staat in het teken van de
rat. De rat is het eerste dier
in de twaalfjaarlijkse cyclus
van de Chinese dierenriem
volgens de Chinese kalender.
Volgens Chinese folklore zijn
mensen die onder het sterrenbeeld (1948, 1960, 1972,
1984, 1996) zijn geboren:
charmant, economisch, eficiënt, laf, opportunistisch,
verkwistend en op eigen
materieel gewin uit. Ratten
zijn in bepaalde landen een
symbool van geluk en voorspoed doordat ze zich aan
veel omstandigheden kunnen aanpassen. Ratten zijn
slim, vooral waar het hun
eigen overleving betreft.

Parkeervisie

Op dinsdag 8 januari om
20.30 uur heeft Wethouder
Tates alle raadsleden laten
weten dat hij een informatieavond houdt over de integrale parkeervisie, vanwege de
hoeveelheid vragen tijdens
de commissie Raadzaken
eind november. Of ook de
Zandvoortse inwoners op
deze ‘openbare’ informatieavond welkom zijn staat
niet (meer) vermeld. De uitnodiging (‘wethouder Tates
nodigt niet alleen de leden
van de gemeenteraad uit
maar ook u bent welkom!’)
is inmiddels van de website
verwijderd.

Goed begin

De gemeente heeft al één
van zijn goede voornemens
uitgevoerd en is onlangs
een speciale schoonmaakactie op het strand gestart.
In opdracht heeft irma Paap
40 kuub vuil en 15 kuub puin
verzameld en afgevoerd. Het
strand is weer schoon voor
de toeristen en de inwoners
van Zandvoort die langskomen voor een lekkere winterwandeling op het strand.
Want schoon en rein zal het
strand ook bij de nieuwjaarsduik zijn.
5
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Uitagenda
Holland Casino
Zandvoort
Januari 2008
Vanaf 20.00 uur

Drukke jaarwisseling voor Zandvoortse brandweer
Een van de diensten die tijdens de jaarwisseling extra alert is, is
de brandweer. Al ver voor 31 december zijn de vrijwilligers bezig

om zo veel mogelijk de vinger aan de pols te houden. Controle
van het enige verkooppunt van vuurwerk in Zandvoort is een

vaste procedure maar ook de diverse uitingen van Kerstmis zijn
aan controle onderhevig.

Woensdag 9 januari

Special Ladies Day
Winterwonderland
Vandaag is het casino omgetoverd tot
een waar Winterwonderland met koek en
zopie, glühwein en warme chocolademelk.
Neem alvast een voorproefje op uw
wintersportvakantie.
• Warme optredens door NME Events
• Heerlijke winterse hapjes en drankjes
• Maak kans op het boek Snowfood met
typische wintersportgerechten
• Gehele dag gratis entree

Winterse
dagschotel
Geniet van maandag tot en met
donderdag* van onze heerlijke
dagschotel voor slechts € 10,-.
Favorites Cardhouders krijgen
hierop een korting van € 3,-.
*tussen 17.00 en 19.00 uur, zolang de voorraad strekt

Feesten & Events
Dinsdag 1 januari
Geopend vanaf 16.00 uur
Christoph Völcker
17.30 - 21.30
Vrijdag 4 januari
21.30 - 01.00
NME Events
Zaterdag 5 januari
21.30 - 01.30
Tommy Thompson
Zondag 6 januari
17.30 - 21.30
NME Events
Woensdag 9 januari
Vanaf 20.00 uur
Special Ladies Day Winterwonderland met
optredens van NME Events
Vrijdag 11 januari
21.30 - 01.00
Cross Over
Zaterdag 12 januari
21.30 - 01.30
DJ Thomas
Zondag 13 januari
17.30 - 21.30
NME Events
Vrijdag 18 januari
21.30 - 01.00
NME Events
Zaterdag 19 januari
21.30 - 01.30
First Class
Zondag 20 januari
17.30 - 21.30
Jo Ann & Friends
Vrijdag 25 januari
21.30 - 01.00
Show Gun
Zaterdag 26 januari
21.30 - 01.30
DJ 2 To You
Zondag 27 januari
17.30 - 21.30
NME Events

Kraak de kluis
Met de Bonus Jackpot Januari kunt u
exclusieve en verrassende prijzen winnen.
In een grote ’kluizenwand’ met 25 deurtjes
zitten even zoveel mooie prijzen.
Van een spectaculaire ballonvaart tot een
home entertainmentsysteem met LCD TV.

Edwin Kraaijenoord, onderbrandmeester van de Zandvoortse brandweer

Een man die al jaren deze procedures meemaakt is Edwin
Kraaijenoord, onderbrandmeester binnen de Zandvoortse, en
vanaf 1 april aanstaande regionale brandweer. De ploeg die
als eerste uit moet rukken, de
alarmploeg, stond ook afgelopen Nieuwjaarsnacht als eerste
paraat bij de eerste meldingen.
Als dan blijkt dat er niet genoeg
manschappen aanwezig zijn,
wordt de andere ploeg gealarmeerd.
De Zandvoortse brandweer

Gratis een heerlijk
glas wijn bij uw
Originals gerecht

heeft in de Nieuwjaarsnacht
behoorlijk wat te doen gehad.
De eerste melding kwam om
01.20 uur binnen en betrof een
melding van een buitenbrand
en een brandende caravan in
het woonwagenkamp aan
het Keesomplein. Ook heeft
Kraaijenoord met zijn collega’s
afgelopen Nieuwjaarsnacht
acte de présence gegeven toen
de collega’s van Haarlem onze
plaatsgenoten nodig hadden
om de nodige buitenbrandjes, aangestoken kerstbomen,
vuurwerkpakketten enzovoorts, te blussen.

Maak kans op diamantcheques à � 500,-.
Deze prijs kunt u winnen op de speciale
Diamantbank.

Holland Casino Zandvoort, Badhuisplein 7, 2042 JB Zandvoort. Tel 023 - 57 40 574. Kijk voor meer informatie en onze voorwaarden op hollandcasino.nl

Een 15-jarige Zandvoortse
jongen heeft zijn eerste goede daad in het nieuwe jaar
moeten bekopen met zwaar
letsel aan een van zijn ogen.
Tijdens de Nieuwjaarsnacht,
rond 01.00 uur, was onze jonge
plaatsgenoot wat vuurwerk in
het Kromboomsveld bij elkaar
aan het vegen. Tijdens zijn
werkzaamheden ontplofte
er een nog smeulend rotje in
de hoop die hij bij elkaar had
geveegd. Met zwaar oogletsel
werd de ongelukkige jongen
naar een ziekhuis vervoerd. Op
het moment van verschijnen
van deze krant was nog niet
bekend of hij het licht in een
of beide ogen in de toekomst
zal moeten missen.

Kerstbomen verbranding op 9 januari
De kerstbomen verbranding zal dit jaar op woensdag 9 januari

om 19.30 uur plaatsvinden. Traditie getrouw zal dat gebeuren op
het strand voor de Rotonde.

De hele maand januari ontvangt
u bij aankoop van een Originals
gerecht een speciaal op
het gerecht afgestemde wijn.

Bonus Jackpot
Diamantbank

Om de weg niet kwijt te raken
in een vreemde stad, is iedere
brandweerauto sinds kort uitgerust met het zogenaamde
MTO-systeem. De meldkamer
kan een locatie van een brand
in zo een systeem zetten,
waarna een soort Tom Tom ervoor zorg draagt dat de chauffeur via de snelste weg naar
de brand kan rijden. Dinsdag
werden de Zandvoortse spuitgasten ook nog gevraagd om
assistentie verlenen bij het nablussen van een grote brand
in een bedrijvencomplex in de
Waarderpolder.

Bizar ongeluk

Zeer druk

De ’kluizenwand’ staat op het podium vlakbij
de betreffende speelbank die herkenbaar is
aan het Bonus Jackpot sign.

Navigatie

De Kerstboomverbranding trekt altijd zeer veel bekijks

Sinds jaar en dag worden
op die plek de Zandvoortse
kerstbomen verbrand, onder het toeziend oog van de
Zandvoortse brandweer. In

het verleden werd ook het
vuurwerk, dat in de dagen
voor Oud & Nieuw door de
hermandad in beslag werd
genomen, tussen de bomen

gestopt zodat er nog een
soort van tweede ‘vuurwerkfeest’ voor met name de
Zandvoortse jeugd was. De
laatste jaren is dat echter door
de wet verboden en wordt al
het in beslaggenomen vuurwerk vernietigd.
Al sinds een aantal jaren verbindt de gemeente een kleine
loterij aan het inzamelen van
afgedankte kerstbomen en
stelt zij een aantal tegoedbonnen ter beschikking. Ook
dit jaar zal de gemeente
Zandvoort weer een aantal
van deze bonnen beschikbaar
stellen. Iedere kerstboom die
wordt aangeleverd is goed
voor één lootje. De winnaars
worden in deze krant en op
de gemeentelijke website
bekend gemaakt.

•
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Nobles
Exclusive Drink & Food Pub

door
Erna Meijer

Hoewel nog in de startfase belooft de Schotse Pub Nobles iets

bijzonders te worden op Zandvoorts horeca-gebied. De ko-

mende weken wordt er nog hard gewerkt om zowel het interieur als het buitenterras helemaal up to date te maken, zodat

de oficiële opening eind januari kan plaatsvinden. Een zeer
enthousiaste woordvoerder Mike Moore licht alvast een tipje
van de sluier op.

“Nobles moet uitstraling hebben en ons streven is dat hier
van jong tot oud in een huiskamerachtige omgeving allerlei
soorten exclusieve dranken
kan komen proeven. Elk drankje moet bijzonder zijn en wij
kunnen dan ook een enorme
sortering aanbieden. Dat kan
variëren van dertig soorten
kofie met heerlijk appelgebak
(gezellig op zondagmiddag komen proberen, met of zonder
alcohol), veertig soorten bier,
dertig soorten jenever tot binnenkort meer dan honderd
soorten whisky’s.” Speciaal is
ook de mogelijkheid tot het
kopen van een fles van het
een of ander, die dan in de
zaak apart wordt gezet tot
een volgend bezoek. Dit onder
de noemer ‘buy your own bottle, ask the bartender’. Gezien
het Schotse karakter van de
exclusieve pub is de voertaal
voornamelijk Engels!
Onder de zaak bevindt zich
een grote kelder, waar het komende jaar allerlei wijn- en
whiskyproeverijen gehouden
zullen worden. Het personeel
krijgt een goede opleiding om
de klanten optimaal te kunnen
adviseren over de vele mogelijkheden. Daarnaast kan men
er binnenkort ook terecht
voor een lekker ontbijtje, een

bijzondere lunch of een luxe
hoofdgerecht, zoveel mogelijk op Schotse wijze. Er is een
hoog ambitieniveau want, zo
vertelt Moore: “Wij gaan voor
een vijf sterrenkroeg onder
het motto ‘Enjoy the relaxed
Nobles way of living’.” Uniek
voor Zandvoort wordt vanaf
maart het éénkamerhotel boven de zaak. Mike: “Dit wordt
een super de luxe ingerichte
royal suite met natuurlijk
champagne en een jacuzzi;
niet alleen geschikt als bruidssuite maar ook voor (zaken-)
mensen, die iets aparts zoeken.”
Live muziek wordt ook een
vast onderdeel in Nobles.
Aanstaande zondag, 6 januari,
treedt de Ierse gitarist Albert
Niland op. Vanaf 15.00 uur is
deze muzikant, die o.a. bij het
wereldberoemde Riverdance
Dansspektakel speelt, te beluisteren.
Voorlopig is ‘Nobles’ van
dinsdag tot en met zondag
geopend (in principe vanaf
16.00 uur), maar vanaf eind
januari/begin februari zeven dagen per week tussen
07.00 uur ’s morgens tot
01.00 uur ’s nachts. Het adres
is Haltestraat 21, Zandvoort.
Telefoon 023-30204.
7
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In 2008 nog meer voordelen met de ZandvoortPas!
Met de feestdagen net achter de rug, kijken we alvast voorzichtig naar het nieuwe jaar. Ook in 2008 zal de ZandvoortPas
het u weer voordeliger maken om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Pashouders opgelet:

Nog geen ZandvoortPas?

Verleng nu uw ZandvoortPas,
dan kunt u weer een jaar lang profiteren
voor slechts €5,00!

Bestel dan nu ook snel uw eigen ZandvoortPas.
Voor slechts €7,50 kunt u een jaar lang profiteren
van heel veel leuke aanbiedingen!

uit!
el plaatsen.
Reken zelf uw voordeel ortPas kunt u eenmalig gratis een Zandkorrg!
Met uw nieuwe Zandvovolgende Zandkorrel maar liefst 50% kortin
Tevens krijgt u op elke

•

nummer 1

Nieuwjaarsboodschap burgemeester Niek Meijer:
“Gezamenlijk staan wij sterk en dat is nodig.”
Diverse verenigingen binnen
de

Zandvoortse

schap houden een goede

traditie in ere, die van de
nieuwjaarsreceptie voor le-

den en supporters. Het is
vaak een kunst om de diverse

besturen de hand te kunnen
drukken omdat ze meestal

op dezelfde dag worden georganiseerd. Wij proberen er

een aantal voor u op schema

Wens

te zetten. Als deze editie bij

“Volgens mij wordt het een
mooi jaar. Ik ga daarvoor mij
best doen en ik hoop u allen
ook. Zonder u kunnen wij dat
immers niet. De Zandvoortse
samenleving zijn wij allen!
Gezamenlijk staan wij sterk
en dat is nodig. Dan kun je ook
lastige keuzes maken en die
zullen er het komende jaar zeker zijn. Graag wens ik u en de
uwen een gezond maar vooral
plezierig 2008, met af en toe
wat storm!”, sloot hij af.

u op de mat ligt, is de meest

belangrijke receptie, die van
de gemeente Zandvoort, al
achter de rug.

Sinds 1 januari 2008 is de gele ZandvoortPas 2007 niet meer geldig. De ZandvoortPas 2008 is geldig t/m 31 december 2008.

Zaterdag 5 januari OPEN HUIS van 11:00 tot 13:00 uur, U BENT WELKOM!
Dit verrassende 2-kamer appartement, v.v. een lift en op de 2e etage, MOET van binnen
gezien worden. Het is in een uitstekende staat en kan zo betrokken worden. Het beschikt
voor een woon- en eetkamer, een moderne keuken en een prettige woonkamer.

Een zéér verzorgd en modern 2-kamer appartement gelegen op de 3e etage van
complex “De Duinroos”. Vanuit de woonkamer is er ZEEZICHT! Het gebouw is v.v. een
lift en heeft de beschikking over een AFGESLOTEN PARKEERTERREIN

uis!

uis!

Open H

Burg. Van Alphenstraat

Burg. Van Alphenstraat

57-5

59-10

Zandvoort

Vraagprijs: € 159.500,= k.k.

Open H

Zandvoort

•
•
•
•

Parkeermogelijkheden op eigen terrein;
Ideale starterwoning die zo te betrekken is;
Woonoppervlakte ca. 50 m2;
Servicekosten € 161,= p/mnd incl. verwarming.

Vraagprijs: € 159.000,= k.k.

•
•
•
•

Deels kunststof kozijnen met dubbel glas;
Ideale starterwoning die zo te betrekken is;
Woon opereervlakte ca. 55 m2;
Servicekosten € 205,= incl. voorschot verwarming.

Actieve makelaardij
tegen scherp tarief
Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Rob Greeven

Kim Dekker

Timo Greeven

Zandvoort gaat digitaal

Meijer stipte ook de mogelijkheid aan om zaken met de gemeente te doen via de digitale
snelweg, het internet. Op dit
moment zijn dat nog slechts
zes producten maar er wordt
naar gestreefd om tegen het
einde van 2008 er een tiental
via de computer aan te kunnen bieden. “U ziet dat niet
direct maar hopelijk merkt u
wel de effecten daarvan. Het
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begrijp ook dat de economie
daar dringend moet worden
versterkt, maar dat kan geen
reden zijn om het Circuit Park
Zandvoort te gaan verplaatsen.
Dat gaat behoorlijk te kort door
de Tarzanbocht en daar zijn de
laatste woorden nog niet over
gesproken. Ook in dit voorbeeld zal samenwerking met
de regio noodzakelijk zijn om
het voor Zandvoort gewenste
resultaat te bereiken”, aldus
een zeer strijdbare Meijer.

gemeen-

Burgemeester Niek Meijer
heeft in zijn eerste nieuwjaarsrede voor zijn nieuwe
Zandvoortse ‘onderdanen’
gepleit voor een grotere samenwerking binnen de regio
Kennemerland. Net als zijn
voorganger enkele jaren geleden deed, echter hij nuanceert
nogal het een en ander. “De
gemeente Zandvoort ligt in de
regio Kennemerland en maakt
daar een onlosmakelijk onderdeel van uit. Dit betekent dat er
een natuurlijke samenwerking
dient te zijn met die regio; er is
immers teveel wat ons bindt,
terwijl het af en toe lijkt alsof
zaken ons alleen scheiden.
Goed samenwerken betekent
niet dat je je identiteit moet
opgeven. Integendeel zou ik
zeggen. Wel moet je er voor
zorgen dat je de regie houdt
en dus onze organisatie daar
ook op toegerust moet zijn.
Samenwerking dient dus te
leiden tot een versterking in
plaats van een verslapping van
bepaalde zaken”, aldus Meijer
in zijn nieuwjaarsrede.

•

Overige recepties

duurt iets langer voordat alle
producten online beschikbaar zijn maar daar staat
tegenover dat het voor u wel
gemakkelijker wordt”, ging hij
voort.

Handhaving noodzakelijk

Meijer heeft handhaven hoog
in het vaandel en wil in 2008
een inhaalslag proberen te
plegen: “Handhaving en vergunningverlening dienen
voorspelbaar te zijn. Als u
de regels overtreedt moet er
een reële pakkans of dreiging
daartoe zijn. Regels moeten
ook zodanig zijn dat ze handhaafbaar zijn. Werk aan de
winkel in deze gemeente. Niet
alleen bij bouwwerken maar
ook bij pensions en hotels die
aan strengere veiligheidseisen
moeten voldoen, foutparkeerders, grofvuildoorzoekers enzovoorts. In bepaalde gevallen
is een waarschuwing meer de
aangewezen weg dan direct
een bon/boete uitdelen. In
veel gevallen overigens niet.
Onze medewerkers zullen dat

moeten aanvoelen. Ik weet
dat ik hiermee wellicht een
discussie uitlok, maar die ga
ik graag aan. Handhaven (in
het bijzonder) doe je om de
grote groep inwoners die de
regeling goed uitvoert, te laten zien dat overtreding niet
loont. Doe je dat goed dan zal
dat een positief effect hebben
op de samenleving en de cohesie versterken.”

Bezoeken

Zoals al opgemerkt door nu al
een groot aantal Zandvoorters
en Zandvoortse bedrijven, is
Meijer zeer betrokken met de
inwoners en het bedrijfsleven
van zijn gemeente. “In de komende maanden ga ik een
dwarsdoorsnede van bedrijven
en instellingen bezoeken om
te zien wat u drijft, boeit en
bezig houdt in deze fraaie gemeente. Ik verheug mij daarop.
Is het zo dat uw bedrijf, instelling of vereniging daar niet bij
zit en u vindt wel dat u er bij
hoort of iets nieuws te melden
heeft? Geen nood, bel of mail

(via burgemeester@zandvoort.nl, red.) en ik kijk of het in
de agenda is in te passen. Ook
zal ik dan vragen naar uw motivatie. Dit alles in de gedachte
dat het Zandvoortse bestuur
staat voor betrokkenheid en u
dat ook moet kunnen merken”,
beloofde hij.

Circuit Park Zandvoort

Gedeputeerde Ton Hooijmaijers
krijgt aan Meijer een geduchte
tegenstander van zijn plan om
‘ons’ circuit te verhuizen naar
Den Helder. “Het leven hier lijkt
soms wel een racewedstrijd
waarbij de geluidsoverlast
overigens wel meevalt. Ik merk
ook dat er wel eens iemand uit
de bocht vliegt of te kort door
de bocht wil gaan. Ik heb het
nu over het plan van de provincie Noord-Holland om te gaan
onderzoeken of het Circuit van
Zandvoort wel bestaansrecht
heeft en of het niet beter
naar Den Helder kan worden
verplaatst. U kent ons standpunt: Nee! Ik heb niets tegen
de gemeente Den Helder en ik

Wij hebben voor u een aantal
recepties van Zandvoortse verenigingen op een rijtje gezet.
SV Zandvoort bijt zaterdag 5 januari het spits af. Om 13.00 uur
zal er een Nieuwjaarswedstrijd
beginnen tussen het zaterdagelftal van de vereniging en
Legmeervogels. Aansluitend
is de receptie in het clubhuis.
Op zondag 6 januari noteerden wij voor u de volgende
recepties: om 15.00 uur de
Zandvoortse Reddingsbrigade
in Post Piet Oud aan de boulevard Barnaart; vanaf 16.30 uur
de receptie van de Tennisclub
Zandvoort in het clubhuis
aan de Kennemerweg en om
17.00 uur bent u welkom bij
ZSC in het clubhuis aan de
Duintjesveldweg.

Politiek

Bij de redactie zijn een tweetal
uitnodigingen binnen gekomen van politieke partijen. De
VVD houdt receptie op dinsdag 8 januari vanaf 19.00 uur
in eethuis De Zandvoorter aan
de Jac. Van Heemskerckstraat
6 en het CDA doet datzelfde
op vrijdag 11 januari vanaf
20.00 uur in hotel Hoogland
in de Westerparkstraat
9

R A DI O + T V
Zondag

Vanaf vrijdag 4 januari heten wij u
weer van harte welkom.

Zondag 6 januari

Nieuwjaarsborrel
met Live Muziek

Keuzeweekmenu
(ma t/m vrij)

van 16.00 – tot 17.00 uur
Iedereen is welkom voor
een drankje en een hapje

Goulash soep
Carpaccio
Gamba’s A’jillo
Peper Steak
Zalmilet botersaus
Mixed Grill
Dame Blanche
€ 16,75

08:00
10:00
12:00
14:00
17:00
20:00
21:00

Countrytrack (H)
ZFM Jazz
Muziekboulevard
Zondag in Kennemerland
De avond
Golden ZFM (H)
Tepp Zeppi

C U L T U U R
Donderdag

08.00 Goedemorgen
Zandvoort (H)
20:00 Countrytrack
22:00 De Hoop

Vrijdag

08:00 ZFM jazz (H)
10.00 Venendaal in Zicht
17.00 Je weekend in
Maandag
met ZFM
08:00 Zandvoort op Zaterdag (H)
19:00 Vrijdagavond Café
12.00 De Muziekboulevard
21.00 Sea IT
20:00 Golden ZFM
21:00 ZFM Klassiek

Dinsdag

08:00 Zondag in
Kennemerland (H)
12.00 De Muziekboulevard
20:00 ZFM Jazz/
raadsvergadering.
22:00 In Zandvoortse Zaken

Woensdag
08:00
12.00
20:00
22:00

Vrijdagavond Cafe (H)
De Muziekboulevard
ZFM Klassiek (H)
Veenendaal in Zicht

‘Schilderen bij Wagenaar’
Op 1 februari 1983 startte een aantal creatieve dames onder

leiding van Mariska Pisam een schilderclub te Zandvoort. De
afgelopen 25 jaar hebben ruim 35 leerlingen haar lessen ge-

volgd. De samenstelling van de groep wisselde af en toe, maar

bestond altijd uit enthousiaste leerlingen die allemaal een geheel eigen stijl ontwikkelden.

Zaterdag

In het kader van het 25 jarig
bestaan van de genoemde
schilderclub is speciaal voor de
tentoonstelling ‘Schilderen bij
Wagenaar’ een breed scala aan
schilderijen te bewonderen en
een aantal sculpturen van Ingrid
van den Hoed, alsmede de scherven van het aardewerkbord en
vele andere bodemvondsten
van Chris Wagenaar. De schilderijen zijn gemaakt door
Mariska Pisam, Marian Bosma,
Linda Bosma, Margareth
Schrama, Hanneke Hofman,
Wil Boom, Jelly Berendsen,
Anneke Weijers, Heiny Goll,
Sylvia Landman, Trudie van
Toornburg, Ans Cense, en
Marijke Moolenaar.

24 uur per dag on air!
106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

Café Oomstee
Zaterdag 12 januari

De lesruimte van de schilderclub werd gevonden in
het souterrain van architect
Chris Wagenaar aan het Jan
Snijerplein. Wagenaar ont-

Aanvang: 20.30 uur
Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

wikkelde vele projecten in
Zandvoort. Enkele daarvan,
waaronder ‘De Schelp’, zullen
voor de komende tentoonstelling worden uitgelicht.

Jazz in de Krocht

In de persoon van Ack van Rooyen is komende zondag
een grote jazzheld te gast in de concertenreeks ‘Jazz in De

Krocht’. Deze trompettist kan zonder enige overdrijving een

begrip binnen de Nederlandse jazzwereld worden genoemd.
Al generaties lang behoort hij tot de absolute top.

Januari Voordeelmenu
(voor 2 personen)
* Dim-Sum: 2x Mini Loempia’s
2x Pangsit
2x Kerry Kok

€ 16,50
ALEN *
* ALLEEN AFH

* Babi Pangang Speciaal
* Kipblokjes in zwartebonensaus
* 3 Stokjes Kip Saté
* 2x Witte Rijst
Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur
Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

Krant niet ontvangen?
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Voor nabezorging of bezorgklachten:
bel 06-1139 1478 of
mail info@zvo-verspreiders.n

Alvorens met bouwen te beginnen trof Wagenaar bij grondwerkzaamheden regelmatig
talloze gebruiksvoorwerpen aan,
zoals kommen, borden en vergieten. Zo kwamen er ook scherven
uit de grond van vermoedelijk
het oudste Zandvoorts aardewerkbord uit 1698.

Tentoonstelling

08:00 Toebak Leeft?
10:00 Goedemorgen
Zandvoort
12:00 Muziekboulevard
14:00 Zandvoort op
Zaterdag
17:00 Eurobreakdown
19:00 Meij op Zaterdag
21:00 Groove Empire
23:00 Night Walk

Finale
Karaoke!

Vondsten

Oorspronkelijk opgeleid als klassiek
musicus, maakte Van
Rooyen in zijn jeugd
een reis naar Amerika.
In New York kwam hij
in 52nd Street in aanraking met de jazzmuziek en hij was
één van de eersten
die deze muziek in Trompettist Ack van Rooyen
Nederland introduceerde.
musici. Behalve in Nederland is
Van Rooyen ook actief geweest
Ack van Rooyen was één van in Frankrijk en Duitsland. Als
de eerste Nederlanders die solist tourde hij met het orkest
Europese tournees maakte. van Bert Kaempfert Orchestra
In Nederland werd hij een van en hij maakte vele tournees
de meest gevraagde studio- door Azië en Zuid- Amerika.

De tentoonstelling is van 19
januari t/m 2 maart 2008 te
bezichtigen in het Zandvoorts
Museum, Swaluëstraat 1.
Openingstijden: woensdag t/m
zondag 13-17 uur.
Hij heeft met ongelooflijk
veel musici gespeeld, waarvan
Clark Terry en Gil Evans waarschijnlijk tot de bekendste horen. Het aantal platen waarop
Van Rooyen meespeelt is bijna
niet te tellen.
Het Trio Johan Clement
bestaat uit Johan
Clement (piano), Eric
Timmermans (contrabas) en Frits Landesbergen (slagwerk)
en vormt voor deze
concerten wederom
de basis. Slagwerker
Frits Landesbergen zal
komende zondag vervangen worden door Joost
van Schaik.
Het concert in gebouw De
Krocht begint zondag 6 januari om 14.30 uur. De toegang
bedraagt €12.
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‘Oorlog komt voort uit onvrede’.
Marco Termes
(gesponsord door Grand Café Danzee)

Nieuwjaarsconcert

Zandvoort kijkt al reikhalzend uit naar het Nieuwjaarsconcert,
dat op zondag 13 januari in de Agathakerk gezamenlijk gege-

ven wordt door het Zandvoorts Mannenkoor en Vrouwenkoor.
Het laatste Nieuwjaarsconcert vond namelijk plaats in 1989!
Wat het ook speciaal maakt is het feit dat Ankie en Pieter

Joustra weer zijn gevraagd om tijdens de uitvoering een optreden te verzorgen.

Pieter Joustra als Thomasvaer

Het Zandvoorts vrouwenkoor,
met ondersteuning van Music
All-In, staat onder leiding van
dirigent Ed Wertwijn. Het
Zandvoorts mannenkoor wordt
geleid door dirigent Wim de
Vries. In welke hoedanigheid
en in welke uitdossing Pieter
en Ankie zullen verschijnen,
dat blijft nog een verrassing,
maar dat zij de eigenaardigheden van Zandvoort en de
Zandvoorters weer op een komische manier onder de loep
zullen nemen staat vast.
De laatste keer dat dit tijdens
een concert gebeurde was in
1987, waarbij ook folklorevereniging De Wurf acte de présence
gaf. Een bekende uitvoering in
dit verband is het optreden als Thomasvaer en
Pieternel. In 1707 werd
voor het eerst na de
opvoering van Joost
van den Vondel’s stuk
‘Gijsbreght van Aemstel’
als naspel ‘De Bruiloft
van Kloris en Roosje’
gebracht. Hierin traden
de acteur Thomas van
Malsem en zijn vrouw
Petronella Kroon op,
vandaar de naamgeving.
De oudste, gedrukte
Nieuwjaarswens da-

teert van het midden der 18e
eeuw. Maar het uitspreken van
een nieuwjaarswens, zoals dus
deze keer door Ankie en Pieter
zal worden gedaan, is een
zeer oud gebruik dat al bij de
Rederijkers in zwang was. Alle
wensen van Thomasvaer zijn
vanaf 1756 bewaard gebleven.
Wij kijken uit de versie van
2008.
Het nieuwjaarsconcert in de
Agathakerk begint om 14..00
uur en is gratis toegankelijk.
Om de kosten van het concert
te kunnen dekken zijn nog
wel enkele sponsoren nodig.
Hiervoor kunt u contact opnemen met Willem van der
Moolen, tel. 5717659.

Pieter en Ankie Joustra
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Hele maand januari:

Botermalse Hertenbiefstuk
100 gram € 3,50 - € 2,50

Koie van de maand!
Nieuw in het assortiment
Jay Jay met hazelnootsmaak

L

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Voor zandvoortpashouders aanbieding:

Gratis proefles
(vraag naar onze voorwaarden)

Bel voor informatie
06-54280393 of 023 - 5730107
www.members.lycos.nl\rijschoolduet

Normaal € 2,75
Voor pashouders € 2,50

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102
7 dagen per week geopend
van 09.00 tot 22.00 uur

Pashouders 5% korting
op de gehele collectie.
Wij wensen iedereen een
gelukkig en gezellig 2008!

(in alfabetische volgorde)

Onze nieuwe
collectie spiegels
is binnen!

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen, ook
op Fleurop bestellingen.

Pashouders op alle artikelen 5% korting.

Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 023 572 00 42
www.bloemenaanzee.nl

Op vertoon van uw Pas:

Studentenhaverflikken
puur – melk of wit
van € 2,75

Noord Hollandse belegen Goudse
Fijn belegen

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

voor € 2,25

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

Bestel nu de ZandvoortPas 2008

15% korting op
wenskaarten

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand januari

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort
Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Deze pas is geldig t/m 31 december 2008
Uw op naam gestelde ZandvoortPas
wordt, tesamen met een welkomstkado,
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.
Met de aangehechte tegoedbon voor een
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst
tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Nieuwe bedrijven die de ZandvoortPas gaan accepteren
Een aantal nieuwe bedrijven heeft zich aangemeld bij de organisatie
van de ZandvoortPas. Zij zullen regelmatig op deze pagina’s
aanbiedingen doen voor houders van deze razend populaire pas.
Allereerst heeft de ‘living & giving’ winkel 38 Avenue, op de hoek Poststraat/
Kerkstraat, zich aangemeld. Deze cadeau- en woonaccessoires winkel verkoopt de meest uiteenlopende artikelen en heeft voor een ieder wat wils. 38 Avenue is
dealer van topmerken als Rivièra Maison, PTMD, Colorique, Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.
De eerste aanbieding van 38 Avenue stond al op de middenpagina van de laatste editie van vorig jaar:
5% korting op de collectie van Rivièra Maison. 38 avenue is gevestigd in de Kerkstraat 38, tel. 5732700

Herenmode

Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Heel kilo slechts € 8,-

Op vertoon van de ZandvoortPas
een fles huiswijn i.p.v. € 15,00
voor € 13,50 (wit, rood of rosé)

Met ZandvoortPas
50% korting
op een Zandkorrel
(particulier én zakelijk)

Lijst van
deelnemende
bedrijven

50% Korting op de
gehele wintercollectie!
(m.u.v. schoeisel)
Burg. Engelbertsstraat 94b – Zandvoort
7 dagen per week geopend

Ook Vlug Fashion Menswear, in Jupiter Plaza, heeft zich aangesloten bij de ZandvoortPas. Deze exclusieve
modezaak voert een aantal topmerken op herenmodegebied. Wij doen een greep: Buddha to buddha, TakeTwo Jeans, de sieraden van Band off Angels, Leche design, Humberto, Companeros, Calvin Klein underwear
en OOZOO horloges. Tevens staat Vlug Fashion in de hele omgeving, en daarbuiten, bekend als de modezaak
voor de grote maten. Een groot pakket aan kleding tot maar liefst 8 x XL staat voor u klaar.
Vlug Fashion is gevestigd in de Haltestraat 2a, tel. 5719519. Meer informatie via www.vlugfashion.nl.
Er zijn nog meer bedrijven die voorbereidingen treffen om zich aan te sluiten. Op korte termijn zult u daar
meer over lezen!

Voor ZandvoortPashouders

10% korting op
alle artikelen!

Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

Uiteraard kunt u nog steeds de nieuwe pas voor 2008 bestellen. U kunt dan ook proiteren van de vele
aanbiedingen die de Zandvoortse ondernemers speciaal voor houders van de ZandvoortPas doen. U kunt
voor een nieuwe pas de bon in deze krant invullen en wegbrengen, u krijgt dan zo spoedig mogelijk uw
nieuwe pas in huis.

Bij elke ZandvoortPas wordt een ZandvoortPas balpen cadeau gegeven. Daarmee kunt u bijvoorbeeld uw
favoriete aanbiedingen omcirkelen!

Winkeliers:
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat
Autorijschool Duet - 06-54280393
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - A.J. v.d. Molenstraat
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

Mode en trends:
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Schofies Kindermode - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Vlug Fashion Men’s Wear - Haltestraat

Wonen en onderhoud:
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Pizza Döner Plaza - Kosterstraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Start van digitaal loket Zandvoort

Stemmen op de Zandvoorter van het Jaar 2007
De onderstaande 6 personen zijn door de lezers genomineerd voor de titel ‘Zandvoorter van het Jaar 2007’. Ook dit keer is uw stem belangrijk en kunt

u door middel van onderstaande bon of via het e-mailadres jury@zandvoortsecourant.nl aangeven wie volgens u voor deze titel in aanmerking komt.
We verzoeken u op de bon en ook op de e-mail uw adresgegevens op te schrijven. Tevens willen we nog onder uw aandacht brengen dat alleen uw stem

meetelt als u in de gemeente Zandvoort woont, dus stembiljetten uit een andere plaats zijn bij deinitie ongeldig. Tijdens een feest in het NH Hoteles
op 12 januari 2008 wordt de ‘Zandvoorter van 2007’ bekend gemaakt.

Marcel Meijer

Aag Spierieus

Aag heeft haar hart
op de goede plaats en
helpt waar ze kan. Voor
de zieke en oudere medemens in Zandvoort
staat ze altijd klaar en
verblijd ze hen met een
bezoek.

Marcel is de initiatiefnemer van de
Babbelwagen. Hij heeft
hart voor het heden en
verleden van Zandvoort
en zet zich voor 100%
in om de geschiedenis
van Zandvoort levend
te houden.

Deze bon kunt u tot 6 januari 2007
inleveren bij de Zandvoortse Courant,
Hogeweg 39-1, 2042 GE Zandvoort.
Of mail naar jury@zandvoortsecourant.nl

Mijn keuze voor de Zandvoorter van het Jaar 2007 is:
1.
2.
3.
Mijn naam is:
Adres/postcode:
Telefoonnummer:
Graag kom ik in aanmerking voor een uitnodiging om bij de uitrei-

Deelname buffet met
14

personen.

Verder ontwikkelen

loket werd voorafgaand aan de gemeentelijke nieuwjaarsre-

Lana heeft voor het
tweede achtereenvolgende jaar mede de
kar getrokken om festiviteiten in het dorp te
organiseren tijdens de
A1GP. Ook is zij actief bij
het Oranjecomité en ze
is een goede hulppiet.

Ferry Verbruggen

Ferry is een enthousiaste jonge ondernemer
en zet zich als initiator
volledig in om het centrum van Zandvoort
met feestelijke mega
markten gezelliger te
maken.

De inwoners van Zandvoort
kunnen nu een aantal producten online aanvragen,
24 uur per dag, 7 dagen per
week. Het gaat om de volgende zes producten: een
uittreksel GBA (Gemeentelijke
Basisadministratie), een uittreksel burgerlijke stand,
een verklaring naamgebruik,
vertrek naar het buitenland,
een kapvergunning en een
eenmalige inzameling grof
huisvuil.

Met DigiD

Om producten online aan te
vragen heeft de burger het
zogenaamde DigiD nodig. Via
dit ‘digitale paspoort’ worden
de persoonsgegevens gecontroleerd. Voordeel is bovendien, dat de persoonsgegevens
niet steeds opnieuw ingevuld
hoeven te worden. Ook is er
gezorgd voor de mogelijkheid
om via internet het gevraagde
product te betalen. Hiervoor
is een internetkassa ingericht

Zoek & boek

Zoek & boek is een gezamenlijke dienst van de Nederlandse

openbare bibliotheken. Het biedt bibliotheekleden de moge-

lijkheid om via Internet de collectiegegevens van alle lande-

lijke bibliotheken te raadplegen en de titels via Internet aan

te vragen. Zo krijgen de leden toegang tot 35 miljoen boeken,
maar ook cd’s, muziek-dvd’s en muziekpartituren. 24 Uur per
dag, zeven dagen per week.

Zandvoorter
van het Jaar 2007

king op 12 januari in het NH Hotel aanwezig te zijn met

net, snel en goed gebruikt kan worden. De opening van het

schikking heeft over een computer met verbinding met inter-

internet.

Lana Lemmens

Goede wijn behoeft
geen krans. Heinde en
ver is Klaas als dorpsomroeper bekend en
helpt altijd mee bij
culturele activiteiten
en bij liefdadigheidsinstellingen.

Ernst is de promotor
van de Zandvoortse
Reddings Brigade en
is tevens actief lid van
het Oranjecomité waar
hij al jaren klaar staat
om alles in goede banen te leiden.

met de mogelijkheid om via
iDEAL of creditcard de betaling
direct te verrichten.

zaal als eerste een product van de gemeente regelde via het

(in willekeurige volgorde)

Klaas Koper

aan een digitaal loket, een loket dat door iedereen die de be-

ceptie gedaan door wethouder Wilfred Tates, die in de raads-

Motivatie genomineerden Zandvoorter van het Jaar 2007

Ernst Brokmeier

De gemeente Zandvoort heeft de afgelopen tijd hard gewerkt

personen.

Allerlaatste kans om te stemmen!
Op zaterdag 12 januari aanstaande zullen we het weten. Dan wordt in het NH

Hoteles door burgemeester Niek Meijer bekendgemaakt wie deze eretitel toe-

komt. Maar u kunt nog invloed uitoefenen op de uitslag, want de stembussen
zijn nog niet gesloten!

Op maandag 7 januari worden alle
stemmen geteld. Tot en met zondag
6 januari kunt u dus nog uw stem
uitbrengen. Aan wie vindt u dat de
titel toekomt? Vul de bon hiernaast
in en stuur hem naar de Zandvoortse
Courant. Of, nog makkelijker, stuur
een email naar jury@zandvoortsecourant.nl.
U bent van harte welkom tijdens de
feestelijke middag in de bovenzaal
van het NH Hoteles, waar de bekendmaking gedaan zal worden. Als u de
middag in het NH Hotels wilt meebeleven, kunt u dat ook op de bon
hiernaast aangeven. U wordt ontvangen met een hapje en een drankje,
aangeboden door NH Hoteles. De
middag wordt muzikaal omlijst door
het Mainstream Jazzcombo met onze
plaatsgenoot Ger Groenendaal.Tevens
zal het Zandvoorts Mannenkoor een

optreden verzorgen. Een dag later zingen zij in de Agathakerk het
Nieuwjaarsconcert, samen met het
Zandvoorts Vrouwenkoor en leden
van andere Zandvoortse koren.
Aansluitend biedt het NH Hoteles
de mogelijkheid om aan te schuiven
voor een uitgebreid ‘Zandvoort buffet’. Dat bestaat uit een voorgerechtenbuffet, een hoofdgerechtenbuffet
en een dessertbuffet. Houders van
een ZandvoortPas krijgen €5 korting
per couvert van €29,50 (max. 4 personen per pas). Voor de kleintjes is
er het speciale Niño Happy Buffet
(€ 14 en geen korting) met allerlei
lekkere dingen.
De Zandvoortse Courant en NH
Hoteles ontvangen u graag op 12
januari aanstaande vanaf 15.30 uur!
Zegt het voort, zegt het voort!

Sinds april 2007 kunnen de
materialen online worden
aangevraagd bij het merendeel van de openbare bibliotheken in Nederland. Dit kan
ook bij de vestigingen van
Bibliotheek Duinrand, waaronder vestiging Zandvoort.
Met uw lenerspas bij de hand
kunt u gaan zoeken via de webcatalogus van uw bibliotheek

op www.bibliotheekduinrand.
nl. Er kan onder meer worden
gezocht op titel, auteur en onderwerp. De gevonden boeken
en andere items zijn direct aan
te vragen. Bevindt het item
zich in de collectie van de eigen bibliotheek, dan wordt er
een bericht verstuurd dat het
klaarligt. Is een boek niet bij de
eigen bibliotheek verkrijgbaar,
dan verzorgt Zoek & boek de

Veel geld voor Kika
Het goede doel van de Nieuwjaarsduik was de stichting KiKa.
Alle KiKa-beren die te koop werden aangeboden en waarvan

de opbrengst eveneens naar de stichting ging, zijn verkocht en
dat resulteerde in een mooi bedrag.

Met de invoering van het digitale loket is een belangrijke stap
gezet in de richting van een digitale gemeente. Burgemeester
Niek Meijer beloofde in zijn
nieuwjaarsrede dat in het komende jaar minimaal 4 nieuwe
producten worden toegevoegd
aan het digitale loket. De afhandeling van alle via internet gedane aanvragen, en ook die via
de post of balie zijn gedaan, zal
binnenkort verbeteren en meer
digitaal geschieden. Achter de
schermen wordt hier al volop
aan gewerkt. De introductie
van de nieuwe werkwijze, en
daaraan gekoppeld een nieuw
documentbeheersysteem, staat
gepland voor april 2008.

aanvraag bij een andere vestiging én het transport.
Wanneer een aanvraag succesvol is ingediend krijgt u per
email een bevestiging van de
aanvraag. Tevens wordt u per
email op de hoogte gehouden
van het aanvraagproces en u
krijgt automatisch bericht zodra de het aanvraagde afgehaald kan worden in de door
u geselecteerde bibliotheekvestiging. Doorgaans kunnen
bibliotheekleden het boek, tegen een vergoeding, binnen
een week bij de eigen bibliotheek afhalen.

6 dames die regelmatig in
café De Scharrel komen, hebben met een spontane actie
€ 850 opgehaald voor de
stichting Kinderen Kankervrij
(KiKa). Voorwaarde was dat zij
zouden meeduiken met de
Nieuwjaarsduik. Dat kostte
de dames weinig moiete,
want dat waren ze toch al van
plan! Tegelijkertijd liep er een
loterij van de Zandvoortse
Reddingsbrigade, waren
er donaties en was er veel
sponsorgeld opgehaald. Het
uiteindelijk bedrag dat naar
Kika wordt overgemaakt is
dan ook aanzienlijk: €3500.
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Weekend weerbericht
Zandvoort en omgeving

Vanaf vrijdag minder koud
Een bijzonder imponerend
hogedrukgebied heeft zich
inmiddels opgeworpen boven Noordwest-Rusland,
maar onvervalst winterweer geeft dit barometrisch
zwaargewicht (ruim 1060
millibar) ons niet dezer dagen. Tegen het weekeinde
verzacht de atmosfeer zelfs
alweer met een meer zuidelijke wind.

raturen waren echter niet
aan de orde in deze beginperiode van 2008, omdat
de wind bleef doorblazen
en de brede opklaringen
goeddeels uitblijven.
Op vrijdag lijkt de minikoudegolf alweer over z’n
top heen te zijn, alhoewel
in deze situaties de kilte
nogal stroperig kan zijn
en dus nog wat langer kan
blijven ‘plakken’.
De in de tabel genoemde
maximale temperaturen
zijn dan ook de meest positieve waarden.

Koud is het inmiddels
echter wel geworden in
het Zandvoortse, maar
Nederland -gelegen aan de
zuidwestkant van de hogedruk reus- krijgt geen diepvrieslucht binnen en dat is
weer een domper voor de
schaatsliefhebbers. Het
bijna verontrustende punt
is in dit toch wel nieuwe
winterklimaat dat de koudebuffer minder groot aan
het worden is stroomopwaarts. We zien in het brongebied richting Finland ook
deze keer weer dat er nauwelijks echte koude voorradig is en hoewel de wind de
oosthoek heeft opgezocht,
betekent dat slechts een
geleidelijke afkalving van
het kwik.

Het meest plausibele
weerscenario is dus die
verzachting vanaf het
weekeinde, die volgende
week lijkt door te zullen
zetten. We hebben dan
traditiegetrouw de wind in
de zuidwesthoek met temperaturen dikwijls tussen
de 5 en de 10 graden, maar
of dat lang gaat duren?
De eerstkomende kans op
weer (wat) kouder weer
zal rond het midden van
de maand liggen.
Inmiddels zijn de dagen aan
het lengen, zingt de merel
z’n bekende deuntje weer,
is de eerste vroege narcis al
gesignaleerd in het perkje,
dansen de muggen frivool
hun cirkeltjes en weven de
spinnen hun ragijne webben gewoon nog, alsof ze
zich niets aantrekken van
een paar vlagen koude
vrieslucht.

Deze donderdag was zo’n
beetje de koudste dag van
de week en de soms krachtige ooster maakte het voor
het gevoel ronduit koud (gevoelstemperatuur op -7 of
-8 graden). Het kwik kwam
eigenlijk amper boven nul
en de welhaast snerpende
wind deed toch wel behoorlijk aan de echte winter denken. Flink lage nachttempe-

weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

0

2

6

7

Min

-3

-2

1

4

Zon

45%

35%

10%

20%

Neerslag

25%

30%

50%

50%

oost 5

ozo. 4

zzo. 4-5

zw. 5

Weer
Temperatuur

Wind

15
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Bewegen in
Zandvoort

American Gangster

www.sportinzandvoort.nl

ZANDKORRELS
Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 Mobiel
06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilderswerkzaamheden
.................
Autobedrijf
Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl
.................

Kabel-internet/adsl
installateur helpt
bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of
06-44696001. ;
Met garantie en KvK.

Te huur:
Praktijk / kantoor ruimte.
In Zandvoort Noord.
Ca. 70m2.
Tel. 06-1009 1892
Verloren:
.................
Gouden oorknop. Grote
emotionele waarde.
€50 beloning
voor de vinder.
Adres bekend bij
de redactie
(Tel. 5 732 752)
.................
God zegt:
“Want ik weet welke
plannen ik voor je heb.”
Plannen van vrede
en geluk, om je een
hoopvolle toekomst
te geven (bijbel).
Gebedshuis Zandvoort
wenst u een ijn 2008
.................
Gevraagd: jonge
dames voor erotiek.
Tel. 5716998. Hoge
bijverdienste.

There are two sides to the American Dream
Frank Lucas (Denzel
Washington) is de
stille chauffeur van
een belangrijke
zwarte crimineel. Als
zijn baas plotseling
sterft, maakt Frank
hier slim gebruik
van en bouwt met
veel succes zijn
eigen imperium
op. Richie Roberts
(Russel Crowe) is
een agent en een
outsider. Hij weet
dat de drugswereld nu gedomineerd
wordt door een zwarte
man die vanuit het
niets is gekomen. Lucas
en Roberts houden zich
beiden aan een strenge
ethische code die hen

onderscheidt van hun
collega’s – eenzame
mannen aan tegenovergestelde kanten van de
wet. Een confrontatie
kan niet uitblijven...

Openingstijden
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10.00
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14.00
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Prinsesseweg 34, T (023) 5714131

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels €5,-

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

Zakelijke
zandkorrels €10,- (excl.BTW)

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

1
2
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We hebben niet alleen veel
gezien en ondernomen tijdens
onze kleine wereldreis, ik heb
ook veel geleerd; over vriendschap, familie, liefde en vooral
over het tijd vrij maken voor je
eigen verlangen. Mijn familie
zal er altijd voor me zijn, daar
ben ik zeker mee bevoorrecht.

H eb je ff …
… vo or Sh eil a He ndrik s, 16 jaa r
Waar kennen we je van?
“Je kunt me tegenkomen bij de
Blokker. Ik ben daar drie weken
geleden begonnen met werken.
Het is mijn eerste baantje.
Meestal loop ik in de winkel om
klanten te helpen, pak bestellingen uit of sta achter de kassa.
De afgelopen weken met de feestdagen was het heel erg druk in de winkel. Iedereen gaat dan
nog snel even de laatste cadeaus kopen. Toen heb ik zowat
alleen maar cadeautjes staan in te pakken.”

“Ik zit in de derde van het VMBO op de Wim Gertenbach
school. Een leuke school om op te zitten. Mijn grootste hobby
is dansen. Twee keer in de week ga ik samen met vriendinnen
naar de dansschool. Ik heb klassiek ballet gedaan, maar nu
doe ik aan streetdance. Lekker dansen op hiphop muziek, dat
vind ik echt superleuk.”

4
5
6
7
8

Waar kunnen we je nog meer tegenkomen?

9

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist
plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.

Elke dag komen we een stapje
dichterbij het einde, de droom
houdt op... Op een gegeven
moment is dat nu eenmaal zo

en zullen ook wij hieraan moeten geloven. Het is een vreemd
gevoel, wanneer je na een lange tijd afscheid neemt van het
avontuur en verder gaat met
het leven dat thuis op je wacht.
Om eerlijk te zijn kijk ik er nog
niet naar uit om de sleur weer
in te gaan. Daarvoor hebben
we een veel te leuke tijd gehad en zeg nou zelf, wat is er
mooier dan reizen?

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen
Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“Echt uitgaan doe ik nog niet. Ik vind het wel gezellig om met
vriendinnen te gaan winkelen. Thuis zit ik vaak achter de computer te chatten. Of ik ga samen met vriendinnen danspasjes
oefenen. We doen met onze dansgroep mee aan wedstrijden
en we geven ook optredens. Dus, het is belangrijk dat je alle
danspassen uit je hoofd kent. Uiteindelijk wil ik later danseres
worden. In een clip dansen, lijkt me wel wat. Net zoals het
meisje in de dansfilm ‘Honey’ met Jessica Alba.”
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Hoofdpijn en
goede
voornemens
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De dagen vliegen voorbij alsof
het niets is. Van het ene land
zijn we naar het andere afgereisd. Toch lijkt het alweer
eeuwen geleden dat ik in m’n
short en bikinitop in de Thaise
zon van m’n watermeloen
shake zat te genieten. We hebben zoveel gezien en meegemaakt dat het moeilijk is dit allemaal zo snel achter elkaar te
verwerken. We staan versteld
van wat de wereld allemaal te
bieden heeft en kijken uit naar
alles wat we in ons leven nog
zullen zien van deze magische
aardbol.

•

Column

Ilja op reis

Wat doe je naast je bijbaan?

3

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

nummer 1

Droomweb

Bibliotheek Zandvoort
ma:
di:
wo:
do:
vr:
za:

•

Vriendschap is iets speciaals en
tijdens een reis als deze kom je
er zeker achter wat het woord
‘vriendschap’ nu eigenlijk betekent. Ik heb veel nagedacht
over de toekomst, iets dat zeker niet onbelangrijk is in de
bloei van je leven... Ja, het klinkt
allemaal ernstig, maar het is
van cruciaal belang hier af en
toe eens bij stil te staan.
De afgelopen 4,5 maand heb ik
een droom in vervulling laten
gaan. Het is tijd voor een an-

dere uitdaging. Fonkelnieuwe
fantasiën zullen nu een volgende pagina voor mij openen
in de creatie die mij maken tot
wie ik ben. Wat ik daadwerkelijk word is nog niet helemaal
duidelijk, maar gelukkig heb ik
nog even om dit uit te vinden;
onze laatste 2 weekjes zon, zee
en strand in Fiji. Ik wens iedereen een superspetterende
nieuwjaarswisseling! En onthoudt, het leven bestaat uit
een web vol dromen, aan jou
de keus welk draadje je volgt!

I Know Where It’s @
Vrijdag 4 januari:

Café Neuf in de haltestraat organiseert
een spetterende nieuwjaarsparty. Dj Lucha,
bekend van o.a. de Motown party’s in de
Lichtfabriek, zal deze avond de muziek verzorgen. Dit betekent dus veel soul, Motown
en dance classics! Er is niets beter dan swingend het nieuwe jaar ingaan! Entree is gratis.
Aanvang 21.00 uur.

Zaterdag 5 januari:

Neem je kleine broertje of zusje mee naar
het altijd fantastische Circus Herman Renz.
Speelse zeeleeuwen, spanning op de hoge
draad en een wervelende act met leeuwen
en tijgers. De nieuwe voorstelling van Circus
Herman Renz heet ‘Bellissimo’, een zinderende circusshow met een groot live-orkest
en topattracties uit alle windstreken. Niet alleen leuk voor de kleintjes! Je vindt het circus
tegenover IKEA in Haarlem. Voor kaarten en
meer info: www.renz.nl

Zondag 6 januari:

Om het nieuwe jaar goed te beginnen, nodigt Grand Café Danzee iedereen uit voor een
hapje en een drankje tussen 16.00 en 17.00
uur. Hierna zal er een live optreden plaatsvinden van de Amsterdamse artiest Gina Del Rio.
Geniet van de laatste dag van het weekend in
het sfeer- en swingvolle Danzee!

Boink, boink, alsof er een
mannetje met een hamer
aan de binnenkant van mijn
hoofd overuren maakt met
timmeren. De laatste twee
weken van het jaar is er
elke avond wel een feestje
of een andere aanleiding
om veel alcoholische versnaperingen en sigaretten
te nuttigen. En de laatste
dagen gaat dat steeds vaker
gepaard met knallende koppijn ’s ochtends. Nog even
volhouden, nog heel even.
En dan is het gelukkig januari, de saaiste maand
na februari. De goede voornemens stapelen zich op.
Als het 2008 is, ga ik weer
gezond eten, gewoon drie
keer per dag, dan ga ik link
minderen met wijn en elke
week naar de sportschool.
In 2008 ga ik afstuderen,
vind ik een leuke baan, ga
ik vrijwilligerswerk doen in
Zuid-Amerika en weer een
mooie rondreis maken.
Wat zal 2008 voor Zandvoort
brengen? Hopelijk wat
beter dan 2007 voor de
strandpachters. Geen zware
stormen die delen van het
strand weg slaan, en wel
een prachtige zonnige en
warme zomer. Het jaar begon in ieder geval goed met
de populaire nieuwjaarsduik. Vorig jaar ging deze
nog gepaard met storm,
windkracht zeven. Dit jaar
begon het zonnetje heel
even voorzichtig te schijnen toen de dappere deelnemers de zee in gingen.
Zou dit een teken zijn voor
een beter strandseizoen in
2008?
Mijn hoofdpijn wordt langzaamaan minder, het mannetje met de hamer besluit
te stoppen met timmeren.
December is een gezellige
maand, maar wat zijn we
stiekem allemaal weer blij
als het januari is. Ik heb zin
in het nieuwe jaar!

Stephanie
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Wij wensen u een
goed verzekerd 2008!

50 plus pagina door Mitzi Maas

50plus@zandvoortsecourant.nl

Wenst u een
gelukkig 2008

Een prettige kerst

Op tweede kerstdag waren verschillende gezellige middagen

voor senioren georganiseerd in het dorp. We namen een kijkje
in het Huis in de Duinen, waar een kerstshow werd opgevoerd

die daarna verhuisde naar Huize Bodaan. Ook brachten we

Een wonderlijke wereld

Meer dan 25 jaar lang las Midas Dekkers zijn Vroege Vogel-column voor op de

radio. Voor de laatste maal heeft hij zijn verhalen gebundeld in ‘De Walrus en

andere beesten’. Ook geeft de in 1946 in Haarlem geboren bioloog en schrijver
nog regelmatig lezingen. Hij verbaast zich over de wereld om hem heen.

“Zien doe je met je ogen, horen met je ‘beestenbundel’: “Dankzij het feit dat
oren en herinneren met je neus”, zegt wij op twee voeten lopen in plaats
Midas Dekkers in een onlangs gehou- van vier, kregen we onze handen vrij
den lezing. “Ruik je 4711, dan waan je voor zaken die zo moeilijk waren,
je weer bij oma op schoot. Ruik ik wie- dat onze hersens ervoor werden
rook, dan zit ik weer in de RK kerk op uitgebreid. Van lopen op twee voede Oude Groenmarkt (in Haarlem) en ten word je slim. Als dat zo is, moruik ik sigaren, dan denk ik aan mijn gen we wel wat meer respect tonen
opa. Vroeger rookte
voor de vogels. Die
“Als je met één stok loopt, doen het ook. Kijk
een beetje opa sigaren. Deed hij dat niet, ben je een oude knar. Loop eens hoe een merel
dan verstond hij zijn je met twee stokken, dan zich voortbeweegt.
vak niet. De opa’s ben je een sportieveling” Met twee pootjes
van tegenwoordig
t e g e l i j k , za k l o rennen in een paars joggingpak door pend, zij het zonder zak, hipt hij
het park. Vroeger rende je als je de trein voort alsof het voor merels elke dag
moest halen om niet te laat bij je baas Koninginnedag is. Vogels stammen
te komen. “Wat moet er van kleinkinde- ook van de viervoeters af. Maar die
ren worden als ze nooit een echte opa hebben van twee pootjes vleugels
hebben gehad?” vraagt hij zich quasi- gemaakt. Jaloersmakend cirkelen ze
ongerust af.
daarmee al eeuwen boven onze hoofden. Toen wij nog, met onze handen
in het haar, het gereedschap zaten
Voortbewegen
Over de tweevoeter schrijft hij in zijn uit te vinden.”

Bezoek ook eens onze website:
www.zandvoortsecourant.nl
18

een bezoek aan de ‘high tea’ bij Pluspunt.
Terwijl Marijke ten Haaf
waarschijnlijk op hetzelfde moment op haar ski’s
de berg afsuisde, bracht
Froukje van Tetterode de
grote zaal van het Huis
in de Duinen in gereedheid voor het optreden
van Willeke d’Estell en
Erwin Fillee.
Willeke begon haar
optreden met een aantal bekende kerstliedjes, waardoor
de stemming er meteen in
zat. Direct daarna volgde een
medley van haar naamgenoot,
Willeke Alberti. Mevrouw
Elisabeth Schmitz, Bep voor
intimi, die op de voorste rij zat,
zong uit volle borst mee. Bij
het nummer ‘The White Cliffs
of Dover’ van Vera Lynn vertelde mevrouw DuivenvoordenSuykerbuyk dat ze Vera ooit in
het echt had zien optreden.
Haar zachte g verraadt dat
ze oorspronkelijk uit Brabant
komt, maar ze woont al sinds

1949 in Zandvoort. Verliefd geworden op een Zandvoorter,
getrouwd en vier kinderen
gekregen. Samen met haar
man heeft ze een haringkar
gehad. “Niet zo’n mooie zoals je die tegenwoordig ziet,
maar we konden er goed van
leven”, vertelt ze opgewekt.
De Brabantse gemoedelijkheid heeft ze gelukkig nooit
verleerd. Na de korte pauze
trad Erwin Fillee op. Samen
met Willeke zong hij prachtige
duetten. De bewoners van de
Bodaan werden daarna op hun
kerstshow getrakteerd.

Pluspunt

Ook de medewerkers van
Pluspunt hadden enorm hun
best gedaan er een prettige
kerst van te maken. Een High
Tea met prachtig gepresenteerde lekkernijen, een
bingo en verschillende
kerstverhalen, voorgedragen door Frans
Porsch. En ‘het is geen
feest, als Knelis er niet
is geweest’, zoals de
spreuk op zijn visitekaartje luidt. Knelis van
de Veluwe speelde op
zijn accordiola de sterren van de hemel. Van
kerstliederen tot Tulpen
uit Amsterdam, waarbij de
beentjes van de vloer gingen.
Medewerkers Karin de Graaf
en Renz Koning, die zich samen met andere collega’s
deze middag als vrijwilligers
hadden ingezet, waren tevreden over de inmiddels
voor het vierde jaar gehouden kerstviering. Lies van der
Snee-Pauwels (o, ja, zij werkte
vroeger bij Burgerzaken in de
Schoolstraat) zuchtte: “Ik heb
een heerlijke middag gehad”
en nam plaats in de belbus die
haar naar huis bracht.

aan vast? Een mondelinge overeenkomst is toch ook een over-

Opzegtermijn van zeven
dagen

lefoon. Een vriendelijke mevrouw of meneer heeft een voordelige aanbieding voor u. En voordat u het beseft heeft u een

een artikel dat u eigenlijk helemaal niet wilde. Zit u daar nu
eenkomst?

‘s Avonds onder het eten of
tijdens het journaal gaat de
telefoon. Een vriendelijke
mevrouw of meneer heeft
een voordelige aanbieding
voor u. En voordat u het beseft heeft u een nieuw telefoonabonnement of andere
stroomleverancier. Of een artikel dat u eigenlijk helemaal
niet wilde. Zit u daar nu aan
vast? Een mondelinge overeenkomst is toch ook een
overeenkomst?

Sinds 2001 kennen we in Nederland de wet ‘Bescherming van
de consument bij op afstand
gesloten overeenkomsten’. Kort
gezegd de Wet Koop op Afstand.
De twee belangrijkste regels
van deze wet zijn de informatieplicht van de verkoper en het
recht op ontbinding van de koop
binnen zeven werkdagen.

Informatieplicht van de
verkoper

Als het gaat om telefonische

nummer 1

•
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Goed voornemen:
geen woorden maar daden

week aan apparaten hangen, roeien of ietsen terwijl je geen

nieuw telefoonabonnement of andere stroomleverancier. Of

‘s Avonds onder het eten of tijdens het journaal gaat de te-

•

Waarom gaan mensen naar de sportschool? Twee keer in de

verkoop, dan moet de leverancier zijn identiteit en het
commerciële oogmerk van
het telefoongesprek aan het
begin van elk gesprek duidelijk
maken. Als dus niet helemaal
duidelijk is, waarom iemand u
belt, vraag er nogmaals om.

De Wet Koop op Afstand

Zandvoortse Courant

Omdat u bij een koop op afstand het product niet in de
winkel kan bekijken, is het lastiger om te beslissen of u het
wel echt wil kopen. Vandaar
dat de wet een bedenktijd of
opzegtermijn heeft voor koop
op afstand. Binnen die zeven
werkdagen mag u dus de overeenkomst herroepen zonder
opgaaf van redenen.

Geen interesse

Het verstandigst is helemaal
niet op telefonische verkoop in
te gaan. Bezint eer ge begint.

meter vooruit komt? Omdat gezegd en geschreven wordt

dat het zo goed is? We nemen een kijkje bij sportschool He-

althclub Zandvoort waar eigenaren Hans Jansen en Monique
Biesot antwoord op onze vragen geven.

“Bij het klimmen der jaren neemt je spiermassa af.
Uithoudingsvermogen en coordinatie worden minder als je
er niets aan doet. Door middel
van itness houd je je spieren
op peil en door bepaalde oefeningen met gewichtjes kun
je je coördinatie verbeteren.
Het uithoudingsvermogen
bouw je op door op de cardioapparatuur, zoals loopband,
roeiaparaat of crosstrainer, te
werken. Je ondervindt er in het
dagelijks leven grote voordelen
van. Je voelt je in het algemeen
lekkerder, itter en bijvoorbeeld
lopen of ietsen gaan je gemakkelijker af”, legt Monique uit.

Goed gevoel

Dit beamen Henny Melief-de
Munnik en Hans Canjels, ietsend op de hometrainers. “Ik
heb nooit gesport”, zegt Henny,
“geen tijd, geen zin, je kent dat
wel. Ik ben dit jaar begonnen
en daar heb ik geen spijt van.”
Trainingsmaatje Hans vult aan:
“Na de training heb je een goed
gevoel over jezelf. Ik kom hier
twee à drie keer in de week.” Als
je een senior bent en nooit gesport hebt, kun je er toch beter
niet meer aan beginnen? “Juist
wel!”, zegt trainer Hans, “wij
kijken wat mensen willen en

kunnen en maken voor iedereen een trainingsprogramma
op maat. Onze jongste sporter
is 15, de oudste 84. Om te kijken
of het bevalt is een proeles is
altijd mogelijk.”

Goede begeleiding

“Een goede begeleiding is
ontzettend belangrijk. Voor de
beginnende en de gevorderde
sporter. Als je oefeningen niet
op de juiste manier uitvoert,
kun je nare blessures oplopen.
Wij kijken daar zelf op toe en
hebben gekwaliiceerd personeel rondlopen,” vertelt Hans.
Je moet zeker jaren trainen
voordat je resultaat hebt?
“Dat valt reuze mee”, lacht
Monique, “meteen in de eerste
drie maanden ga je je veel itter
voelen.” Soms valt het niet mee
de discipline op te brengen om
regelmatig te trainen. Hans
en Monique vinden persoonlijke aandacht en een prettige
sfeer in de sportschool heel
belangrijk. Er staat een grote
leestafel waar na de training
kofie of een (sport)drankje gedronken kan worden. Je hoeft
geen Marleen Velthuis of Sven
Kramer te worden, maar goed
voor jezelf zorgen, geeft je vanzelf een goed gevoel. Daar kan
geen sportmedaille tegenop.

Oproep aan de lezers:
Wij zijn op zoek naar mensen die op of na hun 50ste jaar
een andere wending aan hun leven hebben gegeven.
Wilt u hierover vertellen? Neem dan contact op via
e-mailadres: 50plus@zandvoortsecourant.nl of bel 5732752
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Administratiekantoor

K. Willemse

Kerstboom eruit?
Mooie groene plant erin!
Moderne praktijk,
nu een half jaar op
nieuwe locatie.

Aanname van
nieuwe patiënten
mogelijk

Administratie en
belastingaangiften

Gemeentelijke publicatie week 1 - 2008

voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf

januari openbare bijeenkomst integrale visie
parkeerbeleid.

Op dinsdag 8 januari is er een openbare bijeenkomst
met als centraal thema de Integrale visie parkeerbeleid. Het is een openbare bijeenkomst, waarin
raadsleden nader ge nformeerd worden. Ook zal
toelichting worden gegeven op afwijkende voorstellen zoals het plan van de heer Switters en het
parkeersysteem in Noordwijk. De informatiebijeenkomst begint 20.30 uur. Locatie: raadzaal - raadhuis
Zandvoort.

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531
E-mail: kittywillemse@planet.nl

Bewegen in
Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl

Tandartsenpraktijk van der Bend & de Wee
Korte Kleverlaan 38 - 2061 EE Bloemendaal
023-5270027
www.tandartsenbloemendaal.nl
info@tandartsenbloemendaal.nl

Wenst u een helder en
goed zicht in 2008
Grote Krocht 20a Zandvoort
Tel.: 023 – 571 4395

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

De beste wensen voor 2008

levering en plaatsing
van alle glassoorten

Anja, Marja,
Rob en Robin

vrijblijvende offerte!
023 5720480/06 41374921

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

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!
Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort
Tel. 023-5739278
e-mail: hanswillemse@planet.nl

ieuwsbrief middenboulevard

De tweede nieuwsbrief Middenboulevard (december
2007) is opgesteld en op de gemeentelijke website
geplaatst (www.zandvoort.nl,). De nieuwsbrief bevat
informatie over het werkprogramma, het bestemmingsplan, de erfpacht, de volumestudies en de grondexploitatie. Wij maken een ieder attent op de mogelijkheid om de nieuwsbrief bij het gemeentehuis af te
halen. Tevens liggen er exemplaren van de nieuwsbrief
bij de bibliotheek. Mocht u niet in de gelegenheid zijn
de nieuwsbrief af te halen dan kunt u telefonisch een
exemplaar van de nieuwsbrief aanvragen via telefoonnummer 5740413. Burgemeester en wethouders van
Zandvoort.

ommissie

elstand en Monumenten

Op 10 januari vergadert de Commissie Welstand en
Monumenten. De vergadering begint omstreeks 15.00
uur in de commissiekamer. De exacte begintijd is
afhankelijk van de agenda. U kunt hiervoor het beste
even contact opnemen met de werkeenheid Bouwen,
tel. (023)5740100.

ergunningen
Bouwvergunningen aangevraagd

Wie wordt Zandvoorter
van het Jaar 2007?
Kom ook gezellig naar het NH Hotel
op zaterdag 12 januari en maak de
bekendmaking live mee!
Kijk snel op pagina 14!
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Zandvoort:
- Helmerstraat 5, vergroten woning, ingekomen 24
december 2007, 2007-291Rv.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde
bouwvergunningen liggen bij de Centrale Balie ter
inzage. U kunt deze inzien tijdens openingstijden.
Deze publicatie betekent niet dat u uw zienswijze
over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen
vrijstelling van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden verleend, kan tegen ons
voornemen daartoe een zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen
van vrijstelling wordt afzonderlijk gepubliceerd.
Deze publicatie betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning
of vrijstelling worden verleend dan zal dit worden
gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen.

rtikel 25 RO: vaststelling bestemmingsplan
‘Oud oord’

Bij besluit van 11 december 2007 heeft de raad van de
gemeente Zandvoort vastgesteld het bestemmingsplan ‘Oud Noord’. Het bestemmingsplan is op bepaalde
onderdelen gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.
Het bestemmingsplan met het bijbehorende raadsbesluit ligt met ingang van 7 januari 2008 voor de duur
van zes weken voor een ieder ter inzage gedurende de
openingstijden bij de centrale balie van het raadhuis
van Zandvoort (ingang Swaluëstraat 2) te Zandvoort.
Degene, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad
kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende,
die aantoont, dat hij redelijkerwijs niet in staat is
geweest overeenkomstig het bepaalde in artikel 23
juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te
maken, kan gedurende de termijn van de terinzageligging tegen het bestemmingsplan schriftelijk bedenkingen indienen bij Gedeputeerde Staten van Noord
Holland, Postbus 123, 2000 MD Haarlem.
Voorts kan een ieder gedurende voormelde termijn zijn
bedenkingen schriftelijk kenbaar maken bij voormeld
college van Gedeputeerde Staten tegen de door de raad
bij de vaststelling van het plan daarin aangebrachte
wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.
Tevens bestaat er de mogelijkheid om gedurende
voormelde termijn de bedenkingen mondeling bij Gedeputeerde Staten van Noord Holland in te dienen. Om
praktische redenen zou een dergelijk verzoek uiterlijk
14 dagen voor het einde van de tervisielegging moeten
worden gedaan. Indien van deze mogelijkheid gebruik
wordt gemaakt kan hiervoor telefonisch contact worden opgenomen met het secretariaat van de Afdeling
Ruimte, Wonen en Bereikbaarheid van de provincie
bereikbaar onder nummer 023-5144411.

Kapvergunningen verleend

- Haarlemmerstraat 1a, 1 conifeer, verleend op 3 januari
2008.
- Van Leeuwenhoekstraat 20, 1 populier, verleend op
3 januari 2008.
Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen hebben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande
besluiten in beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem,
afdeling Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Het indienen van een beroepschrift heeft geen
schorsende werking. Een schorsende werking wordt
pas bereikt nadat de president van de rechtbank dat in
een voorlopige voorziening heeft bepaald. In geval van
onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige
voorziening indienen bij de president van de rechtbank
te Haarlem. Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een kopie van het beroepschrift.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige
voorziening wordt griffierecht geheven.

Bouwvergunningen verleend

Zandvoort:
- Zandvoortselaan 165, verwijderen asbesthoudend
plafond, verzonden 24 december 2007, 2007-247S.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage.
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. 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 956, 2003 RZ Haarlem.
Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een
afschrift van het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00,
maandag t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag
8.30 – 16.00 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

Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur
Donderdag:
08.30 - 20.00 uur
Vrijdag:
08.30 - 12.30 uur
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 Tollensstraat 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 collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat
u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen
is de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen
telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 10.00 uur.

Op zoek naar werk?

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van
www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden of
aanbieden van banen in Zandvoort.

Zandvoortse Courant

Kook eens anders
Recept

kookrubriek

Torroomagaa

Zo vlak na de feestdagen heeft
een mens wel eens de behoefte om
iets lichts te eten. Gemakkelijker
dan een soep in combinatie met
vis is er eigenlijk niet, daarom
deze vissoep van één van de Franse eilanden in de Stille Oceaan
met een knipoog naar Europa.

Recept

Hoofdgerecht voor 4 personen.

Benodigdheden:

Autosport
Nieuwjaarsrace beleeft primeur
Ondanks de provinciale perikelen gaat het Circuit Park Zand-

voort het jubileumjaar in op een wel heel bijzondere manier.
De nieuwjaarsrace zal voor een deel in het donker worden af-

eindigt om 19.00 uur. Daardoor zal de race deels in het duister

200 gr tilapia,
200 gr zalmilet,
zout en versgemalen peper,
4 takjes peterselie,
(facultatief) een in dunne ringen gesneden venkelknol.

3/4 theelepel paprikapoeder,
2 potten visfond (à 380 ml),
1 visbouillonblokje,
2 dl droge witte wijn,
1 takje tijm,
200 gr kabeljauwilet,

worden afgewerkt en zal ook in het donker worden geinisht.

Bereiding:

Ui pellen en in dunne ringen snijden. Knolook pellen en ijn snijden. Tomaten ontvellen en in kleine blokjes snijden. Pepertje
wassen en, met of zonder zaadjes, in kleine stukjes snijden. Mosselen wassen en kapotte weggooien. In grote pan olie verhitten.
Ui ca. 3 minuten zachtjes bakken. Knolook en peperstukjes even meebakken. Tomaat en paprikapoeder erdoor roeren. Fond,
bouillonblokje, 1 dl water, wijn en tijm toevoegen en geheel aan de kook brengen. Mosselen toevoegen en ca. 5 minuten koken
tot de schelpen open zijn. Intussen de vis in stukjes snijden en met de eventuele venkelreepjes aan de soep toevoegen. Soep
ca. 5 minuten tegen de kook aanhouden en de vis laten garen. Soep op smaak brengen met zout en peper en tijm verwijderen.
Peterselie ijn knippen en over soep strooien. Direct serveren met geroosterd (stok)brood en eventueel een frisse salade.
Foto: Chris Schotanus
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De bedoeling van de breinbreker is de rekenkundige som op zo een manier op te lossen dat hij
klopt. Gelijke letters zijn gelijke cijfers.

ker

U werkt met de cijfers 1 t/m 9. Deze dient u in
de witte vlakjes in te vullen. De optelsom van
de vakjes staat in het donkere vlakje naast de
rij of boven de kolom. Indien u in een donker
vlakje bijvoorbeeld 4\8 ziet staan, betekent dat
u vertikaal op 4 moet uitkomen en horizontaal
op 8. Let op: er zijn soms meerdere oplossingen
mogelijk.
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is Candy, een pittig meisje op leeftijd. Ze laat
zich
de zit
kaas
hier
eten.
Zedier
had
Binkie
hier
alniet
een van
helehaar
tijd, brood
daarom
is hij
haar
van favoriete
de week.plekje
Hij is waarschijnlijk
al snel veroverdeen
en dat
kruising
er nu
rottweiler
waardoor
hij een
bijdehand
een
andere poes
een soort
van tikkeltje
dakloos is,
doet haar
is. HijZij
zoekt
echt op
de haar
grenzen
op. plek
Daarom
zoeken
niets.
zit lekker
nieuwe
met uitzicht!
wij dan
ook een
baasje
dietoe
deze
goed
Candy
is verder
naar
mensen
eengrenzen
super lieve
en
kan aangeven.
HijZeiskomt
sociaal
metnaar
honden,
aanhankelijke
kat.
graag
je toe maar
om te
kan wel dat
fel reageren
andere
reuen.
Hijknuffel.
heeft
vertellen
ze wel toeop
is aan
een aai
of een
hier
in ieder
gevalwilt,
twee
Als
je iets
van Candy
kanhondenvriendinnen,
ze wel fel uit de hoek
waar hij
lekker
kan spelen.
HijCandy
is gewend
komen.
Maar
nu ismee
het vervelende
voor
dat ze
omlangharige
op een terrein
leven
nooit
een
vachtte
heeft
en en
datiszefeitelijk
dus bijna
elke
in een
geweest. Eigenlijk
zoeken
voor
dag
wel huis
een borstelbeurt
nodig heeft.
Datwe
vindt
ze
Bink dangeen
ook het
liefst
een boerderij
of zo,
duidelijk
succes.
Candy
is gevonden
enwaar
heeft
hij een schuureen
heeft
om
in te slapen. Misschien
waarschijnlijk
tijdje
rondgezworven
want haar
wel met
eenin andere
hondkan
voor
de gezelligvacht
zat erg
de klit. Het
natuurlijk
ook zo
heid.
Hijhaar
liepvorige
bij zijneigenaar
vorige eigenaar
altijd
zijn
dat
haar nietook
borstelde
rondhaar
metpittige
drie andere
honden.
Alsnumensen
de
door
karakter.
Ze heeft
nog steeds
uitdaging
aandurven
enknippen
hem inenhuis
willener
een
aantal klitten,
maar we
borstelen
proberen,
natuurlijk
van harte
welkom
elke
dag watzijn
uit,zij
totdat
ze het weer
zat is natuurlijk.
omplaatsen
hem teCandy
komen
bewonderen.
We plaatsen
We
niet
bij katten of honden
in huis.
Binkie niet
bij kinderen
enzalkatten
huis.
Wie
Kinderen
die wat
ouder zijn,
ze welin
goed
mee
op
heeft er
ruimteenvoor
deze
Als tuin.
je hem
kunnen
schieten
ze wil
heelschat?
graag een
Wie
kent deze
en hijkat
weet
aanprinsessenlijk
je heeft is het
een
geeft
metwat
eenhijwat
gedrag
kanjer
van kans?
een hond.
energie
dus
een
nieuwe
Kom Wel
eensmet
langsveel
in het
asiel in
de
daar moet rekening
mee
Keesomstraat
5. Geopend
vanworden
maandaggehouden.
tot en met
Wie komt
Bink ophalen?
zaterdag
tussen
11.00 uur en 16.00. Tel: 023-5713888
Kom
in het asiel in de Keesomstraatvoor
5,
of
kijk langs
op www.dierentehuiskennemerland.nl
tel. 5713888.
Geopend
maandag
totslot....
en met
meer
informatie.
En eenvan
kleine
vraag tot
wie
zaterdag
tussen
en 16.00
uur.
heeft
er een
goed 11.00
werkende
wasmachine
voor ons
Of we
kijkkunnen
op www.dierentehuiskennemerland.nl.
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Voor een aantal rijders in de
Dutch Winter Endurance Series
betekent dit een primeur. Voor
enkele andere equipes, die de
ervaring wel al hebben, is het
bijzonder dat het nu op het
Zandvoortse racecircuit gaat
plaatsvinden.
In de tussenstand hebben de
kampioenen Rob de Laat en
Marcel Broersma de leiding.
De equipe van Peter Fontijn en
Peter Furth uit Zandvoort doet
ook mee, in een BMW M3. De
equipe gebruikte deze wagen
voor het eerst op het circuit
van Oschersleben. In de race
aldaar, 9 december jongstleden, eindigden de beide Peters
op de negende plaats.

Het startveld is onderverdeeld
in vier divisie’s. De divisie I bestaat uit wagens die een motorinhoud hebben van meer
dan 2000cc. Daarin is ook de
equipe van Fontijn en Furth
terug te vinden. In deze klasse
rijden de fraaie GT’s zoals een
Porsche 997 GT3, een Maserati

3200 GT met onder meer Frits
Hessing aan het stuur en een
aantal Sakers. De divisie II is de
klasse onder 2000cc waarin
Renault Clio’s, BMW 320i’s en
de Suzuki Swifts te zien zullen
zijn. De divisie III is de diesel
klasse waar mogelijkerwijs al
een aantal deelnemers te zien
zal zijn die het komende seizoen in de Toerwagen Diesel
Cup zullen verschijnen. Dat
veld bestaat uit Volkswagen
Golf, Seat Cupra en BMW120d.
De laatste divisie is de divisie
IV. Deze klasse kent een deelnemersveld dat uit BMW’s
bestaat met een motorinhoud
tot 2500cc.
Maximaal zullen er 59 wagens
aan de start mogen verschijnen, waarbij een onderscheid
zal worden ge maakt tussen de verschillende soorten
auto’s. De kwaliicatie begint
om 12.20 uur en de race om
15.00 uur. De nieuwjaarsrace
is gratis toegankelijk en de
mensen die met de auto willen komen betalen € 7 voor
het parkeren.

•
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Agenda Circuit Park Zandvoort
Circuit Park Zandvoort zal ook dit jaar weer een groot aantal

evenementen brengen. Hieronder de voorlopige agenda onder
voorbehoud.

Datum

Race

6 januari
2 maart
22 & 24 maart
30 maart
3 & 4 mei
10 & 12 mei
31 mei en 1 juni
11 t/m 13 juli
6 & 7 september
13 & 14 september
3 t/m 5 oktober
18 & 19 oktober
8 november

Nieuwjaarsrace
(Dutch Winter Endurance Series)
Final 4 (Dutch Winter Endurance
Series)
Kinzo Paasraces
Marathon
Historische Zandvoort Trophy
Pinksterraces
Jubileum evenement
Deutsche Tourenwagen Masters
(DTM)
Trophy of the Dunes
HARC GP Classic
A1GP World Cup of Motorsport
Formido Finaleraces
Zandvoort 500 (Dutch Winter
Endurance Series)

De sportraad wenst u een
sportief en gezond 2008!
www.sportinzandvoort.nl

De adverteerders van deze week
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte
houden van alles wat in Zandvoort leeft.
De adverteerders in de krant van deze week zijn:

Foto: Chris Schotanus

(In alfabetische volgorde)

Futsal
Winst ZSC’04 op De Stal

de scheidsrechter de wedstrijd te staken. Op woensdag 19 de-

Joachim en keeper Sander
van der Wal, was er binnen
ZSC’04 teveel kwaliteit in de
ploeg aanwezig om echt in de
problemen te komen.

De spelers van De Stal kwamen
in het tweede gedeelte van de
wedstrijd nog wel terug tot
4-2, maar echt gevaarlijk werden ze niet voor ZSC’04. Met
de broers Nicky en Mitchell
Post, en ook met Michel van
Marm, Bas Lemmens, Jordi

In de slotfase werd er een overtreding gemaakt in het strafschopgebied, waardoor Michel
van Marm de eindstand kon
bepalen op 5-2. ZSC’04 deed
daar goede zaken mee in de
tussenstand van het klassement en bleef daarmee op
koers voor de eerste plaats.

Op vrijdag 7 december werd de futsalwedstrijd tussen ZSC’04
en De Stal in de beginfase stopgezet. De redenen waren dat

er veel meer spelers waren dan KNVB pasjes. Daarop besloot
cember was er een herkansing.
In de prille openingsfase leek
De Stal goed aan de wedstrijd
te zijn begonnen. Het was ZSC
doelman Sander van der Wal
die de Zandvoorters op 1-0
bracht. ZSC’04 liep daarna verder uit naar 2-0 en vervolgens
naar 3-0 en 4-0.

nummer 1

Autosport

gewerkt. De 4 uur durende race gaat om 15.00 uur van start en

1 rode ui,
3 teentjes knolook,
2 vleestomaten,
1 rode peper,
1 kg mosselen,
3 etl olijfolie,

•

Accountantskantoor
Huppelschoten
Administratiekantoor
K. Willemse
Asian Delights
Autobedrijf Zandvoort
Bertram & Brood
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
CDA Zandvoort
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
CNG Groep
Danzee

Dorsman Assurantiën
Gemeente Zandvoort
Holland Casino
IJzerhandel Zantvoort
Meijershof, Restaurant
Netexpo Internet BV
Nobles
Pluspunt Boomhut
Sailish Reclame
Slinger Optiek
Stichting ZorgContact
Tandartsenpraktijk
van der Bend & de Wee
Van Aacken
Glaszettersbedrijf
VVD Zandvoort
Willemse Elektrotechniek
23

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2
2042 PR Zandvoort

T 023 - 5 715 715

WWW.CVL.NU

Het Cense &
Van Lingen team
wenst u
een voorspoedig

2008

U BENT OP ZOEK NAAR EEN ANDER HUIS...
...dat zijn veel mensen met u en het is dan ook de kunst om vóór al die anderen dat
ene leuke huis eruit te pikken en niet te laat te zijn. En als u dat ene huis dan denkt
gevonden te hebben, hoe weet u dan of de prijs niet veel te hoog is of dat er andere
gekke juridische of bouwkundige haken en ogen aan zitten ???? Is dit voor u gesneden
koek dan zou u een prima aankoopmakelaar zijn!!!
Bent u daar niet in geschoold dan raden wij u aan eens vrijblijvend contact met ons op
te nemen om te praten over een zoek- of aankoopopdracht.
Bij Cense en Van Lingen begint de dag op kantoor al vroeg. Twee mensen van ons team,
Hanneke Pindus en Erik Plantenberg, zijn volledig belast met de aankoopmakelaardij
en voor hen is het de kunst om voordat een woning op funda.nl staat, die woning aan
te bieden aan de zoekers van Cense en Van Lingen. Alle N.V.M. makelaars hebben een
intern uitwisselings systeem wat het mogelijk maakt snel te kunnen handelen voordat
de woning op FUNDA verschijnt en voor iedereen zichtbaar is. Ook de woningen die in
de stille verkoop staan zijn bij ons bekend. Bij Cense en Van Lingen zitten de zoekers
dan ook op de eerste rang.
Maar hierbij blijft het niet; we gaan mee naar de bezichtiging om te beoordelen of de
vraagprijs wel reëel is, we verzorgen alle onderhandelingen om tot een goed resultaat
te komen en de bouwkundige en juridische valkuilen worden in kaart gebracht. Tevens
controleren wij de door de verkopend makelaar opgemaakte koopakte. Ook als u naar
de notaris gaat voor het transport staan we aan uw zijde en dat is niet alleen voor het
kopje koffie. Problemen komen vaak pas bij de notaris op tafel en dan is het prettig dat
u iemand bij u heeft die de klappen van de zweep kent en uw belangen verdedigt. Bij
dit hele traject hebben we altijd maar één belang voor ogen en dat is het belang van
u als koper.
Dus of u nu koopt of verkoopt, we komen al bijna 40 jaar op voor uw belangen en dat
blijven we doen.

Zandvoortse
Courant
Actueel

P3 Middenboulevard afgekeurd

Nieuwjaar

P15 Recepties sportverenigingen
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Onderzoek

P21 Groenvoorziening

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

Autoport

P23 Nieuwjaarsrace

www.zandvoortsecourant.nl

Zandvoortse nieuwjaarsrecepties
Traditiegetrouw waren er in het eerste weekend van januari

weer vele verenigingen en instanties die een nieuwjaarsre-

Geldig t/m zondag 13 januari

ceptie hielden. Deze krant bezocht er een aantal en noteerde

• Heel multikorn,
vol granen en zaden € 2.50
• 4 Roomboter croissants € 2.95

enkele opmerkelijke uitspraken.
Allereerst natuurlijk het Zand
voortse gemeentebestuur, dat
vorige week woensdag de in
woners ontving in de raadszaal.
Opvallend was de opstelling
van burgemeester Niek Meijer
met zijn echtgenote. Waar het
vorige burgemeestersechtpaar
altijd direct naast de toegang
tot de raadszaal stond, ge
lankeerd door de andere le
den van het college, stond het
echtpaar Meijer midden in de

Auto Strijder
Zandvoort

zaal. Daardoor ontstond een
andere ‘stroming’ van de vele
Zandvoorters die hun beste
wensen kwamen aanbieden.

Stap ook eens binnen
voor onze belegde
broodjes met
ambachtelijke salades
en onze koffie!

ZFM en BKZ

Afgelopen vrijdag was de
drukbezochte receptie van
de lokale radio ZFM in ho
tel Hoogland. Voorzitter Eg
Poster gaf in zijn rede aan
dat de website is vernieuwd
en dat het goed gaat met
ZFM. Voorafgaand bezochten
we ook even de receptie van
de Beeldende Kunstenaars
Zandvoort (BKZ). Voor 2008
zijn er grootse plannen waar
onder de open atelierroute,
die dit jaar onder de naam
‘kunstbienale’ op 10, 11 en 12
oktober zal plaatsvinden.

KNRM

De nieuwe voorzitter van de
commissie, burgemeester
Niek Meijer, had zaterdag in

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort
Burgemeester Niek Meijer houdt zijn eerste nieuwjaarstoespraak

zijn eerste rede voor de vrij
willigers van de reddingmaat
schappij vooral oog voor de
veiligheid van de 23 mannen
die de ‘redboot’ Annie Poulisse
bemannen. Meijer zegde dan
ook toe dat nieuwe beman
ningsleden goed getraind
blijven worden, met onder
andere een zwaar trainings
kamp in Schotland, en dat de
‘oude’ garde eveneens een
groot aantal oefeningen zal
moeten afwerken. “Alleen dan
kunnen wij de veiligheid van
onze mannen waarborgen”,
aldus Meijer.

De Mannetjes
Digipanel: meer groen

VVD

Gedeputeerde Ton Hooijmaijers
heeft de afdeling Zandvoort
van de VVD niet kunnen over
tuigen van zijn gelijk. Hij was
door de afdeling uitgenodigd
om op de Nieuwjaarsreceptie
van zijn partijgenoten uitleg
te komen geven over zijn plan
om het circuit naar de kop
van Noord Holland te verhui
zen. Na een gloedvol betoog
van afdelingsvoorzitter Sierk
Keuning, “hij weet misschien
het verschil tussen gedepu
teerde en gedupeerde niet”,
kwamen bij de gedeputeerde
dezelfde argumenten naar bo
ven als tijdens zijn persconfe
rentie een aantal weken gele
den. Hooijmaijers vergeleek de
situatie met een aantal grote
projecten in Noord Holland
die voor de toekomstvisie van

Zandvoort Optiek
NIEUWE COLLECTIES
ZIJN BINNEN !
(ZONNEBRILLEN EN
CORRECTIEMONTUREN)
O.A. RAYBAN, PRADA EN
DOLCE & GABBANA
Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

de provincie belangrijk zijn.
Hij vergat echter één ding:
Zandvoort is voor een groot
deel afhankelijk van ‘zijn’ cir
cuit. Mocht het onverhoopt
toch gedwongen moeten ver
huizen, dan zal het toerisme
alleen misschien niet voldoen
de zijn voor de Zandvoortse
economie.

Commissievergaderingen
op 15 en 16 januari.
Vier hoofdrolspelers in de circuit affaire

Raadpleeg voor de complete agenda’s
de gemeenteagenda’s.

‘Dat betekent dus minder geel,
met al dat helm
in de middenberm’
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Familieberichten
Herinner mij, maar niet in sombere dagen,
als wolkenluchten licht verjagen.
Herinner mij in stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.
Er zijn geen woorden, die onze verslagenheid
kunnen weergeven nu mijn zorgzame
man en onze superpapa

John van de Meent
is overleden in de leeftijd van 41 jaar.
Leticia van de Meent-Vlieger
Donny
Damian
Valentijn
en verdere familieleden
l januari 2008
Pieter Paapstraat 7
2041 EC Zandvoort
De begrafenis heeft op 7 januari 2008 plaatsgevonden op de algemene begraafplaats Zandvoort.

Burgerlijke stand
29 DeCeMBer 2007 - 4 jANuArI 2008

januari

Geboren:

Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do

Santi Kai Yves, zoon van: Greeven, Timo Guillaume en:
Schouten, Suzanne Anna Maria.

Ondertrouwd:

Broer, Roel en: Jongmans, Anna Louisa Maria Pauline.
Paap, Maarten en : Brussel, Desirée Carmen.

Gehuwd:

George Adi Nugroho Harrijanto en: Ibrahim, Ricke
Aprillia.

Politiek

Waterstanden
10
11
12
13
14
15
16
17

Hoog Laag Hoog Laag Hoog
water water water water water
-

00.25
00.55
01.30
01.55
02.46
03.26
04.04
05.16

04. 41
0 5 .1 9
05.56
06.36
0 7. 1 6
08.05
08.54
10.06

12.30
13.10
13. 46
14.26
15.10
15. 44
16.34
1 7. 3 4

16.55
1 7. 2 8
18.05
18.47
19.35
20.25
21.36
22.45

de eerste termijn van de commissievergadering van december

jongstleden, kreeg het college in de persoon van wethouder

Wilfred Tates niet meer de gelegenheid van voorzitter Fred
Paap om de vragen die gesteld waren te beantwoorden.
Paap besloot toen het agen
dapunt, wegens tijdgebrek, te
verdagen naar de komende
vergadering. Nu heeft de
agendacommissie op voorstel
van de griffie anderhalf uur
uitgetrokken voor dit spraak
makende agendapunt. Als eer
ste zal Tates de vragen die in
eerste termijn gesteld waren
beantwoorden. Daarna kan in
tweede termijn de commissie
onderling debatteren over het
een en ander. Voorzitter Paap
houdt zelfs nog de mogelijk
heid voor een derde termijn
achter de hand in verband met
de grote impact die het voor
stel voor Zandvoort heeft.

ZONDAg 13 jANuArI
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur ds. D.C. Nicolai uit Zandvoort
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
www.aap-parochies.nl
10.30 uur dhr. P. v.d. Smaal

Komende zaterdag maakt burgemeester Niek
Meijer bekend wie de titel ‘Zandvoorter van het

Jaar 2007’ toekomt. De stembussen zijn gesloten en de stemmen zijn inmiddels geteld! U kunt

zich nog opgeven om bij de feestelijke middag in
het NH Hoteles aanwezig te zijn.

De aanwezigen worden ontvangen met een
hapje en een drankje, aangeboden door NH
Hoteles. De middag wordt muzikaal omlijst
door het Mainstream Jazzcombo met onze
plaatsgenoot Ger Groenendaal. Tevens zal het
Zandvoorts Mannenkoor, dat een dag later het
2

Nieuwjaarsconcert in de Agathakerk organiseert,
een optreden verzorgen.
Aansluitend biedt het NH Hoteles de mogelijkheid om aan te schuiven voor een uitgebreid
driegangen ‘Zandvoort buffet’. Houders van een
ZandvoortPas krijgen €5 korting per couvert van
€29,50 (max. 4 personen per pas). Voor de kleintjes is er het speciale Niño Happy Buffet (€ 14 en
geen korting) met allerlei lekkere dingen.
De Zandvoortse Courant en NH Hoteles
ontvangen u graag op 12 januari aanstaande
vanaf 15.30 uur! Zegt het voort, zegt het voort!

er kan beroep bij de Raad van
State worden aangetekend.
Het is de zoveelste tegenslag
die Zandvoort moet incasseren
in het streven het gebied op
te waarderen. Bij het ter perse
gaan van deze krant waren nog
geen nadere gegevens bekend.

le Parkeervisie van het college in de commissie Raadszaken. Na

Kerkdiensten

Zandvoorter van het Jaar
wordt zaterdag bekendgemaakt

Dinsdagavond werd be
kend dat het bestemmings
plan Middenboulevard door
Gedeputeerde Staten (GS) is
afgekeurd. Het plan zal nu
weer terug moeten naar de
raad en het college. Die moe
ten wijzigingen aanbrengen of

Komende dinsdag is het vervolg van het debat over de Integra-

Caldwell, Hamilton Maclaren, oud 64 jaar.
Stam geb. Elkerbout, Bertha, oud 80 jaar.
Nijboer geb. Nieuwpoort, Jeannette Armande,
oud 81 jaar.
Boeree, Johanna Maria, oud 78 jaar.
Zwikker geb. de Beer, Irene Jantje, oud 61 jaar.
van de Meent, Johnny, oud 41 jaar.
Rop geb. van Kooij, Johanna, oud 73 jaar.
van der Mije geb. Brandt, Elsebe Anna, oud 76 jaar.

RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
www.aap-parochies.nl
10.30 uur pastor IJ. Tuijn

Middenboulevard afgekeurd

Vervolg Integrale Parkeervisie

Overleden:

Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7
www.Adventskerk.com
10.00 uur ds. M.A. Smalbrugge

Informatie
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Voorafgaand is voor twee an
dere agendapunten in totaal
een half uur uitgetrokken: het
voorstel tot vastlegging van het

Cartoon

bestemmingsplan Bentveld
en de bekrachtiging van de
opdrachtverlening voor het
Bestuurskrachtonderzoek.

Commissie Planning
& Control

Ook de commissie Planning &
Control, die komende woens
dag vergadert, heeft een paar
interessante agendapunten.
Besproken gaan onder andere
worden een eenmalige ver
hoging van de subsidie voor
muziekschool New Wave, een
buitenlocatie ten behoeve van
de schietsport in het circuit
gebied, de actualisering van
het Streekplan en de regio
nalisering van de gemeente
lijke brandweer. Beide verga
deringen vinden plaats in de
raadszaal van het raadhuis en
beginnen om 20.00 uur.

Column

Twijfels over parkeerbeleid blijven
Het is de vraag of de extra informatieavond over het

parkeerbeleid, die afgelopen dinsdag werd gehouden, voor

de nodige helderheid heeft gezorgd. Vijftien raadsleden,
alleen Fred Kroonsberg (PvdA) en Cees van Deursen (Groen
Links) ontbraken, kregen van vier ambtenaren tekst en

uitleg over het parkeerbeleid dat het college voorstaat en

waarover op 27 november de eerste besprekingen werden
gehouden in de commissie Raadszaken. Een discussie die
volgens het college duidelijk maakte dat er een groot aantal
misverstanden bestaan.

In de raadszaal in een informe
le opstelling, was het de bedoe
ling duidelijkheid te verschaf
fen. In de eerste plaats aan de
politiek, maar ook aan het in
groten getale opgekomen pu
bliek, dat zich volgens het voor
af vastgestelde protocol niet
zou mogen deelnemen aan de
discussie. De politici moesten
zich beperken tot het stellen
van vragen, maar onthouden
van politieke standpunten en
discussie of zoals discussielei
der Frank Beijk stelde: “het gaat
om een technische discussie.”
Ondanks dit voornemen kwam
in het eerste deel van de avond
ook het publiek, dat voor een
groot deel bestond uit bur
gers die hun bezwaren tegen
de plannen van het college al
eerder hadden ingebracht, toch
aan het woord.
In dit eerste deel werd aan
dacht besteed aan het integrale

parkeerbeleid zoals dat is opge
steld door de deskundigen van
het bureau Goudappel Coffeng
en de daar aan gekoppelde be
leids en reactienota’s. Uit de
discussie kwamen echter geen
nieuwe gezichtspunten naar
voren. Wel werd duidelijk dat
er zowel bij de politici als bij de
aanwezige burgers de nodige
vraagtekens en veschillen van
inzicht met het college en het
ambtelijk apparaat bestaan. Of
deze na de informatieavond
zijn weggenomen zal komende
dinsdagavond moeten blijken,
als de commissie Raadszaken
de op 27 november onderbro
ken discussie over de Integrale
Parkeervisie zal hervatten.
De bijeenkomst werd afgeslo
ten met informatie over een
aantal ingebrachte voorstellen
en mogelijkheden die dinsdag
mogelijk bij de discussie be
trokken kunnen worden.

Zandvoortse beste wensen
Vorige week spraken wij ons uit over onze nieuwjaarswens:

Hans van Pelt

het aankaarten van uw ideeën over Zandvoort die op korte
termijn zouden kunnen worden gerealiseerd. Inmiddels heeft

een aantal dorpsgenoten ons al benaderd en ook u kunt dus
nog een idee aandragen. Volgende week zullen we daar verslag over doen.

De Zandvoortse Courant wil
graag van u weten waar in ons
dorp praktische veranderingen
nodig zijn die eigenlijk niet uit
gesteld kunnen worden en die
dus in 2008 gerealiseerd zou
den moeten worden. Denk bij
voorbeeld aan het weer ‘levend’
maken van het Gasthuisplein of
het aanpakken van de ietsers
die tegen het verkeer van de
Haltestraat inrijden. Maar er
zijn vast vele andere zaken die

u, beste lezer, gerealiseerd zou
willen zien. Laat het ons weten.
Wij willen met het project dat
de meeste stemmen krijgt bij
de desbetreffende instantie
aan de deur kloppen en ons
er sterk voor maken dat er iets
mee wordt gedaan. U kunt ons
het beste bereiken via het e
mailadres redactie@zandvoort
secourant.nl of de adressen die
in het colofon van deze krant
staan.

Volgens mij…
gaan de dagen gelukkig weer
lengen. Want wat heb ik een
hekel aan de donkere dagen
voor en na de kerst. Ik ben nu
eenmaal een zomerkind en
dat zal ik altijd wel blijven.
Een witte wereld vind ik best
mooi maar dan voor een dagje.
Daarna mag het warm water
gaan regenen. Voor mij geen
geglibber op ski’s en gehannes
met schaatsen. Als klein kind
vond ik het al vreselijk om op
‘de Vijverhut’ te schaatsen. Ik
zat liever thuis bij de kolen
kachel met een lekker kopje
warme chocolademelk.
Eigenlijk zou ik een flinke
winterslaap willen doen om
zo rond april weer uit mijn
holletje te kruipen. Genieten
van de zon is iets wat bij de
Kerkmannen in hun genen
zit. Als in februari de strand
tenten worden opgebouwd
dan heb ik zoiets van “Zo, nog
even doorzetten en dan is
Zandvoort er weer klaar voor.”
Daarom zal ik nooit kunnen
wennen wanneer ooit alle
strandpaviljoens het hele jaar
door mogen blijven staan.
Geef mij maar een seizoens
wisseling die aangeeft dat er
een episode is afgesloten.
Om door de saaie winterpe
riode te komen, worden er
genoeg activiteiten in het
dorp georganiseerd. Er is een
nieuwjaarsconcert van het
Zandvoortse mannen en
vrouwenkoor, een salsafeest
op het strand, Classic Concerts
en nieuwe kunstexpositie’s.
Nee, echt vervelen hoef ik me
niet. Trouwens, als ik de nieuw
jaarsrede van de burgemees
ter moet geloven dan ver
wacht hij nog een stormpje!
Maar dat zal wel in een andere
context zijn. Of wordt het toch
nog een heftige winter? Om
een beetje in zonnige sferen
te komen ga ik straks langs het
reisbureau om een stapel va
kantiegidsen te halen. Heerlijk
weg dromen bij de open haard
met een glas warme chocola
demelk. Nog even doorzet
ten. Over drie weken mogen
de strandtenten weer op het
strand staan!

an
Nel Kerkm
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Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 Mobiel
0654 264 259
Voor al uw behang,
wit en schilders
werkzaamheden
.................
Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
0653498304
www.trade-ard.nl
.................
Kabelinternet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Repit, totaal service
voor computergebruikers.
0235719666 of
0644696001. ;
Met garantie en KvK.
.................
’t Voetenparadijs
heeft een nieuw adres:
Beatrixplantsoen 12.
Tel. 062920 5413.
‘Voor het betere
voetenwerk’
.................
Gevraagd:
jonge dames vanaf
18 jaar voor erotiek.
Tel. 5716998

Te huur:
mooi loodsje.
Afm. 8 x 5 x 4 meter.
Met overhead deur
5m. Inl. J. Kroon,
0653175104
.................
Verloren:
Zoetwater pareltjes
ketting.
Zeer gedupeerd.
Af te geven bij politie
Zandvoort
.................
Lezing Talentenspel™
Ontdek je talenten
en je levensmissie!
Door Brigit Rozestraten.
Woensdag 16 januari
2008 van 20.00
tot 22.00 uur
(inloop vanaf 19.30 uur)
in De Praktijk
Heemstede,
Jan van Goyenstraat
2527, Heemstede.
Informatie en
aanmelding:
info@justbeing.nl
of 0610192077
.................
Te koop:
plantenbak.
Doorsnede 200cm,
42cm hoog,
gewapend polyester:
€200.
Brederodestraat 39,
tel. 5716548

Zakelijke
zandkorrels €10,- (excl.BTW)

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

4

kerngezonde baby van 3315 gr. en 50 cm. lang. De trotse ouders
zijn Suzanne Schouten en Timo Greeven van het Zandvoortse
makelaarskantoor Greeven Makelaardij o.g.

Zandvoorts Mannen en Vrouwenkoor.
Agathakerk, 14.00 uur

13 Jazz bij Take Five: Mainstream
Jazz Combo, vanaf 16.00 uur

19 Dance behind the Beach:

Nieuw maandelijks dansfestijn in
De Krocht, aanvang 20.00 uur

20 Classic concerts: Klassiek concert in

Protestantse kerk, aanvang 14.30 uur

31 Nationale Gedichtendag: poëzieavond
in de bibliotheek, aanvang 20.00 uur

De lokale Wmo raad heeft een informatiefolder
gemaakt waarin zij haar ‘Zandvoortse plannen
voor de Wet maatschappelijke ondersteuning’
toelicht. De krant is begin deze week in
Zandvoort verspreid. Heeft u de krant niet
ontvangen en bent u wel nieuwsgierig naar
wat het Zandvoortse Wmobeleid inhoudt en
wat het allemaal voor u in petto heeft? Een
gratis (extra) exemplaar kunt u afhalen bij
Loket Zandvoort in het Gemeenschapshuis of bij
de balie van Raadhuis.

2
3
4
5
6
7
8
9

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist
plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.

‘Zandvoortse’ bevalling plaatsgevonden in het Kennemer

13 Nieuwjaarsconcert:

1

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Gasthuis. Een zondagskind en zijn naam is Santi Kai Yves, een

Jaar: NH Hoteles, aanvang 16.00 uur

Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

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

Week 43 • 2007
Januari

ZANDKORRELS INVULBON
Particuliere
zandkorrels €5,-

Op zondag 30 december 2007 om 15:12 uur heeft de laatste

12 Bekendmaking Zandvoorter van het

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen
Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Weet u een evenement dat
niet mag ontbreken op
onze wekelijkse agenda?
Meld het ons via
info@zandvoortsecourant.nl

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

De trotse ouders met de laatste baby van 2007

Extra bijzonder is dat Timo en
Suzanne elkaar 10 jaar geleden
hebben leren kennen. Suzanne
kwam vanuit Hoorn met 9
vriendinnen de eerste vakantie
zonder ouders vieren in Center
Parcs. Al direct de eerste avond
ontmoetten de 2 elkaar en wat
begon als vakantieliefde is nu

bekroond met een heerlijke
baby. Tevens was het precies
de 1600e geboorte in het
Kennemer Gasthuis in 2007.
De hele week bent u welkom
voor beschuit met muisjes bij
Greeven Makelaardij o.g. aan
de Louis Davidsstraat 15 in
Zandvoort.

Kindercarnaval staat weer voor
de deur
Nog even en dan is het weer kindercarnaval in De Krocht. Op
zondag 3 februari aanstaande worden alle kinderen van Zand-

voort uitgenodigd om verkleed te komen hossen, springen en

Onderstaande ingezonden brief van Peer Sips,

feest te maken. Er wordt niet alleen carnavalsmuziek gedraaid

wij naar aanleiding van het artikel van vorige

en Kus. Kortom: alles wat kinderen leuk vinden.

dierecteur VVV Zandvoort/Haarlem, ontvingen

maar ook de nieuwste hits van bijvoorbeeld K3, Chipz, M-Kids

week ‘Contract met VVV niet verlengd’.

Talloze ongeruste Zandvoorters hebben de VVV regio
Zuid Kennemerland benaderd. Voor de duidelijkheid
heeft de VVV de zaken, voor zover ook duidelijk voor
ons, uiteengezet in onderstaande brief.
Naar aanleiding van de recente publiciteit in de
Zandvoortse Courant zijn er wellicht vragen gerezen met
betrekking tot de continuïteit van de VVV diensten. Dit
omdat de gemeente momenteel nog geen nieuw contract
met de Regionale VVV wil.
Bij monde van wethouder Tates heeft de gemeente
Zandvoort 17 december jl., de VVV echter wel nadrukkelijk verzocht om het VVV informatiekantoor volgens
de normale openingstijden geopend te houden als ook
om de Zandvoort gegevens in het wervend/informatieve
drukwerk 2008 te handhaven, evenals de promotie
ervan. Zandvoort staat weer prominent in de VVV gids
Zandvoort/Haarlem regio en de verspreiding/marketing
van de brochures zal in dezelfde oplage als ieder jaar,
zoals reeds 18 jaar gebeurt gerealiseerd worden. Voor
vragen kunt u zich tot het VVV kantoor Zandvoort wenden of anders tot Peer Sips directeur VVV.
(Deze brief is door de redactie ingekort)

Met oog en oor
de badplaats door

Laatste Zandvoortse baby van 2007

Evenementen Agenda

janjanjanjanjan
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Polonaise in De Krocht

Het is een carnaval door en
voor kinderen. Dat betekent
dat de kinderen zelf mogen
playbacken op het grote po
dium van De Krocht. Ze moe
ten dan wel zelf een CD van
huis meenemen met daarop
hun naam, de namen van de
vriendjes of vriendinnetjes
die eventueel mee optreden
en natuurlijk het nummer
wat zij gaan doen. De optre
dens worden gejureerd en
de allerbesten krijgen een
prijsje.

Vroeger waren er ook prijsjes
voor de best verklede kinde
ren maar dat zal dit jaar niet
gebeuren om de rest van de
kinderen niet teleur te stellen.
Alle kinderen krijgen aan het
eind van de middag een klein
cadeautje mee naar huis. Het
wordt weer een gezellig spek
takel waar alle kinderen maar
ook hun ouders veel plezier
aan zullen beleven. Het carna
val is vanaf 14.00 uur tot onge
veer 16.30 uur in De Krocht en
is gratis toegankelijk.

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)
Goede voornemens

De gemeenteraadsleden heb
ben het Handhavingwerkplan
2008 als huiswerk meegekre
gen waarin álle actiepunten
staan voor het komende jaar.
Dus niet alleen de inspannin
gen die er verricht moeten
worden om de horecaover
last te bestrijden en terug te
dringen. Het bevat een hele
waslijst met actiepunten
van bouwhandhaving, par
keren tot aan handhaving op
het gebied van de APV’s. De
speerpunten in het plan zijn
onder andere: hondenover
last in het dorp, controle’s op
drank en horecavergunnin
gen, evenementen, geluids
overlast en grofvuil. Het is nu
aan de agendacommissie om
de route uit te stippelen voor
de verdere politieke behande
ling. Zal 2008 ingaan als het
jaar van de handhaving?

Pieternel en Thomasvaer

Ook dit jaar was het weer
veel handjes schudden, ver
gezeld met de beste wen
sen voor 2008 en zoenen
in de lucht aan iedereen die
een nieuwjaarsreceptie had
georganiseerd. De receptie
van de gemeente was weer
keurig verzorgd en goed
bezocht. Het bezoek van
Pieternel (Astrid v.d. Veld) en
Thomsvaer (Ype Brune) met
hun spitsvondige redevoe
ring was, na twee jaar afwe
zigheid, een leuke onderbre
king. Wie de speech op rijm
gemaakt heeft, dat is en blijft
een goed bewaard geheim!

Goede raad

In de toespraak van Pieternel
en Thomasvaer waren leu

ke woordspelingen. Zoals:
“Zandvoort zonder circuit is
als: Klaas zonder Koper. Zand
zonder loper; de Dam zonder
paleis, Giraudi zon
der ijs; Het strand
zonder honden,
een Zandvoorter
zonder zonde; Den
Helder zonder ma
rine, een raceauto
zonder benzine!”
Waarop Pieternel
meldde: “Zeg dich
ter aan zee, vol
gens mij sla je een
beetje door. Maar
ik begrijp wat je wilt zeggen
hoor. We weten nu wat we
van NoordHolland kunnen
verwachten. Maar hoe bestrijd
je nu zulke malle gedachten?”
Het antwoord van Thomasvaer:
“De oplossing ligt gelukkig zo
in het verschiet. Het circuit
moet naar het noorden van de
provincie, is het niet? Wel, dan
sluit Zandvoort zich gewoon
bij ZuidHolland aan. Circuit in
het noorden van de provincie:
probleem van de baan!” Aan
het eind van de rede gaf het
stel nog een goede raad mee:
“Wij hopen dat u van onze
bijdrage wat leerde. Voor nu:
een goed jaar en pas op voor
gedeputeerden!”

Winnaar Kerstetalage

Dit jaar werd door OVZ voor
het eerst een kerstetalage
wedstrijd georganiseerd. Aan
het winkelende publiek werd
gevraagd om de ondernemers
via een formulier daarvoor te
nomineren, waarna een onaf
hankelijke jury binnen de OVZ
uit de genomineerde onder
nemers Slagerij
Marcel Horneman
hebben gekozen.
Hij krijgt van de
OVZ een mooie
fles wijn aange
boden. Daarnaast
heeft Linda van
der Meulen de
waardebon van
€100 gewon
nen. De winnares
ontvangt hierover bericht.
Wellicht wordt ook dit jaar de

actie ‘wie heeft de mooiste
kerstetalage’ herhaald.

Decemberactie OVZ

Net zoals afgelopen ja
ren heeft Ondernemers
Vereniging Zandvoort (OVZ)
ook dit jaar een december
actie georganiseerd. Bij elke
aankoop in de aangesloten
winkels, ontving men een lot
dat kon worden ingeleverd
bij diverse inzamelpunten.
Elke week werden bij de lo
kale radio de loten getrokken
tijdens het live programma
‘Goedemorgen Zandvoort’.
Tijdens de slotloterij wer
den er diverse mooie prijzen
verloot. De gelukkige win
naars werden bij Grand Café
Danzee uitgenodigd om hun
prijs feestelijk in ontvangst
te nemen (zie foto).

Expositie Bieb

In de maand januari ex
poseert de Haarlemse
Arien van Doorn schilde
rijen in de bibliotheek van
Zandvoort. De kunstenares
studeerde in 2007 af aan de
Kunstacademie Haarlem. Ze
schildert abstracte schilde
rijen en maakt gebruik van
gemengde technieken. Haar
onderwerp is ‘sporen’ in de
ruimste zin: van archeologi
sche opgravingen tot en met
sporen van haar eigen verle
den. Herinneringen uit haar
jeugd en ouderlijk huis zijn
in haar schilderijen verwerkt,
echter niet heel expliciet, het
blijven sporen. De expositie
is tijdens de openingstijden
van de bibliotheek Duinrand
afdeling Zandvoort aan de
Prinsesseweg te bezoeken.
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Zaterdag Open Huis van 11:00 tot 13:00 uur, U BENT WELKOM!

Nieuwjaarsconcert 2008

Bilderdijkstraat 17
Zandvoort

Vraagprijs:
€ 289.000,= k.k.

Ruime woning met 3 slaapkamers én een zolderverdieping gelegen in het kindvriendelijke Oud-Noord.
Het beschikt over een ruime woon- en eetkamer, een
half-open keuken, 3 slaapkamers, een moderne badkamer
en een ruime zolderverdieping met dakkapel, een tuin
en een stenen berging.
•
•
•
•

Familiewoning met 3 slaapkamers én een 2e verdieping;
Erfpacht € 680,67 per jaar (iscaal aftrekbaar);
Woonoppervlakte ca. 125 m2;
Levering in overleg.

Zaterdag OPEN HUIS van 11:00 tot 13:00 uur.

uis!

Open H

Dr. J.G. Mezgerstraat 102
Zandvoort

Vraagprijs:
€ 279.000,= k.k.

Een ijne familiewoning op 250 m. van het strand
met een voor- en achtertuin. De woning heeft een
woon- en eetkamer, een open keuken, 2 slaapkamers,
een badkamer en een ruime zolderetage ( als
slaapkamer-3). Er is een zonnige achtertuin op het
Z-O en een stenen berging.
•
•
•
•

Vriendelijke familiewoning nabij het strand;
Zonnige achtertuin op ZO met 2 zonneterrassen;
Woonoppervlakte ca. 95 m2, perceelgrootte 107 m2;
Prettig parkeren op het parkeerterrein.

Nog even in herinnering brengen: komende zondag, 13 januari, het grote Nieuwjaarsconcert van het Zandvoorts Vrouwenkoor
en het Zandvoorts Mannenkoor, aangevuld met zangers uit andere Zandvoortse koren en met ondersteuning van Ankie en

Pieter Joustra. Het concert wordt gegeven in de Agathakerk aan de Grote Krocht en begint om 14.00 uur. De toegang is gratis.

Hoe een geintje bloedserieus werd
Het was min of meer ontstaan als een geintje: de Oudejaarsbingo van café De Kippetrap. De uitbaters Frank en Lot wilden

iets doen voor goede doelen in onze regio en hadden daarvoor

deze avond georganiseerd. De geselecteerde goede doelen

OCK Het Spalier en de regionale Dierenambulance kunnen sa-

Brederodestraat

52
Zandvoort

Vraagprijs: € 374.000,= k.k.

Swaluëstraat

NEW!

Chaozzz

Zaterdag OPEN HUIS van 11:00 tot 13:00 uur.

uis!

Open H

NEW!
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26C
Zandvoort

Vraagprijs: € 179.000,= k.k.

Charmant en halfvrijstaand woonhuis gelegen
in een gewilde woonomgeving op loopafstand
van de duinen en het strand in Zuid. U heeft
in deze woning 3 slaapkamers, een moderne
badkamer, een woon- en eetkamer mét
veranda, een moderne keuken, een bijkeuken,
een kelder en een patio.
• Ideale familiewoning op een gewilde locatie;
• De woning is geheel gerenoveerd en zó
te betrekken;
• Parkeren op eigen terrein voor 2 auto’s;
• Woonoppervlakte ca. 105 m2,
perceelgrootte 153 m2.
Een verrassende 3-kamermaisonnette in een
kleinschalig appartementengebouw in het hart
van Zandvoort. Gelegen op de 1e etage en 2e
etage heeft deze maisonnette een woon- en
eetkamer, een open keuken, 2 slaapkamers, een
moderne badkamer en een zonnig dakterras.
Berging in de onderbouw.
• Wonen in een maisonnette in het gezellige
centrum;
• Servicekosten bedragen € 51,60 per maand;
• Woonoppervlakte ca. 65 m2,
bouwjaar ca. 1985;
• Levering in overleg

Marisstraat

NEW!

13A
Zandvoort

Vraagprijs: € 379.000,= k.k.

Dr. C.A. Gerkestraat

NEW!

18 rd
Zandvoort

Vraagprijs: € 299.000,= k.k.

Altijd al willen wonen op een unieke locatie op
slechts 250m van het strand én op wandelafstand van het gezellige centrum van Zandvoort?
Vrijwel naast de watertoren ligt dit nagenoeg
vrijstaande woonhuis met 3 slaapkamers, een
woonkeuken, een bergzolder en tuin.
• Vrijwel vrijstaand woonhuis nabij het strand
én centrum;
• In 2003 renovatie voltooid;
• Woonoppervlakte ca. 115 m2,
perceelgrootte 161 m2;
• Het woonhuis verkeert in een zeer goede
staat.
Fraai 3-kamerappartement op 1e en 2e etage,
gelegen op loopafstand van de duinen en
het centrum. Het verkeert in een zeer goede
staat en heeft een luxe afwerking met 30-jaren
details. Sfeervolle woon- en eetkamer met
een zonnig balkon, een luxe woonkeuken, een
moderne badkamer , 2 slaapkamers en een
bergruimte met c.v. opstelling.
• Ruim en fraai appartement met 2 slaapkamers;
• Centraal gelegen t.o.v. het centrum,
de scholen en het strand;
• Woonoppervlakte ca. 120 m2;
• Luxe uitgevoerd en zó te betrekken

Actieve makelaardij
tegen scherp tarief!
Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

men €2540 verdelen!

De helft van het totaalbedrag werd aan de Dierenambulance overhandigd

Dankzij de geweldige mede
werking van een groot aantal
sponsors waren er super prij
zen te winnen. Mede hierdoor
werd er voor het grandioze be
drag van €2540 aan loten ver
kocht. Het uitbaterstel dankt
die sponsors daarvoor dan ook
uit de grond van hun hart.

Het Spalier heeft al aangege
ven waaraan zij het geschon
ken geld willen gaan uitgeven.
De kinderen hebben geza
menlijk een nieuw ontwerp
voor de tuin gemaakt. De
huidige is nogal hobbelig en
is derhalve niet geschikt om
bijvoorbeeld te voetballen of

Kim Dekker

Timo Greeven

Omdat het zo een groot bedrag
is en bij wijze van uitzonde
ring noemen wij hieronder de
sponsors: Matrassen Centrale
Ro t t e rd a m , D re a m s t y l e
Amsterdam, Bedden en ma
trassen Van der Stam, Max
Stuc, Ali Thaams, Cor van
Gelder, Marianne Rebel,
restaurant Willendorf, Cense
& Van Lingen, HAO Catering,
RB Vastgoed, Hans van Horck,
Club Nautique, Intermail,
Autovision, 4 Cast, Take
Five, Sopro bv Nederland,
Mollie & Co, Beach Him,
Lucky Ajax Amsterdam,
schildersbedrijf Ottho en
Projectcolor.

Alain Clark in café Neuf
Onze plaatsgenoot, zanger en songwriter Alain Clark, treedt
op zaterdag 19 januari aanstaande op in café Neuf. Clark, die
op dit moment de hitlijsten bestormt, zal samen met zijn vader optreden. Café Neuf gaat die dag om 18.30 uur open. Na
aloop is er een after party in discotheek Chin Chin. Kaarten à
€ 7,50 waren te koop bij café Neuf maar zijn reeds uitverkocht.

Rob Greeven

te basketballen. Het Spalier
had al een donatie daarvoor
gekregen en kan nu, met de
bijdrage van De Kippetrap, dit
project door laten gaan. De
vertegenwoordigers van de
Dierenambulance konden nog
niet aangeven wat er met het
geld gedaan gaat worden. U
kunt echter aannemen dat ook
dit bedrag een mooie bestem
ming krijgt.

Clark heeft vorige week
maandag in de live uitzen

ding van de 3FM Mega Top
100 de Megaward 2007 in

ontvangst mogen nemen.
Uit handen van TROSdj
Bart Arens kreeg Clark de
prijs uitgereikt. De zanger
ontving de trofee voor
zijn vele successen in 2007
waaronder de hit This Ain’t
Gonna Work van het album
Live It Out.

door
Erna Meijer

Wat inspirerend toch dat momenteel zoveel jonge mensen
het lef hebben in Zandvoort te investeren en te starten met

een onderneming! Recent de ‘meiden’ van beautysalon Touch
of Class en tegelijkertijd hebben schuin aan de overkant in de

Schoolstraat Nathalie Neefs en Petra Boot hun kledingzaak
Chaozzz geopend.

Aan de buitenkant is al te
zien dat er nagedacht is over
blikvangers. Kleurige blau
we mozaïksteentjes sieren
de pui en boven de etalage
wordt de naam van de zaak
gelankeerd door leuke pas
poppen. Het is dan direct ook
duidelijk dat het publiek hier
terecht kan voor kleding in de
maten 34 t/m 56, een unicum
in Zandvoort. Nathalie: “Mijn
zakenpartner heeft een grote
maat en mijn schoonzusje
super klein en dat bracht ons
op het idee dit te combineren.
Wij wilden oorspronkelijk in
Amsterdam starten, maar
toen dit pand vrijkwam heb
ben wij heel snel getekend.
Het was een nogal rommelige
start en ook omdat wij beiden
vrij chaotisch kunnen zijn, was
de naam voor de winkel gauw
bedacht.”
De gezellig ingerichte zaak
valt op door de mooie paarse
kleurstelling, het behang en
de houten vloer. Maar wat
natuurlijk het belangrijkste
is: de dames brengen een mo
dieuze en veelzijdige collectie
kleding tegen zeer betaalbare
prijzen! “Wij kopen zelf in bij
de groothandels of via in
ternet. Elke veertien dagen
kan men bij ons iets nieuws
vinden; er zijn slechts enkele
stuks van een artikel, dus op

= op. De etalage wordt zelfs
twee keer per week opnieuw
ingericht. De loop zit er vanaf
december al goed in, omdat
wij toen voor de feestdagen
prachtige avondjurken en chi
que avondtasjes voor relatief
weinig geld hebben verkocht.
Het was zelfs veel goedkoper
om bij ons een jurk te kopen
dan elders eentje te huren!”
Naast bovenkleding ( jassen,
truien, jurkjes, blouses, etc.)
en jeans (in diverse kleuren
en maten: € 17,50!) zijn er
ook prachtige shawls, riemen
en tassen te vinden. Ook kan
men er terecht voor lingerie.
Leuke setjes in hippe kleuren.
Maar vooral de modieuze
corsetjes (€ 14,95 inclusief
slipje), die ook fantastisch
over een bloesje zullen staan,
moeten de ( jonge) meiden
beslist gaan bekijken en pas
sen! Kortom: Chaozzz is een
welkome aanvulling op het
winkelbestand in Zandvoort,
mede door het enthousiasme
en kundigheid van de beide
onderneemsters.
Chaozz, Schoolstraat 3, tel.
5734221, is zes dagen per
week open (ook koopavond!),
woensdags gesloten. De web
site www.chaozzz.nl is al wel
in de lucht maar nog ‘onder
constructie’.
7
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Zaterdag 12 januari:
bekendmaking Zandvoorter van het Jaar

Weekend weerbericht
Zandvoort en omgeving
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In deze rubriek wordt het spits in 2008 afgebeten door Annelies van Kooten. 63 Jaar geleden is zij geboren in Alphen aan

de Rijn, als vierde in een ‘nest’ van zes kinderen. “Voor mijn
zestigste verjaardag kreeg ik een vliegtocht boven Nederland

aangeboden. Ik noem dit mijn ‘worteltjesreis’ omdat ik gekozen heb voor een vlucht boven Alphen en alle plaatsen waar ik
heb gewoond, terug dus naar mijn roots.”
Na de middelbare school deed
zij de 4 jarige HBOopleiding
‘Kinderverzorging, Op
voeding en Handenarbeid’
in Den Haag. Annelies:
“Na het behalen van het
diploma was er slechts
één keuze, namelijk
voor de klas staan. Daar
had ik echter geen zin
in en ben als au pair
terechtgekomen bij een
Amerikaans echtpaar. Na
terugkomst werd het toch de
klas. Maar het viel gelukkig erg
mee, ook qua orde houden.”
Door haar huwelijk, verhui
zing en de geboorte in 1969
van zoon Jorrit, stopte ze met
werken en ging in haar nieuwe
woonplaats IJmuiden avond
cursussen handenarbeid ge
ven, wat goed te combineren
was met haar nieuwe levens
fase. Deze veranderde weer na
de komst van dochter Tessa in
1971 en opnieuw een verhui
zing, nu naar Heerhugowaard.
Van Kooten: “Ik ben geen type
om stil te zitten en omdat er
geen peuterspeelzaal was, heb
ik die samen met andere ou
ders opgericht. Deze bestaat
nog steeds en is uniek omdat
die door de ouders zelf wordt
‘gedraaid’.”
Annelies besloot in de avond
uren Sociale Pedagogiek MOA
te gaan studeren en zo kwam
zij te werken bij een landelijk
opleidingsinstituut dat men
sen onder andere opleidt tot
bejaardenverzorgende. In
Alkmaar werd zij belast met de
organisatie en het aantrekken
van docenten hiervoor, terwijl
tevens praktijkbegeleiding in
haar pakket zat. “Omdat het
vaak om ongeschoolde vrou

8

door Erna Meijer

Annelies van Kooten
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Een warme wintergroet
met een knipoog
naar het voorjaar

Vrijdag regen van betekenis

Ann
el

ies van Kooten

wen tussen de 30 en 50 jaar
ging, was het fantastisch om
te zien hoe, door het behalen
van een oficieel diploma, hun
zelfvertrouwen en hun gevoel
van eigenwaarde toenam.”
Samen met haar partner John
Atkinson kwam drs. Annelies
in 1993 naar Zandvoort. “Ik ben
hier achteraf heel blij mee. Het
dorp is schitterend gelegen
met prachtige wandel en
fietsgebieden. Je bent zo in
Haarlem en Amsterdam, waar
wij veel naartoe gaan voor mo
derne dans en opera.” Zoals
eerder vermeld is Annelies
geen stilzitter. Zo werd zij vijf
jaar lang eerst lid en daarna
voorzitter van de Seniorenraad
en voorzitter van de ELSO
(Eerstelijns samenwerkende
organisaties in de gezond
heidszorg van Zandvoort). De
politiek speelde ook al gerui
me tijd een rol in haar leven
en toen in 2002 een beroep op
haar werd gedaan, stemde zij
toe om tijdelijk voorzitter van
de PvdA afdeling Zandvoort te
worden. Het werd tenslotte
een periode van vijf jaar.

Veel tijd werd in deze jaren
ook besteed aan de zorg voor
haar moeder, die in 1998 van
uit Zeist naar het Huis in de
Duinen verhuisde. “Mentaal
was mijn moeder een zeer
sterke vrouw maar, doordat zij
op het laatst bijna niets meer
kon, wilde zij graag sterven. Zij
is bijna 2 jaar geleden op de
hoge leeftijd van 97 jaar
overleden.”

Waarmee houdt
Annelies zich
doorgaans bezig?
“Maandag is mijn
vaste oppasdag
van mijn klein
dochter in Bergen.
Op donderdag
middag bridge ik
met John bij ZBC, ik
ben onlangs gestart
met Nordic Walking en ik
heb recent mijn eerste zang
les gehad bij het ‘zeer gere
nommeerde zanginstituut
Gemengd Zandvoorts Koper
Ensemble’ en ga dus uit van
een grootse zangcarrière!”
Dit klinkt dus leuk, gezellig en
vrij, maar Van Kooten zou Van
Kooten niet zijn als zij niet toch
naar meer zingeving van haar
bestaan zou zoeken. Bij het
ter perse gaan van dit artikel
is net bekend geworden dat zij
benoemd is tot lid van de Raad
van Toezicht van Pluspunt.
Daarnaast is zij in gesprek met
het Humanistisch Verbond
om tot een zeer bijzondere
vorm van uitvaartbegeleiding
te komen. Via een intensieve
cursus en stage lopen is het
uiteindelijk de bedoeling om
nabestaanden te assisteren
bij het schrijven en ook op de
begrafenis of crematie voorle
zen van persoonlijke teksten,
waarvoor men zelf niet de
vaardigheid bezit of omdat
men te geëmotioneerd is.
Annelies van Kooten kan met
recht een bijzonder betrok
ken, intelligente en behulp
zame dorpsgenoot genoemd
worden!

Na een alleszins fraaie zondag met overvloedige zon-

neschijn en redelijke temperaturen tot ruim 7 graden in

Zandvoort en Bentveld, volgde een zeer matig begin van
de nieuwe week en heel veel beter wordt het ook niet

richting het weekeinde. Ook daarna is er geen structurele
verbetering te verwachten voorlopig.
De temperatuur is te hoog
voor begin januari met
een graad of 89 en in de
temperatuurgang komt de
komende ruime week hoe
genaamd geen verandering,
zodat we geleidelijk afsteve
nen op een (veel) te zachte
eerste helft van de maand.
Het is zelfs mogelijk dat we
de 10 graden gaan halen
morgen! Doorschieten naar
onvervalste lentewaarden
doet het kwik waarschijnlijk
niet. Dat kan al indien alles
meewerkt in de atmosfeer,
want thermisch stuntwerk
(tot 16 graden aan toe) za
gen we de afgelopen janu
arimaanden ook wel eens
langskomen.

op de koude toer…) en we
hebben het gezien later:
de mooiste winterplaatjes
van de laatste 15 jaar met
uitzonderlijk fraaie rijp op
de bomen zoals we dat ei
genlijk nog nooit zagen.
Deze week volgen er nog
een aantal regenwolken
die niet zonder lekkage
overtrekken, zoals op vrij
dag die behoorlijk nat gaat
uitpakken met regen van
betekenis. Mogelijk valt er
10 millimeter of iets meer
in ZuidKennemerland.
Vanzelfsprekend zijn er ook
best aardige weermomen
ten, vooral in het week
einde, met een paar droge
dagdelen en de zon er even
goed bij. De wind laat zich
ook niet onbetuigd en
blaast iedere dag stevig
door uit richtingen tussen
zuid en westzuidwest.

We zijn na het koude inter
mezzo van vorige week op
nieuw terecht gekomen in
een klassieke westcirculatie
waarin storing na storing
langszij komt. Zo’n strakke
windbaan, doorgaans goed
doortimmerd tot hoog in de
atmosfeer, kan wekenlang
aanhouden zoals een jaar
terug, maar voorzichtig
heid is geboden om heel ver
vooruit te blikken. Immers,
was daar begin december
niet een Koninklijk insti
tuut uit het midden van
het land die geen stuiver
meer gaf voor de winter de
eerstkomende twee weken
(ondergetekende zat toen al

Zicht op onderbreking
van de voortvarende wes
ter is er niet voorlopig en
dus evenmin de langver
wachte aankondiging dat
Koning Winter het nu ein
delijk eens wat meer voor
het zeggen gaat krijgen in
de jarenlang van serieuze
vrieskou afgesneden Lage
Landen.
weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

9

10

7-8

9

Min

5

8

5

5

Zon

15%

15%

20%

20%

Neerslag

40%

90%

40%

35%

zzw. 6

zzw. 6

wzw. 5

zw. 5

Weer
Temperatuur

Wind
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C U L T U U R
Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

MENU VAN DE MAAND JANUARI € 27,50
Sashimi de saumon biologique avec crudités
japonaise et vinaigrette de wafu
sashimi van biologische zalm
met zeewiersalade en wafudressing
of

Steak tartare avec crudités et
garniture classique ( preparé à table )
steaktartaar met klassiek garnituur (aan tafel bereid)

Voor
gezelligheid,
lunch & diner

of

Croutons duxelles de champignons avec crème de
gorgonzola et sauce de canneberges
croutons paddenstoelenduxelles
met gorgonzolaroom en cranberrysaus

Taizédiensten ook in 2008
Sinds 2007 organiseert een werkgroep van de Zandvoortse Loka-

le Raad van Kerken één keer per maand, afwisselend in de Protes-

tantse- en Katholieke kerk in Zandvoort, een Taizédienst. Maar
wat is nu eigenlijk een Taizédienst en wat is het doel ervan?

Behandel de ander
als jezelf

HHH
Bouillabaisse de Port-Bail avec moules et plie sauté
bouillabaisse van torteauxkrabben met
mosselen en gebakken scholfilet

Bewegen in
Zandvoort

of

www.sportinzandvoort.nl

entrecôte de boeuff à la moelle et
sauce au Chianti Classico
runderentrecôte met merg en rode wijnsaus
of

gateau chaud avec aubergine et fromage de chèvre
et sauce roquefortsaus
warme auberginetaart met geitenkaas en roquefortsaus

HHH
Dessert

Voor reserveringen: 023-5716119/info@tfaz.nl

Café Oomstee
Zaterdag 12 januari

Finale
Karaoke!
Aanvang: 20.30 uur

Zaterdag 19 januari

Percussieavond
Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

De krant lezen
op internet?
Kijk op
www.zandvoortsecourant.nl

levering en plaatsing
van alle glassoorten
vrijblijvende offerte!
023 5720480/06 41374921

Krant niet ontvangen?
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Tekst en foto Nel Kerkman
In het Franse dorpje Taizé,
stichtte frère Roger in 1940
een oecumenische gemeen
schap met als toenmalig doel
het zoeken naar verzoening in
plaats van oorlog. Aan het eind
van de jaren vijftig bezoch
ten vooral intercontinentale
jongeren, afkomstig van alle
religies, het bedevaartsoord.
Het internationale aspect
werkt door in de keuze van
de doorgaans meerstemmige
liederen. De diensten die daar

nog steeds worden gehouden,
hebben overal ter wereld na
volging gekregen.

Kenmerken

Een Taizédienst bestaat uit
zang, enkele teksten en lezin
gen, een moment van stilte
van ongeveer vijf minuten
en gebed. De stilte is bedoeld
om innerlijke rust te vinden en
wordt door iedereen als aan
genaam ervaren. De liederen
die gezongen worden zijn
veelal eenvoudig en bestaan
veelal uit één regel. Deze regel

Goede wijn behoeft geen krans. Dat kan gezegd worden over het

De Krocht. Als je op zo een leeftijd nog zulke prachtige muziek
kunt maken, ben je een gelukkig mens en een groot talent.

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!
Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort
Tel. 023-5739278
e-mail: hanswillemse@planet.nl

Voor nabezorging of
bezorgklachten:
bel 06-1139 1478 of
mail info@zvo-verspreiders.nl

De oecumenische Taizédienst
in Zandvoort is op vrijdag
avond 11 januari in de Agatha
Kerk aan de Grote Krocht en
heeft als thema ‘behandel
de ander als jezelf’ uit het
Mattheüsevangelie (7:712).
De Zandvoortse dienst bevat
vooral Nederlandse teksten al
zal er vrijdag ook een Engels,
Latijns en een Pools lied wor
den gezongen. Wie wil mee
zingen, kan al om 19.00 uur
terecht in de kerk. Daar wor
den de verschillende liederen
alvast meerstemmig door
genomen. Het ‘voorzingen’
maakt het meezingen tijdens
de dienst gemakkelijker. De
bijeenkomst begint om 19.30
uur en duurt ongeveer een
half uur. Na aloop is er kofie
en thee en kan men nog even
met elkaar napraten. De vol
gende dienst is op 8 februari
in Nieuw Unicum.

‘Want dat is nu eenmaal het lot van de mensen:
vanuit zijn duisternis staart hij naar de sterren’
Marco Termes
(gesponsord door Grand Café Danzee)

Nationale Gedichtendag
In het kader van de Nationale Gedichtendag biedt Bibliotheek
Duinrand Zandvoort 31 januari aanstaande een poëzieavond
aan, gepresenteerd door ‘Hoed en de Rand’.
‘Hoed en de Rand’ is een
duo dat zelf poëtische tek
sten schrijft en zingt, maar
daarnaast gedichten van
bekende en minder bekende
dichters op muziek zet en
ten gehore brengt. Peter van
der Steen (zang en gitaar) en
Jelle van der Meulen (zang
en accordeon) hebben voor
Gedichtendag 2008 een pro
gramma gemaakt met als titel

‘Jij hebt de dingen niet nodig’,
ontleend aan ‘Liefdesgedicht’
van K. Schippers. Ook gedich
ten van o.a. Jan Slauerhoff, Ida
Gerhardt, Ivo de Wijs, Bertus
Aafjes en vele anderen staan
op het programma.
De poëzieavond in de Zand
voortse Bibliotheek begint om
20.00 uur en de entree is gratis.
Prinsesseweg 34, tel. 5714131.

Nieuwe MultiRent
vestiging in Zandvoort

Op 9 januari heeft MultiRent een nieuwe vestiging in Zandvoort

geopend. Het autoverhuurbedrijf woont in bij Slotemakers Antislipschool. Zandvoort en omgeving kan nu proiteren van de
lexibele service en ruime keuze aan huurauto’s van het bedrijf.

Grandioos optreden van Ack van Rooyen
optreden van trompettist Ack van Rooyen, afgelopen zondag in

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

wordt vaak herhaald en heeft
zo een rustgevend en medi
tatief effect. De Nederlandse
vertaling van die regel staat bij
elk lied aangegeven.
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Spreuk van de week:

door Lienke Brugman
Zoals altijd genoot een (te) klein
maar select gezelschap van de
heerlijke jazz klanken die maan
delijks wordt verzorgd door het
trio Johan Clement. Zelf spelend
op de piano kreeg Clement van
de ‘maestro’ enkele welge

meende complimenten over
zijn perfecte begeleiding en
vaardigheid op de toetsen. “Als
ik zó piano kon spelen zou ik het
ook doen”, grapte van Rooyen
enthousiast.
Spelen op een bugel, zelf had
ik er geen voorstelling van hoe

dat zou klinken. Mijn verwach
tingen werden echter overtrof
fen. De serene, luweelzachte
klanken die Van Rooyen uit zijn
instrument te voorschijn tover
de, klonken weergaloos mooi.
Ook Eric Timmermans was met
zijn bassolo’s weer in topvorm.
Schijnbaar moeiteloos vlogen
zijn vingers over de snaren. Ooit
het nummer ‘How deep is the
Ocean’ op deze manier horen
spelen? Een aparte ervaring
voor het ademloos luisterende
publiek.
Joost van Schaik, invaller op de
drums voor Frits Landesbergen,
bespeelde subtiel en vol overga
ve zijn slagwerkinstrumenten.
Vooral de toegift was een feest
van improvisatie en klanken.
Niet meer thuis blijven op deze
zondagmiddagen! Zondag 10
februari is er een nieuwe kans.
Dan treedt het trio op met de
bekende trompettist Bert Joris.

Arjan Barning (MultiRent) en Leo Krippendorf (Slotemakers Antislipschool)

De samenwerking met Slote
makers Antislipschool bestond
al langer, MultiRent leverde
reeds geruime tijd huurauto’s
aan het bedrijf. De opening
van een eigen vestiging binnen
Slotemakers Antislipschool, be
tekent een verdere intensive
ring van deze samenwerking.
MultiRent verhuurt van prak
tische bestelauto’s en lichte
vrachtwagens tot degelijke
personenauto’s en luxe MPV’s,
allemaal te besturen met een
rijbewijs B. Tevens is er een uit
gebreid pakket aan accessoires
zoals bagageboxen, verhuisdo
zen, sneeuwkettingen, kinder
zitjes en navigatiesystemen.

Dat MultiRent Zandvoort
onderdeel is van een grotere
verhuurorganisatie, brengt
voor de klant voordelen met
zich mee. Door het grote ge
zamenlijke wagenpark van
maar liefst 1.500 auto’s ver
deeld over 19 vestigingen,
grijpt men nooit mis. Ook is
het mogelijk een auto die ge
huurd is in Zandvoort, elders
in te leveren.
MultiRent Zandvoort is ge
vestigd aan de Burg. van
Alphenstraat 106, naast de
hoofdentree van het Circuit,
en is geopend van maandag
tot en met vrijdag van 8.30 tot
17.00 uur.
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week

Hele maand januari:

Botermalse Hertenbiefstuk
100 gram € 3,50 - € 2,50
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Onze nieuwe
collectie spiegels
is binnen!

Pashouders op alle artikelen 5% korting.

Gratis proefles

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

(vraag naar onze voorwaarden)

Noord Hollandse belegen Goudse
Fijn belegen

Heel kilo slechts € 8,-

Met ZandvoortPas 10% korting
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Op vertoon van ZandvoortPas:
Heerlijke
Slagroomtruffels
8 verschillende
smaken

Kerkstraat 1a

10% Korting op
op de kledingcollectie

Tel. 023 571 44 10

10% Korting
op een cadeaubon

Kijk op www.newwaves.nl
023- 571 32 55 of info@newwaves.nl

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

Kerkstraat 3a

voor € 3,00

www.nympheia.com

Bestel nu de ZandvoortPas 2008
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Top 3!
3x 100 gram vleeswaren

Schouderham +
Berliner +
Salami

€ 3,25

Haltestraat 54 - T. 023-5712451

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation
Op vertoon van de pas geen
afmeldkosten bij APK Keuring

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

www.autobedrijfzandvoort.nl

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Om dit jaar lekker gezond te beginnen hebben wij ons Monnikenbrood (het
brood dat u
bewust kiest) in de aanbieding gedaan. Dus
spring op de fiets en lever
snel die bonnen in.

Monnikenbrood
zonnepit
Deze pas is geldig t/m 31 december 2008
Uw op naam gestelde ZandvoortPas
wordt, tesamen met een welkomstkado,
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.
Met de aangehechte tegoedbon voor een
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst
tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Boordevol vezels en met lekker
veel zonnepitten
Tijdelijk slechts 2,85
Met deze bon slechts 1,85

1

EURO
KORTING

Tegen inlevering van deze bon (geldig t/m 16-1-2008):

Monnikenbite
Gezonde broodsnack met appelstroop, honing, noten en
gemengde vruchtjes
Tijdelijk 2 stuks slechts 2,80
Met deze bon slechts 1,80

1

EURO
KORTING

Van Vessem & Le Patichou heeft winkels in Bloemendaal,
Haarlem, Heemstede, Hoofdorp, Velserbroek en Zandvoort.
Voor adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

Verzorging en vrije tijd:

Vader en zoon, Ben en Dave Vlug, hebben zich sinds kort bij de ZandvoortPas aangesloten. Zij zullen iedere
een bepaald artikel uit hun assortiment. Vanaf 16 januari krijgt u bijvoorbeeld een paar sokken ter waarde

Mode en trends:

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Dobey Zandvoort • Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort • 023-5719345
* korting geldt niet op aanbiedingen

We beginnen
dit jaar
lekker gezond...
g

Winkeliers:

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat
Autorijschool Duet - 06-54280393
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - www.nympheia.com
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

ZandvoortPas 5% korting *

Tegen inlevering van deze bon (geldig t/m 16-1-2008):

Betaling CONTANT

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Op vertoon van uw

Lijst van
deelnemende
bedrijven

(in alfabetische volgorde)

for shoes

van € 3,25

ontdek een nieuwe ervaring van welzijn

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

pashouders 5% korting op de gehele collectie.

Op vertoon van uw Pas:

1 proefles Kundalini Yoga

Betaling PER BANK

Nieuw binnen: collectie van
beebielove(.com) en stoere lessen/
spenen van Rockstar Baby

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102
7 dagen per week geopend
van 09.00 tot 22.00 uur

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Schofies Kindermode - Haltestraat 2d
2042 LM Zandvoort - Tel.: 023-5738047

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
 Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
 Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
 Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 391

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Bel voor informatie
06-54280393 of 023 - 5730107
www.members.lycos.nl\rijschoolduet

De hele maand januari
bij elke aankoop
gratis muts van
GRUNT t.w.v. € 9,95.

Betreft:

Voor zandvoortpashouders aanbieding:

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing

L

Stamppot Zuurkool
met spek + worst
€ 8,75
Voor Pashouders:
€ 8,25

Aantrekkelijke presentjes bij Vlug Fashion

twee weken laten weten wat voor presentjes men op vertoon van de ZandvoortPas krijgt bij aankoop van
van maar liefst € 7,95 bij aankoop van een Calvin Klein onderbroek!
Dave: “We zijn nog aan
het brainstormen maar
er zou ook een mogelijk
heid kunnen zijn dat we
bijvoorbeeld in samen
werking met collega
ondernemers een te
goedbon bij aankoop
van een artikel bij ons
krijgt.” Belangrijk dus
om de pagina’s van de
ZandvoortPas in de
gaten te houden!
Vlug Fashion is een herenkle
dingzaak met een zeer uitgebreid
assortiment van topmerken
uit de herenmode. Niet alleen
confectie maar ook accessoires
van beroemde merken als het
Amsterdamse Buddha to Buddha
en Red Wing Shoes. Vlug Fashion
is op dit moment zelfs een van
de grootse dealers van Buddha

to Buddha in Nederland met niet
alleen sieraden maar ook kleding
in hun Easy Fit lijn!
Omdat er in Zandvoort nergens
een kostuum gekocht kan wor
den, hebben de beide onderne
mers het plan opgevat om in
de loop van het jaar ook daarin
te voorzien. Op dit moment is
er al een behoorlijk aanbod van

sportief klassieke kleding
voor de zakenman, uiter
aard met stropdassen,
riemen, sokken en schoe
nen verkrijgbaar. De casual
kleding van Vlug Fashion
onderscheidt zich ook door
louter topmerken. Jeans
van Take Two, Humberto,
Mustang Jeans en Leché
design is slechts een kleine
greep uit het schitterende
assortiment dat op een
prachtige manier u een plaats in
het bruisende leven geeft.
Vlug Fashion is te vinden in de
Jupiter Plaza in de Haltestraat
in Zandvoort en is zeven dagen
per week geopend van 10.00
uur tot 18.00 uur, op vrijdag is
er koopavond. Tel. 5719519. Meer
informatie kunt u ook vinden op
www.vlugfashion.nl.

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Schofies Kindermode - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Vlug Fashion Men’s Wear - Haltestraat

Wonen en onderhoud:
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Pizza Döner Plaza - Kosterstraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20
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In 2008 nog meer voordelen met de ZandvoortPas!
Met de feestdagen net achter de rug, kijken we alvast voorzichtig naar het nieuwe jaar. Ook in 2008 zal de ZandvoortPas
het u weer voordeliger maken om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Pashouders opgelet:

Verleng nu uw ZandvoortPas,
dan kunt u weer een jaar lang profiteren
voor slechts €5,00!

Nog geen ZandvoortPas?

Bestel dan nu ook snel uw eigen ZandvoortPas.
Voor slechts €7,50 kunt u een jaar lang profiteren
van heel veel leuke aanbiedingen!

Nieuwjaarsrecepties sportverenigingen
SV Zandvoort

SV Zandvoort begon 2008 met een Nieuwjaars
wedstrijd tegen derdeklasser Legmeervogels. Een
niet volledige selectie van Pieter Keur speelde met
33 gelijk tegen de NoordHollanders. Na aloop van
de wedstrijd waren leden, sponsors en supporters
van harte welkom om het glas te heffen op de toe
komst van de vereniging. Voorzitter Martin Koper zei

Basketbalvereniging The Lions

uit!
el plaatsen.
Reken zelf uw voordeel ortPas kunt u eenmalig gratis een Zandkorrg!
Met uw nieuwe Zandvovolgende Zandkorrel maar liefst 50% kortin
Tevens krijgt u op elke

Sinds 1 januari 2008 is de gele ZandvoortPas 2007 niet meer geldig. De ZandvoortPas 2008 is geldig t/m 31 december 2008.

onder andere: “Zoals u allemaal weet was 2007 een
zeer bewogen jaar in onze clubgeschiedenis. Slechte
communicatie binnen onze vereniging heeft geleid
tot het aftreden van zowel de leden van de jeugd
commissie als het voltallige bestuur. Het was een
zeer zwaar jaar, waarin normen en waarden nog wel
eens vergeten werden, dit realiseren wij ons nu. De
gifbeker was diep, maar nu richten we ons weer op
de toekomst”, aldus Koper. Hij besloot met de me
dedeling dat een technische commissie op poten is
gezet, die moet bewerkstelligen dat het voetbal in
alle gelederen van de club op een hoger niveau zal
worden gebracht.

Zandvoortse Reddingsbrigade

Voorzitter van de Zandvoortse Reddingsbrigade,
Jan-Hein Carree, memoreerde een mooi jaar waar

Uitvaartverzekering
Snel en eenvoudig te regelen

Zaterdag 12 januari:
bekendmaking
Zandvoorter van het Jaar
in het NH Hoteles aanvang 16.00 uur

en eigenlijk tegen de wet in, omdat de hulpverle
ningsdienst in deze regio ons daarin niet erkent
of de verantwoordelijkheid neemt bij calamiteiten
waarin met OGS naar levensbedreigende situaties
gereden wordt”, aldus een teleurgestelde Carree, die
probeerde aan te geven dat in Nederland, en met
name in deze regio, regels helaas belangrijker blijken
dan het uiteindelijke doel.

in zijn vereniging de beschikking kreeg over twee
nagelnieuwe en volledig geoutilleerde Landrovers.
Wel stak hij een waarschuwende vinger op naar de
hulpdiensten binnen Kennemerland. De ZRB had
een overeenkomst met Meldkamer Brandweer &
Ambulance en Ambulancedienst tot het voeren van
optische en geluidssignalen (OGS) bij ondersteuning
van de hulpdiensten bij calamiteiten op en rond het
strand. Deze overeenkomst is eenzijdig en plotseling
opgezegd door de hulpdiensten omdat deze er niet
van overtuigd waren van de wettelijke status van
deze signalen. “Dit heeft tot grote commotie onder
de ZRB vrijwilligers geleid omdat deze bang waren
hierdoor bij mogelijke ongelukken aansprakelijk te
kunnen worden gesteld. Met andere woorden: de
ZRB rijdt nu geheel op eigen verantwoordelijkheid

Basketbalvereniging The Lions had voor haar leden
opnieuw een Oliebollentoernooi georganiseerd.
Jong en oud werden door elkaar gemixt en de wed
strijden verliepen in een zeer gemoedelijke sfeer.
Vicevoorzitter Johan Beerepoot had geen nieuwjaar
stoespraak voorbereid maar sprak wel de hoop uit
dat zijn vereniging op korte termijn een nieuwe voor
zitter kan benoemen. Oudvoorzitter Guido Wijdema
had vorig seizoen al kenbaar gemaakt geen tijd meer
vrij te kunnen maken en een opvolger is tot op heden
niet voorhanden.

Tennisclub Zandvoort

Tennisclub Zandvoort (TCZ) heeft een spannend jaar
in het vooruitzicht. Het eerste gemengde team van
de zondagcompetitie heeft zich aan het einde van
het afgelopen seizoen geplaatst voor de eredivisie
van de KNLTB, een competitie die in drie weken af
gehandeld wordt. Grote clubs halen voor die periode
buitenlandse spelers binnen, maar voor Zandvoort is
dat geen uitgemaakte zaak. “Eigenlijk is er geen geld
voor, want een seizoen eredivisie kost je een pak dui
ten. Maar als je het enthousiasme ziet van de spelers
en begeleiders, kan je niet anders dan er met het hele
bestuur en club achter te gaan staan. We zijn dan ook
hard aan het werk om sponsors binnen te halen. Ook
zal er versterking moeten komen, wil je niet na één
jaar er weer uitliggen”, gaf voorzitter Noud Weijers

in de wandelgangen aan. Hij kon ook al melden dat de
technische staf overeenstemming heeft bereikt met

Michel Koning, die al eerder voor onze Zandvoortse
tennistrots in de eredivisie gespeeld heeft.

Zandvoortse Sport Combinatie

De Zandvoortse Sport Combinatie (ZSC) heeft een
wel zeer bijzondere nieuwjaarsbijeenkomst achter
de rug. De nieuwe voorzitter, Peter Berkhout, gaf
als eerste de microfoon aan pastor Dick Duijves en
vroeg oudbestuurder Matthé Crabbendam naar vo

ren. Duijves zei tijdens zijn openingswoorden dat het
Zijne Heiligheid paus Benedictus had behaagd om
Crabbendam de hoge onderscheiding Pro Ecclesia
et Pontiice (Latijn voor: Voor de Kerk en Paus) te
verlenen vanwege zijn grote verdiensten binnen de
Nederlandse Katholieke Sportbond. “Normaal ge
sproken krijgen kerkelijke bestuurders deze onder
scheiding maar u heeft zoveel voor de jeugd gedaan
(Crabbendam is onder meer ruim vijftig jaar pen
ningmeester van TZB geweest, red.), dat er vanuit
het bisdom Haarlem een aanbeveling aan de Heilige
Stoel is gedaan. Het gebeurt niet zo vaak dat deze on
derscheiding boven de rivieren wordt verleend. Wijlen
koster Piet d’Hondt was er ook mee onderscheiden”,
aldus Duijves die daarna de versierselen, behorende
bij de onderscheiding, op de revers van een trotse
Crabbendam spelde. Voorzitter Peter Berkhout bood
na aloop van de ceremonie alle aanwezigen een
drankje aan om te proosten met Crabbendam.

Zeevisvereniging Zandvoort

De Zeevisvereniging Zandvoort (ZVZ) onthaalde
haar leden tijdens een druk bezochte ledenavond.
Nadat voorzitter Ton Goossens zijn leden veel vis in
en buiten Nederland toewenste, werden de win
naars van de diverse viscompetities in het zonnetje
gezet. In maar liefst 14 categorieën, waaronder de
Noordzeecompetitie en de competities voor pier en
strandvissen, waren dit seizoen weer fraaie bekers en
trofeeën te winnen. De avond werd afgesloten met
een loterij met schitterende prijzen.
15
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Bewegen in
Zandvoort

In the Picture…

www.sportinzandvoort.nl
Locatie Noord
Flemingstraat 55
2041 VW Zandvoort
Tel: 023 574 03 30

Locatie Centrum
Willemstraat 20
2042 VB Zandvoort
Tel: 023 571 73 73

Michael Kras,

tor
Mede-organisa
Nieuwjaarsduik

www.pluspuntzandvoort.nl
cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl
info@pluspuntzandvoort.nl
FRIZZZ DANCE AVOND VOOR TIENERS!!
Zin om lekker te dansen en nieuwe mensen te ontmoeten? Ben je tussen de 12 en 15 jaar en heb je zin
in een feestje? Kom dan zaterdag 12 januari naar de
Frizzz Dance Avond!!!
Aanvang: 20.30 - einde 0.00 uur
Entree: 2 euro
Plaats: Theaterzaal Pluspunt Noord (Flemingstraat’55)
Meld je aan op: frizzzdance.hyves.nl en ontvang een
gratis consumptiebon!!! Voor ouders is de bar ook
open… Heb je vragen mail naar frizzz@live.nl
NIEUWE OPENINGSTIJDEN JEUGDHONK
CHILL OUT
Chill Out is er voorlopig alleen voor kinderen uit
groep 7 en 8 van het basis onderwijs.Vanaf januari
is de Chill Out open op dinsdag en woensdag van
15.00-17.00 uur en kunnen de tieners op de playstation, lekker hangen op de bank, gebruik maken van
een drietal pc’s met internet, een spelletje spelen en
kunnen iets te drinken halen. In de toekomst gaat het
jeugdhonk ook diverse activiteiten (in samenwerking
met de tieners) aanbieden en is er de mogelijkheid om
huiswerkbegeleiding te krijgen.
DANSCAFÉ IN ZANDVOORT
Elke eerste zaterdag van de maand is er bij Pluspunt
een Danscafé.
In het danscafé krijgt u alle gelegenheid om vrij te
dansen en het geleerde in de praktijk te brengen.
De avond is van 20.00- 24.00
Deur open 19.30
Entreekosten danscafé: € 5,00 p.p.
Voor het danscafé geldt een Passend kledingvoorschrift.
OUDERENADVISEUR
De ouderenadviseur geeft u onafhankelijk Advies en
Informatie. Onze hulp is gratis. U kunt ZONDER
AFSPRAAK bij de Ouderenadviseur terecht:
(tel: 5719393)
ZONDAGMIDDAG PODIUM ZANDVOORT
PRESENTEERT 20 JANUARI VAT 71
Vat’71 bestaat 35 jaar en brengt deze winterperiode
een revue vol met herinneringen aan het repertoire
van de afgelopen jaren. Zang, dans en sketches volgen
elkaar op in een wervelend tempo en vooral wat de
kleding betreft hebben zij een reputatie hoog te houden. Ieder nummer in wisselende, kleurrijke, kostuums
geven het geheel een feestelijk aanzien. U kunt onder
andere genieten van een medley van successen van
Toon Hermans, de beroemde vreetgrage motten van
Dorus, nostalgische liedjes uit onze kinderjaren, de
torenspits van Bommel die voorbij drijft en bekende
songs uit Nederlandse en engelse musicals. Nederlandse songfestivalliedjes, sketches en conferences en
nog vééééél meer……………. Kortom een aanrader
U zult er geen spijt van hebben.
Plaats: Flemingstraat 55
Entree: 4 euro
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Zijn achternaam is Kras, dan wordt in Zandvoort al snel de link
gelegd met Kras Sport, schaatsen en zwemmen. Michael is

18 jaar en het zwemmen is hem met de paplepel ingegoten.
Hij traint al jaren zijn schoolslag bij de Zeeschuimers en vorig

jaar deed hij zelfs mee met de Nederlandse Kampioenschappen Sprint. Maar de laatste tijd is hij iets minder bezig met

zwemmen; Michael zit in zijn laatste studiejaar, hij heeft veel

gewerkt bij Take Five aan Zee en is één van de organisatoren
van de Zandvoortse Nieuwjaarsduik.
Michael Kras wordt opgeleid
tot Facilitair Manager aan het
Nova College in Haarlem, waar

hij leert wat plannen en orga
niseren is. Zijn grote droom is
om na zijn opleiding een eigen

H eb je ff …

… Da rcie Pa ardek oo pe r,
17 jaa r

Waar kennen we jou van?
“Jullie kennen mij misschien van pannenkoekenhuis De Duinrand
op de Zandvoortselaan. Daar
werk ik nu al zo’n anderhalf jaar.
Meestal ben ik er twee of drie
avondjes per week te vinden.”

Wat doe je naast
deze bijbaan?
“Ik zit nu in 6VWO op het ECL in
Haarlem. Volgend jaar ga ik waarschijnlijk reizen, maar dat is nog
niet helemaal zeker. Zo niet, dan
ga ik meteen studeren, het liefst
in onze hoofdstad Amsterdam.
Naast school vind ik het super
leuk om te tennissen, uit te gaan
en hou ik erg van snowboarden en
surfen.”

Waar kunnen we jou nog meer tegenkomen?
“Ik ben niet zo vaak in het Zandvoortse dorp te vinden, maar
wel op het strand, vooral in de zomer natuurlijk! Verder ben ik
zowat elk weekend in Haarlem om te stappen, het liefst ga ik
dan naar het Patronaat of met vrienden gezellig wat drinken in
de Toneelschuur.”

hore
cabedrijf te
beginnen
en dan het
allerliefst
een eigen
strandpa
viljoen. Hij
heeft altijd
op het strand
gewerkt, op dit moment nog
bij Take Five aan Zee, maar zijn
hart gaat uit naar een eigen
paviljoen.

Strand, zwemmen
en organiseren

Neem een combinatie van de
passies zwemmen, het strand
en zijn opleiding tot facilitair
manager, dan kom je vanzelf
uit op de Nieuwjaarsduik. Voor
het eerst dit jaar werd de duik
georganiseerd door Stichting
Nieuwjaarsduik Zandvoort,

welke bestaat uit
vier man. Michael
is hier één van.
Zijn verantwoor
delijkheid bestond
voornamelijk uit
het aansturen en
het werven van vrijwilli
gers, aanspreekpunt zijn voor
kleine sponsors en het zorgen
dat het een feest zou worden.
Michael: “Het was echt een
succes! Vorig waren er 700
deelnemers, ons doel was om
dit aantal te verdubbelen. En
dat is gelukt, er deden plus
minus 1500 mensen mee met
de duik. En daarnaast waren
er zo’n 10.000 toeschouwers!
Toen we met alle organisato
ren bij elkaar stonden en aan
het kijken waren naar ál die
mensen, kreeg ik wel even kip
penvel hoor.” Het streven van
de stichting is om naast de
oudste ook de grootste nieuw
jaarsduik van Nederland te
worden. Over twee jaar wordt
het de 50ste keer dat op 1 ja
nuari een duik in de zee wordt
genomen, Michael is van plan
om hier een echt knalfeest van
te gaan maken!

I Know Where It’s @
Zaterdag 12 januari:

Vanaf 20.30 uur is deze avond de inale van
de karaoke competitie in Café Oomstee. Wie
zingt het dak van de kroeg en gaat naar huis
met twee tickets Barcelona?

Zaterdag 12 januari:

De Zandvoorter van het Jaar 2007, wie zal het
worden? Burgemeester Niek Meijer gaat dit
vanaf 15.30 uur in het NH Hoteles bekend ma
ken. Het wordt een feestelijke middag met als
afsluiting een ‘Zandvoort buffet’.

Zondag 13 januari:

JAZZ in Take Five aan Zee! Kom deze zondag
middag vanaf 16.00 uur genieten van hap
py jazz en easytunes met het Mainstream
JazzCombo.

Wij zoeken jou!
Heb je iets leuks te vertellen
of te laten zien: mail het ons!
jong@zandvoortsecourant.nl

Sutiah - Pauline - Stephanie

Column
Nieuwjaarsduik
Afgelopen weekend was ik
even in Zandvoort om sa
men met mijn neefje van
vijf naar de zee te kijken. Ik
vind het altijd leuk om met
hem op stap te gaan. Hij zit
nu in een periode, waarin
hij alles wil weten. Maar
dan ook echt alles. Elke
zin begint nu bij wijze van
spreken met: “Waarom….”
Dodelijk vermoeiend, maar
ook wel weer grappig. Mijn
neefje vindt alles mooi
aan het strand: de zee, de
golven, de schelpen en de
meeuwen. Maar het aller
leukste vindt hij om even in
de zee te mogen staan.
“Tante Soet, mag ik nu de
zee in?” Ja, hoor, dat mag van
mij. Met zijn regenlaarzen
aan staat hij in het water.
Opeens begint hij keihard
te gillen. Wat was er nou ge
beurd? Hij had zijn handen
in het water gestoken, maar
de zee was volgens hem zo
koud als ijs.
Als hij van de schrik is be
komen, vraagt hij aan me:
“Niemand zwemt in de
zee, want het is nu veel
te koud. Anders bevries je,
toch?” Omdat ik altijd zo
eerlijk mogelijk zijn vragen
probeer te beantwoor
den, vertel ik hem over de
nieuwjaarsduik. Dat er elk
jaar op de eerste dag van
het nieuwe jaar wel hon
derden mensen samen de
zee in duiken. Mijn neefje
kijkt me heel erg vies aan.
Eerst zegt hij een minuut
niks, daarna komen de
vragen. “Waarom doen die
mensen dat dan? Vinden ze
dat echt leuk? Wat gek zeg.
Hebben ze dan alleen een
badpak aan? Dan worden ze
toch ziek? Dat is toch niet
leuk? Waarom…” En zo ging
het nog een tijdje door. Om
eerlijk te zijn, snap ik het
zelf ook niet. Wie wil er nou
in die kou de zee in duiken?
Maar het is wel heel erg leuk
om te zien. Volgend jaar ga
ik zeker weer… kijken!

Sutiah
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We beginnen dit jaar
lekker gezond...
De bakkers van Van Vessem & Le Patichou staan weer in de
startblokken voor een nieuw jaar. En we willen dit jaar maar
meteen gezond beginnen, want we weten niet hoe het met u is gegaan tijdens
de feestdagen, maar bij ons zijn er een paar onsjes te veel bijgekomen.
Nou is dat helemaal niet zo erg hoor. Gewoon lekker fit het nieuwe jaar in,
vol goede voornemens en dan komt dat wel weer goed met die lijn. Mocht u

Val
4
kilo
af
in twee weken

met het broodwisseldieet
Al 20 jaar geleden werd het broodwisseldieet
geïntroduceerd. Bij dit dieet wordt de ene dag uitsluitend
brood gegeten, bij voorkeur volkorenbrood. Ons
Monnikenbrood is hiervoor prima geschikt.
Daarbij mogen alleen caloriearme dranken als koffie en
thee (zonder melk en suiker), bouillon en mineraalwater
worden gedronken. Zoveel als je wilt, want je moet
voldoende drinken (minimaal 2 liter). De andere dag mag
normaal worden gegeten, want het is immers een
wisseldieet. Het is mogelijk, als u de “alles eet
dag” goed invult, zonder problemen 2 kilo
per week af te vallen. Voelt u wat voor dit
dieet? Op onze site kunt u een handig
boekje downloaden waarin het
broodwisseldieet uitvoerig
wordt besproken:
www.vvlp.nl

er ook zo voor staan dan hebben we prettig nieuws, want om dit jaar lekker
gezond te beginnen hebben wij ons Monnikenbrood (het brood dat u bewust
kiest) in de aanbieding gedaan.
Dus spring op de fiets (dat is sowieso gezond) en lever snel die bonnen in.
Dan beginnen we samen het nieuwe jaar
lekker en gezond met Monnikenbrood!

Het “Ik Kies Bewust”-logo
helpt u een bewuste keuze te
maken voor producten met
een gezondere samenstelling.
Producten met dit logo voldoen
aaan internationale aanbevelingen.
Ze dragen bij aan
a lagere consumptie van suiker,
zout en verzadigd
verzad
vet, en van meer noodzakelijke
voedingsstoffe
voedingsstoffen zoals vezels, vitamines en mineralen. We zijn er trots op dat ons Monnikenbrood dit
logo mag dragen.
drag

Recept
van de week

op een

Monnikenbrood Zonnepit

Volkoren Ontbijtkoek

Tijdelijk 2.85, met deze bon slechts1,85
Deze coupon is geldig t/m 16 januari 2008

Tijdelijk 2.60, met deze bon slechts1,60
Deze coupon is geldig t/m 16 januari 2008

meenschapshuis. Daar vond de Nieuwjaarsreceptie van de Algemene Nederlandse Bond van Ouderen, afdeling Zandvoort

plaats. Namens het hele bestuur van ANBO Zandvoort wenste
voorzitter Jaap Molenaar alle leden een voorspoedig en gezond 2008.

Het bestuur van ANBO Zandvoort

In mei vorig jaar besloot
Molenaar de voorzittershamer
over te nemen. Daar heeft hij
geen spijt van gehad. “Nou,
soms word ik gillend wakker
van zo’n groot aantal leden,”

grapt hij, “we hebben er al 750.
Het is een gezellige en actieve
club.”

Diverse activiteiten

Hij memoreerde een aantal

het heerlijk om zo lang mogelijk in hun eigen huis te blijven

Pittige
tti Monnikenbroodspiesjes
M
ik b d i j
met chorizo en augurk
Ingrediënten
1 Monnikbrood Classic, 3 eetlepels olijfolie, 2 theelepels pittige
paprikapoeder, 2 theelepels versgemalen zwarte peper, 1 theelepel kaneel, 1 eetlepel tijm, cocktailaugurkjes, chorizo
Bereiding
Snijd van een donker meergranenbrood met pitten, zoals
ons Monnikenbrood Klassiek, 3 dikke sneden en snijd deze in
blokjes van 3 cm. Roer in een kom 3 eetlepels olijfolie om met
2 theelepels pittige paprikapoeder, 2 theelepels versgemalen
zwarte peper, 1 theelepel kaneel en 1 eetlepel tijm. Schep de
blokjes brood erdoor en laat ze heel even staan. Bak de blokjes
brood in een koekenpan met antiaanbaklaag knapperig bruin.
Doe vervolgens 1 blokje brood, 1 cocktailaugurkje en 1 plakje
chorizo aan een satéstokje. Leg de broodspiesjes op een schaal
en serveer met tapenade. Bereidingstijd: ca. 10 minuten

Tegen inlevering van deze coupon krijgt u

1.00 korting 1.00 korting 1.00 korting
op een

Afgelopen vrijdag was het een drukte van belang in het Ge-

zelfstandig woont, wordt steeds groter. Veel mensen vinden

En ú begint lekker voordelig:
Tegen inlevering van deze coupon krijgt u

Nieuwjaarsreceptie ANBO

Zandvoort vergrijst, dat is bekend. De groep 75plussers die

langzaam, over een langere periode) en wel door: • een gezond eetpatroon met
een beperkte hoeveelheid calorieën; • de hoeveelheid vet te beperken; • matig
te zijn met voedingsmiddelen waaraan suiker is toegevoegd; • het drinken van
alcohol te beperken; • meer te bewegen. Brood en andere graanproducten horen volgens het Voedingscentrum bij een gezond eetpatroon. Over het eten van
brood zegt het centrum: “Het is een prima gewoonte, want brood en dan vooral
de bruine en volkoren soorten bevatten veel belangrijke
voedingsstoffen zoals vitamines, mineralen en
voedingsvezels.”

Tegen inlevering van deze coupon krijgt u

50plus@zandvoortsecourant.nl

activiteiten die de afdeling
Zandvoort organiseert. “Op
dinsdag gaan wij altijd Nordic
wandelen, want dan regent
het meestal niet. Bingo en
klaverjassen zijn erg popu
lair. Met zingen mag ik ook
meedoen, maar ik zing zo vals
als een kraai. ’s Maandags bij
het bridgen kunnen we nog
een paar mensen gebruiken.
Maandagochtend wordt er ge
zwommen. Elke maand gaan
we een dagje uit en we krijgen
dit jaar vier feestmiddagen. Bij
de verplichte medische keu
ring voor het rijbewijs krijgen
ANBOleden linke korting. Als
straks de blauwe brieven van
de belastingdienst weer in de
bus vallen, zijn er vier ANBO
functionarissen die kunnen
helpen met het invullen van
uw aangifte.”
Na de toespraak van de voor
zitter werd de receptie met live
muziek informeel voortgezet.

Eigen haard is goud waard

Afvallen kan volgens het Voedingscentrum het beste geleidelijk (d.w.z.

Raadhuisplein 2, Zandvoort. 023 - 571 2865
Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

50 plus pagina door Mitzi Maas

op twee stuks lekkere

Monnikenbite

Tijdelijk 2.80, met deze bon slechts1,80
Deze coupon is geldig t/m 16 januari 2008

wonen. Sommigen maken gebruik van huishoudelijke hulp en

laten wel eens een maaltijd bezorgen. Maar verder gaat alles
prima! Toch?

Maar ouder worden is niet al
tijd leuk. Er vallen steeds meer
mensen om u heen weg. U voelt
zich wat vaker somber, verdrie
tig of eenzaam. U vergeet wat
vaker iets. Misschien ziet u op
tegen de nieuwe dag. Iedereen
die de leeftijd der ijzersterke
heeft behaald, heeft hier in
meerdere of mindere mate mee
te maken. Het hoort gewoon bij
het verouderingsproces.

bovendien snapt een ander
het toch niet. En dat terwijl
er heel veel mensen hetzelfde
meemaken. Misschien heeft u
wel vragen of ideeën over hoe
uw leven weer wat prettiger
kan worden, maar waar moet
je er mee naar toe? Wie kan u
helpen? U bent niet ziek, dus
huisarts of maatschappelijk
werker zijn niet de aangewe
zen personen.

Niet de enige

Waarmee kunnen wij
u van dienst zijn?

Meestal zijn het onderwer
pen waar u liever niet over
praat. Je gaat toch niet de
vuile was buiten hangen?
U wilt geen zeurpiet zijn en

Oproep aan
de lezers:

De ouderenadviseurs van
Welzijnsorganisatie Pluspunt
organiseren in samenwerking
met Hans Houweling een bij

eenkomst om samen met u te
praten over de minder prettige
dingen waar u bij het vorde
ren der jaren tegenaan loopt.
Maar ook of er ideeën zijn
om het leven weer wat pret
tiger te maken. Houweling is
voor zijn pensioen werkzaam
geweest als ouderenarts bij
onder andere het Huis in de
Duinen. Niet alleen een aardi
ge man, maar hij weet vanuit
zijn werkervaring ook precies
waar u het over hebt.

Uitnodiging

Heeft u interesse om op vrij
dag 18 januari a.s. aanwezig te
zijn op de bijeenkomst in het
nieuwe gebouw van Pluspunt
bij winkelcentrum Zandvoort
Noord? Meldt u zich dan voor
16 januari telefonisch aan via
tel. 5717373. De bijeenkomst
begint om 10.30 uur en duurt
tot 12.00 uur. Voor vervoer kan
worden gezorgd.

Wij zijn op zoek naar mensen die op of na hun 50ste jaar een andere wending aan hun leven hebben gegeven. Wilt u hierover vertellen? Neem dan
contact op via e-mailadres: 50plus@zandvoortsecourant.nl of bel 5732752
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De ondergang van de Klipfontein
Op 8 januari 1953 zonk een schip van de Holland-Afrikalijn, de
Klipfontein, voor de oostkust van Afrika tussen Lourenco Mar-

ques en Beira. Onze dorpsgenoot Koert Visser was aan boord als
kwartiermeester. Voor hem werd het een bijzondere reis, want
bij thuiskomst zou hij trouwen in het Zandvoortse raadhuis.

Voordat het schip uit Amster
dam vertrok, had hij een voor
schot op zijn gage gevraagd.
Met dat geld kocht hij looppop
pen op Tenerife, die hij verkocht
aan een schiettenteigenaar in
Durban. Met de winst kocht
hij een bruidspaartje van ijn
suikerwerk voor op de bruids
taart, blikken thee en kofie,
pinda’s en andere lekkernijen
voor de bruiloft. In zijn vrije tijd
bouwde hij scheepsmodellen
van de Klipfontein en verkocht
ze aan de passagiers.

Verlaat het schip!

de Titanic had overleefd. Als
laatste verliet kapitein Johan
Oosterhuis het schip.

Gelukkig getrouwd

Het Engelse passagierschip
Bloemfontein Castle, dat in
de buurt voer, kwam op het
S.O.S. bericht af en pikte alle
230 opvarenden op. Er ging
heel wat door de beman
ningsleden heen toen ze
hun prachtige schip zo zagen
verdwijnen. Visser, die nu op
de Bloemfontein Castle ook
passagier was, tekende de
scheepsramp op tinnen siga
rettendoosjes. Het bleken po
pulaire souvenirs te zijn, die
hem link wat geld opleverden.
Zo kon hij alsnog zijn droom
bruiloft vieren. Hij trouwde
zijn Tiny en ze kregen een zoon
en een dochter. Koert Visser
zei in 1963 het zeemansleven
vaarwel en werd timmerman
bij de Dienst Publieke Werken
in Zandvoort.

Er liep die 8e januari een rus
tige oceaandeining. Een pret
tige reis voor passagiers en
bemanning. Opeens, om 14.30
uur, kwam de voorsteven van
het schip omhoog, de machi
nes vielen uit en het schip
lag stil. De voorsteven kwam
steeds dieper te liggen. Bij con
trole bleek dat het schip op een
wandelend rif was gevaren. De
ruimen van het schip, beladen
met koperen broodjes, waren Een bijzondere man, liefdevolle
opengereten en maakten wa echtgenoot en een geweldige
ter. Visser probeerde nog bij vader. En ik kan het weten.
zijn hut te komen om
in elk geval zijn geld
mee te nemen, maar
dat was niet meer
mogelijk. Inmiddels
blies de scheepstoe
ter zeven korte en een
lange stoot: schip ver
laten. Hij rende naar
het promenadedek
om de passagiers te
begeleiden naar de
sloepen. Als comman
dant van sloep twee
had hij ook een oude
Engelsman aan boord,
die als 11jarig jongetje
de scheepsramp met Koert Visser
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 2  2008

5 januari - Openbare vergadering Wmo

Op dinsdag 15 januari a.s. vergadert de Wmoraad.
Op de agenda staat ondermeer de bespreking van de
nota’s ‘Beleidsregels en Verstrekkingenboek Wmo’ en
‘Nota bijzondere bijstand en minimabeleid’. De verga
dering is openbaar en start om 19.30 uur in het raad
huis, vergaderkamer 1. U bent van harte uitgenodigd
om de vergadering bij te wonen. Op de agenda:
 Opening
 Vaststelling agenda
 Vaststelling notulen vorige vergadering d.d. 27
november 2007
 Ingekomen/Uitgaande stukken
 Mededeling door de voorzitter
 Korte toelichting beide ontwerpnota’s door wmo
ambtenaar gemeente
 Advisering vóór 4208:Nota bijzondere bijstand en
minimabeleid (reeds in uw bezit)
 Advisering vóór 1208:Beleidsregels en Verstrek
kingenboek Wmo (reeds in uw bezit)
 Actiepuntenlijst
 Evaluatie bezoek aan Pluspunt noord
 Eventuele afspraak bezoek Nieuw Unicum
 Vaststelling nieuw vergaderrooster
 Rondvraag
 Sluiting.

Commissie Raadszaken

De commissie Raadszaken vergadert op 15 januari
vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om
19.30 uur open. De entree vindt u aan het Raadhuis
plein. Op de agenda staat:
 Opening
 Vaststellen agenda
 Besluitenlijsten 27 en 29 (inclusief notulen besloten
gedeelte) november 2007 en toezeggingen
 Vast agendapunt:
 Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan
“Bentveld”
 Bekrachtiging opdrachtverlening bestuurskracht
onderzoek
 Vervolg Integrale visie Parkeerbeleid Zandvoort
 Initiatiefvoorstel CDA invoeren parkeerregime
Zandvoort Zuid en Park Duijnwijk
 Rondvraag
 Sluiting.
De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog
gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de
website. In deze commissie kunnen burgers het woord
voeren over onderwerpen op de agenda. Aanmelding
vooraf is niet nodig.

Commissie Planning en Control

De commissie Planning en Control vergadert op 16
januari vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren
gaan om 19.30 uur open. De entree vindt u aan het
Raadhuisplein. Op de agenda staat:
 Opening

 Vaststelling agenda
 Besluitenlijst integrale vergaderingen van 28 novem
ber 2007 en toezeggingen
 Vaste agendapunten, onder meer met Rekenkamer
onderzoek“Gemeenschappelijke regelingen; gemeen
schappelijke controle?”
 Eenmalige verhoging subsidie 2008 New Wave
 Schietsportbaan Circuitgebied
 Actualisering streekplan
 Regionalisering brandweer
 Handhavingswerkplan 2008
 Rondvraag
 Sluiting
De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog
gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de
website. In deze commissie kunnen burgers het woord
voeren over onderwerpen op de agenda. Aanmelding
vooraf is niet nodig.

Commissie Welstand en Monumenten

Op 10 januari vergadert de Commissie Welstand en
Monumenten. De vergadering begint omstreeks 15.00
uur in de commissiekamer. De exacte begintijd is
afhankelijk van de agenda. U kunt hiervoor het beste
even contact opnemen met de werkeenheid Bouwen,
tel. (023)5740100.

Alle Hens aan Dek - beleidsnota Maatschappelijke Ondersteuning en Gezondheid 2
-2
vastgesteld

In de vergadering van 11 december 2007 heeft de
gemeenteraad van Zandvoort Alle Hens aan Dek 
beleidsnota Maatschappelijke Ondersteuning en
Gezondheid 2008  2011 vastgesteld. Deze nota is in
werking getreden op 1 januari 2008 en ligt ter inzage
bij de Centrale Balie in het Raadhuis en staat op de web
site. Deze beleidsnota geeft nadere invulling aan het
gemeentelijk beleid dat gaat over de wet Maatschap
pelijke Ondersteuning en het lokale gezondheidsbeleid
voor de voornoemde periode. Het is een vervolg op de
nota lokaal gezondheidsbeleid 2004  2007.

Nota terugdringen nodeloze meldingen van
brandmeldinstallaties

In zijn vergadering van 18 december 2007 heeft het
college van burgemeester en wethouders besloten om
de Beleidsnota inzake terugdringen nodeloze meldin
gen van brandmeldinstallaties, vast te stellen. De nota
treedt in werking op de datum van deze publicatie.
Het besluit en de nota liggen gedurende twee weken
vanaf publicatie ter inzage in het Raadhuis en staat
op de website. Tegen dit besluit kan geen bezwaar of
beroep worden ingesteld.

ergunningen
Bouwvergunningen aangevraagd

Bentveld:
 Ebbingeweg 3a, bouw woning, ingekomen 20 decem
ber 2007, 2007292Rv.

Vervolg gemeentelijke publicatie week 2

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde bouw
vergunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage.
U kunt deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw zienswijze over deze
aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken.
Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling van
het bestemmingsplan of bouwverordening kan wor
den verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een
zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen
tot het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk
gepubliceerd. Deze publicatie betekent ook niet dat u
een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergun
ning of vrijstelling worden verleend dan zal dit worden
gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen.

Kapvergunningen aangevraagd

 Zandvoorterweg 2 / Duindoornlaan, 1 conifeer, aan
vraag ingekomen op 17 december 2007, ivm omval
gevaar, wel herplantplicht
 H. Heijermansweg 10, 1 dennenboom, aanvraag
ingekomen op 13 december 2007, ivm overlast, wel
herplantplicht
De hierboven genoemde aangevraagde kapvergun
ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt
deze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden
kunnen binnen een termijn van zes weken na publi
catie hun zienswijzen schriftelijk kenbaar maken bij
het college van de gemeente Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.

De hierboven genoemde verleende vergunningen/
genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter
inzage. U kunt ze inzien tijdens openingstijden. Be
langhebbenden kunnen gedurende een termijn van
zes weken na bekendmaking een gemotiveerd be
zwaarschrift 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. 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 bezwaar
schrift.

Centraal telefoonnummer

Openingstijden begraafplaats

Melding of klacht?

Collegelid spreken?

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00,
maandag t/m donderdag 8.30 17.00 uur en vrijdag
8.30 16.00 uur.

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op
de website het digitale formulier in óf stuur een brief
naar de klachtenco rdinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30  16.00 uur
Donderdag:
08.30  20.00 uur
Vrijdag:
08.30  12.30 uur
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar
voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en
rijbewijzen e.d.

 Frans Zwaanstraat 2, 8 dennenbomen, verleend op
10 januari 2008
 Gasthuisstraat 11, 1 appelboom en 1 moerascypres,
verleend op 10 januari 2008
Belanghebbenden die in een eerder stadium ziens
wijzen hebben ingediend, kunnen tegen de boven
staande besluiten in beroep gaan bij de rechtbank te
Haarlem, afdeling Bestuursrecht, Postbus 1621 2003
BR Haarlem. Het indienen van een beroepschrift heeft
geen schorsende werking. Een schorsende werking
wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank
dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In
geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de president van
de rechtbank te Haarlem. Een dergelijk verzoekschrift
dient vergezeld te gaan van een kopie van het beroep
schrift. Voor het indienen van een verzoek om voor
lopige voorziening wordt griffierecht geheven.

en 3

Het college van burgemeester en wethouders heeft
besloten in de Prof. Zeemanstraat voor huisnummers
59, 61 en 63 aan beide zijden van de straat een par
keerverbod in te voeren. Dit zal geschieden door het
plaatsen van een bord E01 van bijlage 1 van het RVV
1990 op de volgende locatie: in de Prof. Zeemanstraat
vlak voor huisnummer 59.

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats
aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00
 18.00 uur.

Een afspraak maken met een collegelid doet u via
het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan
waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat
u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen
is de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen
telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 10.00 uur.

Op zoek naar werk?

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van
www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden of
aanbieden van banen in Zandvoort.

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Groen in Zandvoort krijgt amper voldoende
Zandvoort is niet bepaald een ‘groene’ gemeente. Dat blijkt

uit een onderzoek dat in opdracht van de gemeente is gehou-

den door het bureau Onderzoek en Statistiek Haarlem onder

Kapvergunningen verleend

Parkeerverbod Prof. Zeemanstraat 5 ,

Bezwaarschriften

de Digipanelleden. Centraal in deze enquête stond ‘het groen’
in Zandvoort. Van de 513 personen van 18 jaar of ouder die zich
aangemeld hebben om mee te werken via het Digipanel, heeft
70% de enquête ingevuld.

Met name de panelleden die
in het centrum wonen, ga
ven de groenvoorziening een
laag cijfer: 5,3. Gemiddeld over
Zandvoort was dat 6,1, net aan
voldoende dus. Verder valt op
dat de verzorging van het groen
binnen Zandvoort ook niet al te
hoog is: gemiddeld een 6,4. Van
de geënquêteerden vindt een
gedeelte dat het zogenaamde
ecologisch lint, dat een aan
tal jaren geleden door de ge
meente werd omarmd en voor
het grootste gedeelte bestaat
uit helmgras dat zwerfvuil

vasthoudt, vervangen moet
worden door ‘stedelijk’ groen.
Echter een substantieel ge
deelte kon het wel waarderen.
Er waren ook veel mensen die
graag mee willen helpen met
het groen maken en houden
van Zandvoort door onkruid
weg te halen, zwerfvuil op te
ruimen en gemeentelijke bo
men en bloembakken water te
geven in droge perioden. Tevens
maken de meeste mensen hun
tuin, stoep of balkon mooi met
planten zodat iedereen ervan
kan genieten.

Suggesties aandragen

De gemeente is de leden
van het Digipanel dankbaar
voor hun bijdrage en wil met
een aantal suggesties, waar
zij het mee eens is, verder.
Over andere zaken zijn de
meningen verdeeld. Er wordt
dan ook een beroep gedaan
om per buurt suggesties aan
te dragen. Als bewoners van
een straat of buurt in ge
zamenlijk overleg, per brief,
een verzoek doen aan de
gemeente over de inrichting
van hun straat, bijvoorbeeld
waar en welke groenvoorzie
ningen gewenst zijn, hebben
deze verzoeken de meeste
kans van slagen.

Veel werk aan de winkel

Er is dus voor de gemeente
werk aan de winkel wil zij het
imago van een niet bepaald
groene gemeente van zich
afschudden. Gelukkig is on
langs een groenbeleidsmede
werkster aangesteld. Zij kan
zich helemaal uitleven op de
resultaten van het onderzoek.
De volledige resultaten van
het onderzoek kunt u vinden
via: www.zandvoort.nl.

Stichting Infoilter
Vindt u het ook zo vervelend om, meestal rond het avondeten
of zelfs op kerstavond, gebeld te worden door een medewer-

ker van een callcenter? Vaak probeert de telefonist(e) u een
verzekering aan te smeren, lid te maken van een goed doel of
een abonnement te nemen op krant of tijdschrift. Bent u het

meer dan zat? Daar kunt u zelf iets aan doen, want de Stichting Infoilter kan helpen.

Het is het centrale aanmeld
punt, dat consumenten de
mogelijkheid biedt zich kos
teloos te laten blokkeren voor
ongevraagde commerciële
uitingen. Voor poststukken
geldt in ieder geval een ter
mijn van drie jaar.
Via de website www.info
filter.nl of via Postbus 666,
1000 AR Amsterdam, kunt u
aangeven via welk medium

u geen reclame meer wenst
te ontvangen, dus geen onge
wenste post, (mobiele) tele
foontjes en onaangekondigd
telefonisch marktonderzoek
meer. Na aanmelding duurt
het gemiddeld 46 weken
voordat alle organisaties de
aanmeldingen hebben ver
werkt. Na deze periode zal het
aantal telefoontjes drastisch
afnemen. Doe er u voordeel
mee!
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Kook eens anders
Recept

kookrubriek

Frizzz Dance avond
voor tieners bij Pluspunt

Recept

Caribische kipilet

Pluspunt organiseert zaterdag 12 januari een tiener dance avond voor jongeren
tussen de 12 en 16 jaar. De discotheek is gevestigd in de kelder van het Pluspunt

Hoofdgerecht voor 2 personen.

Benodigdheden:

gebouw: ‘Underground’ dus.

een welkomstdrankje
én een gratis consump
tiebon zijn inbegrepen.
Frizzdrankjes kosten
rond de 50 cent. Daar
hoef je het dus niet voor
te laten!

1 ui in dunne
ringen gesneden,
1 klein laurierblad,
7 thl. sweet chilisauce.

2 kipiles van circa 175 gr.,
1 etl. citroensap,
sap van een halve
sinaasappel,

Bereiding:

Doe de kipfilets in een kom. Roer citroensap, sinaasappelsap,
ui, laurierblad en chilisaus door elkaar en giet het over het vlees.
Laat dit vervolgens 2 tot 3 uur marineren. Leg de kip daarna
in een braadschotel onder de grill, op ca 15 cm afstand van het
element. Laat ze ca. 40 minuten roosteren. Keer ze regelmatig
om en bedruip met de marinade. Temper de hitte als het vlees te
snel bruin wordt.
Serveren met droge witte rijst en tomatensalade.

Breinbreker

U werkt met de cijfers 1 t/m 9. Deze dient u in
de witte vlakjes in te vullen. De optelsom van
de vakjes staat in het donkere vlakje naast de
rij of boven de kolom. Indien u in een donker
vlakje bijvoorbeeld 4\8 ziet staan, betekent dat
u vertikaal op 4 moet uitkomen en horizontaal
op 8. Let op: er zijn soms meerdere oplossingen
mogelijk.
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De bedoeling van de breinbreker is de rekenkun
dige som op zo een manier op te lossen dat hij
klopt. Gelijke letters zijn gelijke cijfers.

er

KAKURO
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Twee van uitgaansgele
genheden in Zandvoort
en Haarlem bekende
Zandvoortse dj’s zullen
stevig doordraaien. In
de nieuwe loungeruimte
van Pluspunt kan er ook
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lekker gerelaxt worden.
De muziek start om
20.30 uur en de Frizzz
Dance avond duurt tot
middernacht. De entree
is slechts €2, waarin

Dier
van
de

Voor de ouders is er bo
ven de mogelijkheid om
iets te drinken als u uw
kind heeft weggebracht.
De disco zelf is echter
verboden terrein voor
de ouders.
Kijk voor meer informa
tie op frizzzdance.hyves.
nl of stuur een email
naar frizzz@live.nl

ROBER
T

Week

Robert is een wat

eenkennige ex-kater die echt
even de tijd nodig heeft om te wennen. Als je
rustig doet en als hij je een tijdje kent, vindt hij
het heerlijk om geaaid te worden. Voor de rest
zit hij het liefst in zijn mandje een beetje voor
zich uit te staren en om goed in de gaten te
houden wat er om hem heen allemaal gebeurt.
Het is geen jonkie meer en hij staat ook op nierdieet. Dat zal hij zijn hele verdere leven moeten
hebben. Robert vindt het lekker om in het zonnetje te zitten maar hij is al heel tevreden met
een balkonnetje. Echt struinen door de tuin
hoeft voor hem niet meer. Hij kan goed overweg met andere katten. Kinderen of een hond
in huis wordt hem echt iets te machtig. We zoeken dus een rustig huisje voor onze Robert! Wie
is er klaar om Robert zijn hart te veroveren en
geeft hem na 3/4 jaar in het dierentehuis een
eigen plekje! Kom gerust kijken in Dierentehuis
Kennemerland aan de Keesomstraat 5, 2041XA
Zandvoort. Telefoon: 023-5713888. Openingstijden: maandag tot en met zaterdag tussen 11.00
uur en 16.00 uur. Meer informatie kunt u vinden op: www.dierentehuiskennemerland.nl.
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Autosport

Handbal

Michel Bleekemolen wint Nieuwjaarsrace
Opnieuw mag routinier Michael Bleekemolen uit Aerdenhout een
overwinning bijschrijven op zijn lange erelijst. De nestor van de
Nederlandse autosport mocht de Porsche van equipe Bouhuys/
Albert/Bleekemolen in het donker naar de inish brengen.

De start van de Nieuwjaarsrace

Bij het invallen van de duister
nis, kreeg het team de eerste
plaats aangereikt nadat de
Saker van de equipe van Van
de Lelieveld/Koeten een uit
stapje maakte bij de Renault
bocht. Voor de Porsche rijders
was het toen alleen maar
het verdedigen van de eerste
plaats de opdracht. De equipe
Bouhuys/Albert/Bleekemolen
had toen een ruime voor
sprong op de naaste bela
gers.
Lange tijd zag het er naar uit
dat vader Bleekemolen na af
loop van de race gezelschap
zou krijgen van zoon Jeroen.

Foto: Chris Schotanus

De Saker, waar de jongste telg
van de Aerdenhoutse familie
in reed, kreeg problemen met
de wiellager en later was een
kapotte voorband de boos
doener om een hoge klasse
ring mogelijk te maken.
De equipe van Peter Fontijn
en Peter Furth uit Zandvoort
beleefde weinig plezier aan
de nieuwjaarsrace van 2008.
Een scheur in de steun van
het differentieel zorgde voor
een oponthoud van een half
uur aan het begin van de race.
“We hebben het probleem
provisorisch weten op te los
sen, maar we waren daarmee

kansloos voor een goede klas
sering”, aldus Furth na aloop
van de race.

Het dameshandbalteam van ZSC’04 kreeg afgelopen zondag in

Voor een aantal deelnemers
was de Nieuwjaarsrace, die
rond de klok van zeven uur
werd afgevlagd in het donker,
een prima opwarmer voor de
24 uur van Dubai die komend
weekend wordt verreden.
Michael Bleekemolen zal daar
met zijn beide zoons en oud
Zandvoorter Jan Lammers in
een Porsche aan de start ver
schijnen.

voor het op alle fronten falende Zandvoortse team. Na het

Ook Pim van Riet, die een equi
pe vormde met Robert van den
Berg, doet mee aan deze race
in het Arabische oliestaatje.
Van Riet wist samen met zijn
collega de eerste plaats bin
nen te halen bij de Divisie II
met een Renault Clio. In de
Divisie III waren het Pim van
der Berg en Erik Struijlaart die
de winst pakten. In de Divisie
IV was het Paulien Zwart met
Tom Coronel die de overwin
ning behaalde. Ondanks de
tweede plaats in de Divisie
II blijft de equipe van Rob de
Laat en Marcel Broersma de
leiding behouden in het kam
pioenschap.
De volgende race in de Dutch
Winter Endurance Series vindt
op 3 februari plaats op het cir
cuit van Assen.

Basketbal
35e Schoolbasketbaltoernooi

Het jaarlijkse schoolbasketbaltoernooi zal dit jaar op zaterdag
12 januari aanstaande worden gehouden. De hele dag zal de

Korver Sporthal weer het domein zijn van basketballende basisschoolleerlingen.

Het is voor de 35e keer dat bas
ketbalvereniging The Lions dit
toernooi op haar jaaragenda
heeft staan. Het toernooi
heeft ook een aantal basket
baltalenten voortgebracht.
Met name de laatste jaren,

sinds er meer en meer wed
strijden uit de Amerikaanse
NBA op televisie worden uit
gezonden, is de jeugd meer
gaan basketballen. Ook het
feit dat op straat veel minder
gevoetbald wordt heeft bijge

Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl

Forse afstrafing ZSC dames

dragen aan de populariteit van
het basketbal onder de jeugd.
Een pleintje om te basketbal
len is tegenwoordig sneller
gevonden dan een plein om
te voetballen.
Het schoolbasketbaltoernooi
in de Korver Sporthal gaat
zaterdag 12 januari om 10.00
uur van start. De prijsuitrei
king wordt rond 16.30 uur
verwacht.

de eigen Korver Sporthal een forse afstrafing van het Amster-

damse US 2. De hoofdstedelijke studentes waren veel te sterk
eindsignaal stond de grootste nederlaag van de laatste jaren
op het scorebord: 10-29.

Vanaf het begin was duidelijk
dat het team van coach Hans
Zwemmer het moeilijk zou
krijgen. Niet alleen behoren
de Amsterdamse dames tot
de titelkandidates in de dis
trict 3e klasse, maar de entou
rage rond het ZSCteam was
verre van optimaal. Bij ZSC’04
was er een aantal speelsters
dat wegens blessures niet of
slechts op halve kracht kon
spelen. Maar ook van het an
ders zo sterke teamverband
was in deze wedstrijd totaal
niets terug te vinden.
Het goed ingespeelde US
sneed van meet af aan door
de ZSCdefensie als een mes
door de boter. Ook het opbou
wende samenspel van ZSC
was ver te zoeken. Regelmatig
balverlies en zwak verdedigen
maakte dat het duel in feite
halverwege de eerste helft
beslist was, toen US al een
07 voorsprong had opge
bouwd. Het ZSC ‘succes’ bleef
beperkt tot enkele schoten
op paal en lat. Alhoewel ZSC
in het twee deel van de eer
ste dertig minuten nog wel
tweemaal scoorde, woog dit
niet op tegen de scoringsdrift
en de precisie van US. De 214

achterstand was dan ook een
juiste afspiegeling van de
krachtsverhoudingen en de
speltechnische kwaliteiten
tussen beide teams.
Het verschil tussen ZSC en
US werd in de tweede helft
alleen nog maar groter, niet
in de laatste plaats omdat
US over een betere conditie
bleek te beschikken. Het feit
dat het grootste deel van de
ZSCformatie in de afgelopen
weken weinig trainingsarbeid
had kunnen verrichten kwam
dan ook volledig aan het licht.
Hoewel ZSC nog 8 doelpunten
wist te maken, stelde US daar
15 tegen over, waardoor het
verschil was opgelopen tot
19. Een afstrafing die het an
ders altijd gemotiveerde team
van Zwemmer jarenlang niet
heeft hoeven ondergaan.
De Zandvoortse doelpun
ten werden gescoord door
Daphine van Rhee (3), Laura
Koning, Romena Daniëls en
Martine Balk die allen twee
keer raak schoten. Een doel
punt van Christel Gaazenbeek
completeerde de schamele
Zandvoortse oogst van tien
ZSCdoelpunten.

De adverteerders van deze week
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte
houden van alles wat in Zandvoort leeft.
De adverteerders in de krant van deze week zijn:

(In alfabetische volgorde)
Accountantskantoor Huppelschoten
Administratiekantoor K. Willemse
Auto Strijder
Belli E. Ribelli
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
CNG Groep
Danzee
Dorsman Assurantiën
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.

IJzerhandel Zantvoort
MultiRent
Autoverhuurbedrijven
Music Masters
Netexpo Internet BV
Parfumerie Moerenburg
Organisatieburo Mikki
Pluspunt
Printing People
Sailish Reclame
Take Five
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van Vessem & Le Patichou
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek
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Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2
2042 PR Zandvoort

T 023 - 5 715 715
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•

HAARLEMMERSTRAAT 41

ZANDVOORT

• Goed onderhouden monumentaal vrijstaand herenhuis
• Gebouwd omstreeks 1900 en v.v. fraaie details zoals
hoge plafonds, glas in loodramen en paneeldeuren
• Moderne keuken, woonkamer-en-suite, achterkamer
4 slaapkamers, bijzondere badkamer
• Parkeren op eigen terrein
• Woonopp. ca. 150 m2, perceelopp. 300 m2

ZANDVOORT

• Charmante en stijlvol gerenoveerde halfvrijstaande
20er jaren woning met fraai aangelegde voor- en
achtertuin
• Garage en oprit voor meerdere auto’s
• De woning beschikt over authentieke details
• O.a. v.v. royale L-vormige living met serre, moderne
keuken, 5 slaapkamers en luxe badkamer
• Woonopp. ca. 170 m2, perceelopp. 316 m2

ZANDVOORT

• Goed onderhouden 2-kamerrecreatiewoning op de
1e verdieping van complex De Schelp gelegen
• Dit complex is rustig gelegen, beschikt over een riante
binnentuin en ligt nabij een uitgestrekt duingebied
• Lichte woonkamer, open keuken v.v. apparatuur,
• Woning wordt verkocht inclusief de inboedel
• Woonoppervlakte ca. 45 m2

Vraagprijs � 139.500,-

LEEUWERIKENSTRAAT 12/2

ZANDVOORT

• Ruime en goed onderhouden hoekmaisonnette met
beschutte voortuin nabij zuidduinen
• L-vormige woonkamer (voorheen 3 kamers),
woonkeuken en 2 slaapkamers
• Luxe badkamer met 2-persoons whirlpool
• Eventueel garage te koop!
• Woonoppervlakte ca. 100 m2

BURG. VAN FENEMAPLEIN 22/10

ZANDVOORT

• Op de 5e etage gelegen ruim 3-kamer (v/h 4-kamer)
appartement met balkon aan land- en zeezijde
• Direct aan het strand gelegen met prachtig zeezicht
• L-vormige woonkamer met open haard, nette keuken en
moderne badkamer
• Lift aanwezig, berging in de onderbouw
• Woonoppervlakte ca. 100 m2

Vraagprijs � 239.000,-

IR. E.J.J. KUINDERSTRAAT 11/11

ZANDVOORT

• Op de 5e etage gelegen, goed onderhouden
2-kamerappartement (v.h. 3 kamers) met zeezicht
• L-vormige woonkamer met toegang naar het balkon
• Grote berging en parkeerplaats in de onderbouw
• Het complex beschikt over een lift
• Geheel v.v. hardhouten kozijnen en dubbel glas
• Woonoppervlakte ca. 91 m2 (excl. ruim balkon)

Vraagprijs � 319.000,-

Vraagprijs � 249.000,169.000,-

Vraagprijs � 679.000,-

DE SCHELP 81

ZANDVOORT

Vraagprijs � 219.000,-

Vraagprijs � 629.000,-

WILHELMINAWEG 13

DR. C.A. GERKESTRAAT 44 RD

• Sfeervolle 30er jaren bovenwoning met verdieping en
balkon over de volle breedte op het zuidwesten
• L-vormige woonkamer, 2 ruime slaapkamers met
dakkapel en moderne badkamer
• Luxe, stijlvolle woonkeuken v.v. alle apparatuur
• Recent smaakvol verbouwd, zo te betrekken!
• Woonoppervlakte ca. 100 m2

ZANDVOORTSELAAN 12

ZANDVOORT

• Vrijstaande karakteristiek 20er jaren villa met achtertuin
op het zuidwesten met achterom
• Voorkamer met erker en openslaande deuren naar de
voortuin en achterkamer met toegang tot de veranda
• Souterrain, 3 slaapkamers en knusse zolderverdieping
• Fraaie bouwstijl uit de 20er jaren
• Woonopp. ca. 150 m2, perceelopp. 270 m2

Nieuwe prijs: � 698.000,-

WILHELMINAWEG 10

ZANDVOORT

• In het groene hart gelegen zeer charmante en stijlvol
gerenoveerde half vrijstaande woning
• Fraai aangelegde voortuin, achtertuin op het zuiden
• Royale U-vormige woonkamer met openhaard,
ruime moderne woonkeuken, 5 slaapkamers en
moderne badkamer
• L-vormige garage/hobbyruimte en oprit voor meerdere auto’s
• Woonopp. ca. 230 m2, perceelopp. 472 m2

Vraagprijs � 825.000,-

Zandvoortse

Courant
Politiek

P3 Intergrale Parkeervisie

Zie onze advertentie op de achterpagina

Cultuur

P11 Nieuwjaarsconcert
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Uitgaan

P15 Dance behind the Beach

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

Sport

P23 Schoolbasketbal

www.zandvoortsecourant.nl

Marcel Meijer Zandvoorter van het Jaar 2007
Geldig t/m zondag 20 januari

• Donker oerbrood,
vers gebakken € 2.50
• Koffiebroodje,
vers uit de oven € 1.25

Stap ook eens binnen
voor onze belegde
broodjes met
ambachtelijke salades
en onze koffie!
Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

Na Victor Bol in 2005 en Arlan Berg in 2006, is Marcel Meijer afgelopen zaterdag gekozen tot Zandvoorter van het jaar 2007. De be-

kendmaking vond net als vorig jaar plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst in NH Hoteles. Burgemeester Niek Meijer was aanwezig om de winnaar van deze eretitel bekend te maken. Een verslag van de feestelijke bijeenkomst kunt u teruglezen op pagina 9.

Zandvoort terug naar de ‘middeleeuwen’?
De Zandvoortse gemeenteraad heeft een gevoelige tik op de vingers gekregen. In de raadsver-

gadering van 8 mei 2007 heeft de raad het zwaar geamendeerde bestemmingsplan Middenbou-

levard aangenomen, tegen het advies van het college in. Vervolgens werd dat plan op 1 juni naar
Gedeputeerde Staten (GS) gestuurd ter goedkeuring. Vorige week dinsdag moest wethouder
Wilfred Tates melden dat GS het plan naar de prullenbak heeft verwezen.

De Mannetjes
Marcel Meijer wint

GS zijn van mening dat het
betreurenswaardig is om de
jarenlange moeite en inzet tot
het komen van de gewenste
kwaliteitsverbetering op deze

manier te zien stranden. Zij heb
ben in het bestuurlijk overleg
met de gemeente Zandvoort
in overweging gegeven om
binnen de daarvoor geëigende
procedures, met in
achtneming van de
overwegingen die zij
op papier hebben ge
zet en voorzien van
een goede ruimtelijke
onderbouwing, de rea
lisatie van de polen en
het Watertorenplein
voor zover mogelijk

tot ontwikkeling te brengen. GS
hebben hun spoedige mede
werking daaraan toegezegd.
Voorlopig lijkt het erop dat men
over het onderwerp ‘Midden
boulevard’ nog lang niet is uit
gepraat . De Zandvoortse
Courant maakte afgelopen
week een rondje Zandvoort om
de de reacties te peilen van zo
wel de politieke partijen als
enkele belanghebbenden en/of
betrokkenen. Een verslag daar
van kunt u lezen op pagina 7.

Proefproject
parkeren
Het college kreeg dinsdagavond
van de commissie Raadszaken
groen licht voor een proef
project parkeren voor Zuid
inclusief de Brederodestraat
en de Hogeweg. Ook vindt
een aantal partijen dat er dui
delijkheid moet komen over
het parkeerterrein Zuid dat
nu wordt geexploiteerd door
een particulier. Tevens wil een
meerderheid van de commis
sie een oplossing voor Park
Duinwijk. Alle andere wijken
zullen voorlopig ongemoeid
blijven.

Vervolg op pagina 3

Nieuwe editie Afvalwijzer
2008 komt er aan......
Lees erover in de gemeente-advertentie

‘en op deze manier schrijft
hij zelf historie’

1

Familieberichten

Kerkdiensten
Zondag 20 JANUARI

Enige en algemene kennisgeving.
Geheel onverwacht moeten wij afscheid nemen
van onze broer, zwager en oom

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
www.aap-parochies.nl
10.30 uur Van Polvliet

Joop Bartens
Zandvoort, 5 juni 1928
Hoofddorp, 9 januari 2008

Coba Zwemmer – Bartens
Bob en Lianne
Leonora
Dick en Annelies Bartens – Koper
Robbert en Karin

Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7
www.Adventskerk.com
10.00 uur ds. M.A. Smalbrugge

Ingevolge zijn wens heeft de crematie in stilte
plaatsgevonden.

Voor uw hartelijk bewijs van medeleven, ons betoond
na het heengaan van mijn geliefde vrouw en
zorgzame moeder

Jeannette Armande
Nijboer – Nieuwpoort
Netty
betuigen wij u onze oprechte dank.
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Per direct zoeken wij
een bezorger voor de wijk

Zandvoort Noord
omgeving Reinwardtstraat
Bespreek de mogelijkheden of
meld u aan bij ZVO Verspreiders,
tel. 06-1139 1478
of mail uw gegevens naar
info@zvo-verspreiders.nl

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Peter Nijboer

Dankbetuiging:

Zandvoort, januari 2008

Pieter Koning en zijn ouders
18-01-2008

Lieve Arthur,

Piet en Marja Koning
willen hierbij iedereen
bedanken voor de
getoonde belangstelling.

veel fijne herinneringen
verzachten onze smart
voorgoed uit ons midden,
maar voor altijd in ons hart!

2

Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do

Hoog Laag Hoog Laag Hoog
water water water water water

RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
www.aap-parochies.nl
10.30 uur pastor D. Duijves

Wim Nijboer

Sonja
Wendy
Jolanda & Peter
Ricardo & Angelo

januari

Wij willen graag dat heel Zandvoort en
Bentveld onze krant kan lezen.
Daarvoor zijn goede,
betrouwbare bezorgers onmisbaar!

Correspondentieadres:
Celsiusstraat 35
2041 TB Zandvoort

18-01-2001				

Waterstanden

De ‘Zandvoorter
van het Jaar’

bedankt een ieder voor zijn stem,
steun en organisatie.
Het was erg gezellig!
Marcel
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Politiek
Proefproject parkeren voor Zuid
(Vervolg van pagina 1)
Tot verrassing van de oppositie partijen CDA en GroenLinks

kwam het college met een geheel nieuw plan om de proble-

men in Zuid voor de bewoners nog voor de zomer op te lossen.
Het college denkt daarbij aan een beleid dat uitgaat van par-

keerautomaten (PAP) en het uitgeven van vergunningen aan
hotelhouders, maar niet aan kamerverhuurbedrijven.

Binnenkort begint de proef met betaald parkeren op o.a. de Hogeweg,
Brederodestraat en omgeving

Onderdeel van het plan is ook
het instellen van een gedifren
sieerd tarievensysteem door
middel van nieuwe parkeer
automaten die op elk gewenst

ogenblik kunnen worden inge
steld met andere tarieven. In di
verse talen zullen de gebruikers
worden geinformeerd over het
gebruik ervan en het van toe

Buitenschoolse opvang De Boomhut
Vaste, flexibele en vakantieopvang
voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

WIJ ZIJN OP ZOEK
NAAR NIEUWE MEDEWERKERS (m/v)!
Meer informatie op onze website: www.pluspuntzandvoort.nl
of telefonisch via Monique van Straaten of Sandra Bartling: 023-5740333

Cartoon		

Hans van Pelt

passing zijnde parkeerregime.
Met de nieuwe parkeerauto
maten kunnen ook de tarieven
worden verhoogd als het aan
bod groter is. Uitgangspunt van
het college is dat de bewoners
hun auto zo dicht mogelijk bij
de eigen woning kwijt moeten
kunnen. Om het proefproject
goed te kunnen uitvoeren is
het volgens een aantal fracties
noodzakelijk een inventarisatie
van de parkeerplaatsen in het
proefgebied te houden. Over
de manier waarop dat zou
moeten, verschillen echter de
meningen. Het enkele weken
geleden vastgestelde parkeer
tarief van € 1,80 zal per 1 maart
worden ingevoerd.
Rommelig
Na een rommelig begin werd
de vergadering ruim een kwar
tier geschorst voor overleg tus
sen voorzitter Fred Paap en de
leden van de commissie. De
uitkomst van het overleg was
dat de op 27 november begon
nen discussie over de Integrale
Parkeervisie werd afgemaakt
met een tweede termijn. De
uitkomst was duidelijk: een
meerderheid van de commis
sie, met uitzondering van de
PvdA, vond het plan niet rijp
voor behandeling in de raad.
Daarom werd besloten dit voor

veel geld door een extern bu
reau opgesteld plan voorlopig
te bevriezen.
Snel van start
Na dit besluit werd een discus
sie geopend over het proefpro
ject dat het college nu gaat
uitwerken. Opmerkelijk was dat
uit de discussie bleek dat het
proefproject op een zeer korte
termijn tot stand was gekomen
via intensief e-mailverkeer tuss
sen vertegenwoordigers van de
coalitiepartijen. Daarbij was
vooral de inbreng van Bruno
Bouberg Wilsen (OPZ) van grote
invloed geweest. Na een lang
durige discussie werd besloten
dat het college tot een uitge
werkt plan zal komen zodat de
plannen op korte termijn inge
voerd kunnen worden. De ver
gadering werd besl ten met de
behandeling van het initiatief
voorstel van het CDA om ook
tot een snelle oplossing voor
Zuid te komen. Verschil met de
plannen van het college is dat
het CDA een mengeling van
belangenhebbenden parke
ren (BEL) voorstaat, terwijl het
proefproject uitsluitend gebas
seerd is op Parkeerautomaten
(PAP). Zowel bij het plan van
het college als dat van het CDA
speelt het parkeerterrein Zuid
een belangrijke rol.

Het Nationale Voorleesontbijt
Voor de vijfde keer worden ‘De Nationale Voorleesdagen’ ge-

vierd in Bibliotheek Duinrand. Ieder jaar wordt er een andere
school of peuterspeelzaal uitgenodigd voor dit voorleesontbijt.
Uitnodiging
Voor het ontbijt wordt ieder
jaar steeds een andere groep
van een basisschool of peuter
speelzaal uitgenodigd om te ko
men luisteren naar het verhaal
van een bekende inwoner van
de gemeente. Dit jaar komen
er b.v. een politieagent, een ste
wardes, een wethouder en een
burgemeester voorlezen.
Voorlezen maakt van kleintjes
grote lezers
Voorlezen aan kinderen is be
langrijk. Het prikkelt de fanta
sie, ontwikkelt het taalgevoel,
vergroot hun woordenschat en
draagt bij aan hun interactieve
vaardigheden. Maar bovenal
bezorgt het hun heel veel ple
zier! Zo worden kleintjes grote
lezers.
Voorlezen uit Kleine Muis

zoekt een huis
Op woensdagmiddag 23 janua
ri wordt er voorgelezen, met het
vertelkastje, uit het bekroonde
prentenboek. De voorstelling is
gratis, reserveren wordt aange
raden want vol is vol!
Poppenkast
Ook voor de vijfde keer een
speciale voorstelling voor
peuters en kleuters. Dit keer
een heerlijke ouderwetse pop
penkast waarbij de kinderen
lekker mogen reageren op al
les wat er gebeurt in de kast.
Poppenspeler Fritsie Duikelaar
komt donderdag 24 januari
naar Zandvoort en speelt om
10.00 uur de voorstelling ‘Wie
helpt de muis’.
De kaartjes kosten € 2,50 en
zijn verkrijgbaar bij de biblio
theek of via de website: www.
bibliotheekduinrand.nl.

Column
Petje kwijt

Soms ga je naar een concert,
waarvan je weet dat het
tam gaat worden. Maar let
op. Verveel je nooit. Boeit de
muziek je niet, kijk dan om je
heen. Mensen kijken is verruk
kelijk! Samen bezoeken we
een concert. Naast echtgenoot
zit een groot meisje. Met het
Syndroom van Down. Ze kijkt
wat triest om zich heen. De
muziek verveelt haar duidelijk.
Echter. Als Willeke Alberti op
komt, stráált ze. Haar gezicht
verandert op slag. Enthousiast
bromt/zingt ze mee. Zwaaiend
met haar mollige handjes.
Het is aandoenlijk om te zien.
Naast mij zit een keurige mijn
heer. Met een oudere dame.
Hoewel? Het duurt zeker tien
minuten vóór ze zitten. Dejassen-moeten-eerst-uit! De
hele kledingzooi wordt over
de voorste stoelen gehangen.
“Ik leg het zo op mijn schoot
hoor”, fluistert hij geruststel
lend. Ik kijk schijnbaar wat
streng naar hem.
Uit een grote Albert Heijn tas
wordt een kussen gepakt. Dat
wordt op de zitting gedra
peerd. De tas wordt weer keu
rig opgevouwen. (De ruimte is
amper groot genoeg voor een
minimensje) Hij gaat weer
zitten. Jas opvouwen. Op zijn
schoot. Och ja. De leesbril
vergeten. Jas weer opgepakt.
Opengevouwen. Leesbril uit
etui. Op zijn neus gezet. Jas op
vouwen. O ja. De sleutels! Die
mogen niet op de grond val
len. Jas pakken. Openvouwen.
Sleutels in de colbertzak. Ook
de leesbril moet weer van de
neus. Naar het etui. In de jas.
Hè, hè. Hij zit weer met de jas
op schoot. Zijn vrouw heeft
hetzelfde ritueel. Echter zon
der kussentje, bril en sleutels.
Na de pauze is mijnheer zijn
petje kwijt. Tijdens het concert
speurt hij zoekend rond. Ik
word er tureluurs van. Mensen
achter het mannetje ook.
Hoera! Eindelijk is de pet ge
vonden. Achter zijn stoel. “Op
de grond gevallen”, verduide
lijkt hij vriendelijk. Ondertussen
moeten we staan. Voor het
spetterend slotstuk. Hoe het
concert was? Weet ik niet
meer. De mensen om mij heen
waren spannender!

gman
Lienke Bru
3

Ter aanvulling van onze
keukenbrigade zijn wij per
direct op zoek naar een

Zelfstandig
werkende kok
Ben jij (aan)komend talent
en ben je op zoek naar een
culinaire uitdaging in
een creatief team neem dan
nu contact op, per e-mail:
cafeneuf@cafeneuf.nl
of Mevr. M. de Bruyn:
06-26178819

is een multifunctioneel jaarrond horecabedrijf
op het strand in Zandvoort met drie zalen
en een groot terras.
Naast een regulier strandbedrijf voeren wij
een Frans en internationaal georiënteerde keuken
en bieden wij ruimte voor vergaderingen,
seminars, presentaties, huwelijksparty’s e.d.
Ter versterking van ons bedrijf zoeken wij
per direct een full time én

REPRESENTATIEVE, FLEXIBELE,
GASTVROUW- /HEER MET AANTOONBARE
HORECA- EN LUXE Á LA CARTE ERVARING
Salariëring conform de horeca cao
U kunt uw sollicitatie richten aan:
Take Five aan Zee b.v.
T.a.v. de heer C. Kuin
Postbus 398
2040 AJ Zandvoort
Of stuur een e-mail: info@tfaz.nl
Voor meer informatie: 023-5716119 / www.tfaz.nl

Krant niet ontvangen?

Bel vrijdagmiddag

06-1139 1478

of mail:
info@zvo-verspreiders.nl

Evenementen Agenda
Week 03 • 2008
Januari

19 Dance behind the Beach: Nieuw

febfebfebjanjan

Grand Café & Restaurant
Specialiteiten volgens de
laatste trends

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

maandelijks dansfestijn in De
Krocht, aanvang 20.00 uur
20 Classic concerts:
Klassiek concert in Protestantse
kerk, aanvang 14.30 uur
31 Nationale Gedichtendag: poëzieavond
in de bibliotheek, aanvang 20.00 uur
Februari

1 The Ultra Low Tide

International Marathon
Marathon over het strand van
Scheveningen naar Zandvoort
en terug (keerpunt Parnassia)
De Krocht, aanvang 20.00 uur
17 Classic concerts: Klassiek concert in
Protestantse kerk, aanvang 14.30 uur
23 Dance behind the Beach:Maandelijks
dansfestijn in De Krocht,
aanvang 20.00 uur

Weet u een evenement dat
niet mag ontbreken op
onze wekelijkse agenda?
Meld het ons via
info@zandvoortsecourant.nl

Sergey Smirnov speelt in de Protestantse kerk Ideeën gezocht voor Week van de Zee 2008
De bekende jonge (27) Witrussische pianist Sergey Smirnov zal komende zon-

Van 24 tot en met 31 mei is het weer de Week van de Zee. Het thema dit jaar is:

kader van de Kerkpleinconcerten van stichting Classic Concerts.

teiten op en rond het strand te organiseren.

dag in de Protestantse kerk een pianorecital verzorgen. Het recital is in het

Sergey Smirnov

Doordat Smirnov veel recital en
kamerconcerten verzorgt, heeft hij
een groot repertoire opgebouwd.
Vooral werk van Bach, Mozart,
Beethoven, Grieg, Rachmaninov en
Sjostakovitsj wordt door hem ten
uitvoer gebracht.
Op het programma van zondag
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staat voor de pauze de Oostenrijkse
componist Franz Schubert centraal.
Smirnov speelt de Sonate in D-dur,
op. 53. Deze sonate is door Schubert
in 1825 gecomponeerd, in een zeer
productieve en gelukkige periode in
zijn leven. Tijdens de zomer van dat
jaar leefde hij in Opper (Oostenrijk)
waar hij nieuwe vrienden en oude be
wonderaars ontmoette. De Sonate in
D-dur is dan ook een romantisch stuk
waarin zijn gemoedstoestand uit die
zomer sterk naar voren komt.
Na de pauze zal Smirnov het werk
Morceaux, op. 19 van de 19e eeuwse
Russische componist Tsjaikovski spe
len, gevolgd door de delen Allegro
con fuoco, Presto en Funerbe uit de
Sonate nr. 1, op. 6 van de Russische
componist Alexander Skrjabin.
Het concert dat om 15.00 uur begint is,
zoals gebruikelijk, gratis toegankelijk.
Wel wordt er na afloop gecollecteerd
voor het beroemde Knipscheerorgel,
dat hoogst waarschijnlijk eind maart
weer gebruikt kan worden. De kerk
gaat om 14.30 uur open.

Op volle kracht vooruit. Het is weer dé kans om allerlei kleine en grote activi-

Het aanbod in Zandvoort is altijd
heel divers geweest. Zo is er de laat
ste twee jaar al het een en ander
aan activiteiten de revue gepas
seerd. Een kleine opsomming: het
Zandvoorts museum met een grote
diversiteit aan tentoonstellingen,
het Juttersmu-ZEE-um dat steevast
iedere dag geopend was, de biblio
theek met eveneens diverse exposi
ties, de kunstenaars van Zandvoort
die de handen uit de mouwen staken,
Victor Bol met de strandrolstoelen en
andere strandactiviteiten, kinderen
tekenden op de boulevard en wat
dacht u van de prachtige Slag der

Zeven Heuvelen op het strand.
Ook dit jaar wil de organisatie weer
een gevarieerd aanbod van activitei
ten aanbieden, zo mogelijk met nieu
we. Te denken valt bijvoorbeeld aan
een culinaire wandeling langs een
aantal horecagelegenheden in het
dorp of een ‘Week van de Zeemenu’
in diverse strandpaviljoens.
Denkt u mee voor een mooie Week
van de Zee! U kunt uw idee(ën) mailen
naar Ben Zonneveld: BenZonneveld@
casema.nl of Hilly Jansen: h.jansen@
zandvoort.nl. Tel. Hilly: 5740240.

Met oog en oor
de badplaats door
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Meer AED’s in Zandvoort
Elk jaar worden er in Nederland zo’n 16 duizend patiënten met

hartfalen bij de ziekenhuizen behandeld. Hiervan overleeft op
dit moment slechts vijf procent. Omgerekend betekent dit dat

1 op de 1000 inwoners van Nederland per jaar last heeft van
een hartstilstand.

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)
Kerstbomenbrand

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) kan levens redden bij hartstilstand

Het meest cruciale bij een
hartstilstand is dat er binnen
de eerste 6 minuten gestart
wordt met de reanimatie.
Binnen alle hartstilstanden is
bij 80% de oorzaak het fibrille
ren van de hartkamers. De con
clusie hieruit is dat reanimeren
in deze gevallen niet genoeg
is, maar dat deze patiënten
alleen geholpen kunnen wor
den door een elektrische schok
die toegediend kan worden
door een AED. Cijfers van de
Nederlands Hartstichting la
ten zien dat als er binnen 2 tot
3 minuten een dergelijk schok
wordt toegediend, de overle
vingskans boven de 70% ligt.
Als deze schok pas na 10 mi
nuten wordt gegeven, dan ligt
de overlevingskans slechts net
boven de 20%!
In Zandvoort
De gemeente Zandvoort en
de hulpverleningsdiensten
van Kennemerland doen er
alles aan om zo snel moge
lijk ter plaatse te zijn bij het
slachtoffer. Zo heeft de ge
meente er voor gezorgd dat de
Zandvoortse Reddingsbrigade
is uitgerust met een AED op
elk voertuig en dat ook de
Brandweer autospuiten heeft
met daarin een AED. Tevens
zijn deze apparaten te vinden
in het raadhuis en de Korver
Sporthal.
Medi-Rent
Het bedrijf dat al jaren de
medische beveiliging bij en
kele grote evenementen op
het Zandvoortse strand zoals

‘Zandvoort Alive’ en het EK
Jetski verzorgt, is Medi-Rent.
Zij zijn tevens leverancier van
AED’s en een opleidingsinsti
tuut voor eerste hulp oplei
dingen. Samen met een aantal
partners biedt het bedrijf een
structurele oplossing door het
verstrekken van AED’s tegen
gereduceerd tarief aan de ge
meente Zandvoort om op di
verse plaatsen op te hangen.
Ook wil Medi-Rent aan de on
dernemers van Zandvoort een
bijbehorende AED-opleiding
sponsoren.
Cursus AED
Lars Carree, mede-eigenaar
Medi-Rent: “Met circa 4 mil
joen bezoekers elk jaar in
Zandvoort ligt het leven van
de patiënt met een hartstil
stand letterlijk in de handen
van de omstanders. Wij zou
den graag willen zien dat in
ieder geval de toekomstige
jaarrondpaviljoens, een aan
tal zomerpaviljoens en andere
ondernemers in Zandvoort de
beschikking hebben over een
AED. Om dit apparaat te bedie
nen zijn er mensen nodig die
hiervoor een cursus hebben
gevolgd. Wij bieden dan ook
aan om diegene met het be
drijfshulpverleningsdiploma,
waarvan er in ieder bedrijf
altijd iemand aanwezig moet
zijn, een cursus AED-bediener
kosteloos te verstrekken.”
Met name met het oog op de
veiligheid van de toeristen zou
dit een grote stap voorwaarts
zijn.

Vorige week woensdag wer
den de ingezamelde kerst
bomen op de brandstapel
gegooid op het Zandvoortse
strand ter hoogte van de
Rotonde. De Zandvoortse kin
deren hebben in totaal 1093
kerstbomen ingeleverd. Voor
elke ingeleverde kerstboom
kregen de kinderen 25 euro
cent en een lootje. De echte
bofkonten (20 stuks) kunnen
met dit lot een VVV-bon van 5
euro winnen. De uitslag wordt
binnenkort door de gemeente
bekendgemaakt.
Lest best
Het CDA was een van de laat
sten in de lange rij van nieuw
jaarsrecepties. Afgelopen
vrijdagavond was er een ge
mêleerd politiek gezelschap
in hotel Hoogland aanwezig.
In de toespraken van zowel
afdelingsvoorzitter Ype Brune
als fractievoorzitter Gert Jan
Bluijs, kwam duidelijk naar vo
ren dat het CDA beslist niet
tevreden is met de huidige
coalitie. “Het CDA ziet liever
een nieuw college dat luis
tert naar de gemeenteraad
en zijn burgers.” Hoewel er
nog veel vragen openstaan
rond het bestemmingsplan
Strand en Duin, ontwikkelin
gen LDC en bestuurskracht
onderzoek, waren er ook
positieve geluiden te horen.
Het CDA verwacht dat 2008
een belangrijk jaar wordt voor
Zandvoort. Proost.
Visje, visje in het water
Dat liedje zullen de vrijwilli

gers van het Juttersmu-ZEEum op zaterdag 19 januari
niet zingen als ze in waadpak
ken naar de zee lopen.
Want rond de klok van 15.00
uur brengen ze de drie schar
ren, die van een postzegeltje
in het zeeaquarium na twee
jaar gratis logies en ontbijt té
groot zijn geworden, weer te
rug naar de zee. Zo krijgen de
andere visjes en krabben weer
meer ruimte in de zeeaquaria
van het Juttersmu-ZEE-um.
Negende plaats
De provincie Noord-Holland
heeft zich begin 2008 niet
erg populair gemaakt in de
gemeente Zandvoort. Maar
wat doet de provincie eigen
lijk nog meer? Daarom heeft
de provincie besloten om op
een andere manier informatie
te geven over hun werk. Het
hele jaar door kunnen alle
Noord-Hollanders (dus ook u!)
via www.watkiesjij.nu stem
men op zijn/haar favoriete
wandelgebied, museum of
vervoer. Heel bijzonder is het
dat de provincie op de infor
matielijst bij musea ook het
Juttermu-ZEE-um heeft ver
meld. Inmiddels staat het mu
seum op de negende plaats.
Als u vindt dat het een hogere
plaats verdient, stem dan op
bovenstaande website.
Stoplicht
Zondag reed ik vanaf de
Vondellaan rechtsaf de Van
Lennepweg op. Ik had geen
idee dat er aan de weg gesleu
teld werd. Wel stond er een
bord dat doorgaand verkeer
gestremd is. Logisch want er
lagen grote rioleringspijpen
langs de kant. Tot mijn verba
zing kwam er opeens een rij
auto’s mijn richting aange
reden. Ze hadden keurig voor
het rode stoplicht gewacht
die (voor de rotonde) één van
twee rijbanen afsluit. Ik moest
me in alle bochten wringen
om de stroom te ontwijken.
Deze gevaarlijke manoeuvre
had voorkomen kunnen wor
den als op de Vondellaan óók
een stoplicht was geplaatst.

Kan die er alsnog komen
voordat er ongelukken ge
beuren?
Afscheid
Na bijna 40 dienstjaren is
ook voor Jan Hempenius
de tijd gekomen om af
scheid te nemen bij de
politie Kennemerland. Tot
aan 1996 was Hempenius
bij het team van Zandvoort
aanwezig daarna was hij
chef verkeersondersteu
ning in de regio waar hij
diverse vreselijke ongeluk
ken heeft meegemaakt
die veel indrukken bij hem
hebben achter gelaten. In
2002 kwam hij weer naar
Zandvoort dit keer bij de
afdeling verkeersinforma
tie. Hij gaf met veel kennis
advies over onder andere
‘Bereikbaarheid Kust’ en
vindt het een gemiste kans
dat het busvervoer op de
Zeeweg geen eigen busbaan
heeft. Volgens hem waren
er best andere oplossingen
te bedenken. Maar dat is na
10 januari allemaal voorbij
en kan hij heerlijk genieten
van zijn aardappellandje en
ander hobby’s. Het zal voor
Hempenius wennen wor
den om niet meer om 7.00
uur op het bureau aanwe
zig te zijn maar het is hem
gegund. Ons advies: geniet
ervan.
Wintergasten
Op zondag 20 januari is er
weer een nieuwe wande
ling door de duinen van het
Waternet (Amsterdamse
Waterleidingduinen). Als
de wateren op de meeste
plassen bevroren zijn dan
is het water in de AWD, om
dat het in beweging is, nog
open. Hierdoor is er kans om
bijzondere watervogels uit
het hoge noorden te zien
groot. De wandeling begint
bij de ingang Oase en is van
11.00 tot 13.00 uur. Kijker en
warme kleding zijn aan te
bevelen. Voor meer infor
matie: Leo van der Brugge,
023-5261584.
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Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke
Zuiderstraat 12a Zandvoort
• Sfeervolle en uitstekend onderhouden 30-er jaren halfvrijstaande
woning met o.a. ruime woonkamer, moderne keuken,
luxe badkamer, 3 slaapkamers, voor-  en besloten achtertuin!

NIEUW

Vraagprijs: € 369.000,- k.k.

• Gesitueerd in een geliefde, rustige woonomgeving, op loopafstand van de
duinen, het strand en het centrum van Zandvoort;
• Deze woning is de afgelopen jaren smaakvol gerenoveerd (o.a. gestuukte wanden
en plafonds, eikenhouten brede vloerdelen door gehele woning, nieuwe keuken
en badkamer); een woning om zo te betrekken;
• Begane grond: entree, hal, modern toilet met fontein, royale L-vormige living
met fraaie eikenhouten vloer, open haard en openslaande deuren naar de
achtertuin, moderne semi-open keuken vzv div. inbouwapparatuur;
• 1e verdieping: 2 slaapkamers, 1 kleine kamer/wasruimte, luxe badkamer
met o.a. ligbad, douchecabine, dubbele wastafel, 2e toilet (wandcloset) en
2 designradiators;
• 2e verdieping: ruime zolder(slaap)kamer;
• De voortuin is op het zuiden gelegen, de besloten achtertuin is op het noorden
gelegen en beschikt over een stenen schuur;
• Een karakteristieke 30-er jaren woning welke zeer smaakvol is gerenoveerd; uw
bezichtiging waard!
• Woonoppervlakte ca. 125 m², perceel 113 m², inhoud ca. 300 m³.

Verzetsplein 38 Zandvoort

NIEUW

Vraagprijs: € 269.000,- k.k.

Burg. Engelbertsstraat 66 Zandvoort

Vraagprijs:
€ 595.000,- k.k.

• Een uniek Bed & Breakfast op een toplocatie met
maar liefst 4 (optie tot 5) verhuurbare appartementen, alle kamers met luxe privé-badkamer,
in uitmuntende staat!
• Souterrain: o.a. privé slaapkamer, toilet, douche
gelegenheid, totaal 6 vertrekken, openslaande deuren
naar de achtertuin;
• Begane grond: o.a. sfeervolle woonkamer met
schouw met gashaard, luxe semi-open keuken vzv div.
inbouwapparatuur, openslaande deuren naar terras;
• 1ste en 2e verdieping: 4 appartementen (1 met
balkon), met o.a. eigen koelkast, koffie- en thee
faciliteiten, een eigen badkamer met douche en toilet,
een TV, een 2-persoonsbed en een zitgedeelte;
• Heeft u plannen een Bed & Breakfast in Zandvoort te
beginnen? Hier hoeft niets meer aan te gebeuren,
u kunt direct van start!
• Woonoppervlakte ca. 200 m², perceel 120 m²,
inhoud ca. 480 m³.

• De leukste courtage van Nederland *;
•
•
•
•
•
•

Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook ‘s avonds;
No Cure, No Pay;
Gratis waardebepaling van uw woning;
Scherpste hypotheekadvies, ook voor oversluiten;
Bezoek de website voor ons totale aanbod in Zandvoort eo;
Bel of mail ons voor een afspraak!

* Vraag naar de voorwaarden

Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

• Riante en moderne 4-kamer maisonnette met o.a. royale living, luxe
keuken, moderne badkamer en 3 slaapkamers!
• Deze maisonnette beschikt over een privé-parking en een ruim dakterras met
uniek uitzicht over een grote binnentuin met waterpartij;
• Gesitueerd op de 2e en 3e (hoogste) verdieping van appartementencomplex
“Korinthe”;
• Gelegen in het hart van “Park Duijnwijk”, in een autoluwe, kindvriendelijke
woonomgeving;
• Begane grond: toegang via privé-entree, hal, berging, trapopgang naar 1e
verdieping;
• 2e verdieping: 3 slaapkamers, moderne badkamer met o.a. ligbad, doucheruimte en wastafel, separaat modern toilet (wandcloset), was-/droogruimte;
• 3e verdieping: speels ingedeelde, royale living met o.a. fraaie merbau houten
vloer (brede delen), lichtkoepel en open verbinding naar luxe semi-open keuken
(vzv div. inbouwapparatuur) met eetkamer en toegang tot dakterras;
• Het dakterras is op het oosten gelegen met vrij uitzicht over een binnentuin met
waterpartij;
• Stijlvol ingericht en uitstekend onderhouden; een maisonnette om direct te betrekken!
• Woonoppervlakte ca. 110 m², inhoud ca. 300 m³.

Schoolstraat 6C Zandvoort

Vraagprijs:
€ 279.000,- k.k.

• Een moderne 4-kamer maisonnette woning
(2 woonlagen) met verrassende ruimtelijke
indeling en dakterras op het zuiden!
• Gesitueerd op een rustige locatie, midden in het
dorpshart van Zandvoort;
• Begane grond: entree, ruime hal, 1 slaapkamer;
• 1ste verdieping: entree, hal, riante living met zicht
op oude dorpskern van Zandvoort, moderne open
keuken voorzien van div. apparatuur, badkamer
voorzien van douchecabine, wastafel en wasmachine
aansluiting, 2 slaapkamers, 1 met toegang tot
dakterras, modern toilet met fonteintje;
• Het dakterras (ca. 3,5 X 4 mtr) is op het zuiden
gelegen;
• Dit is modern en rustig wonen middenin het levendige
centrum van Zandvoort!
• Woonoppervlakte: ca. 80 m², inhoud ca. 200 m³.

BEL 023 – 5 731 999
Nick ten Broeke
Emmaweg 21
2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 – 5 732 007
M.: 0655 – 13 03 65
E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

www.vrijehuizenmarkt.nl

Als vervolg op het bericht

op de voorpagina van deze

krant, volgt hier de reacties

Zandvoortse Courant • nummer 3 • 17 JANUARI 2008

Zandvoort terug naar de ‘middeleeuwen’?

van politieke partijen en an-

dere belanghebbenden en/
of betrokkenen. Bij Gedeputeerde Staten (GS) waren 18

bedenkingen van bewoners

binnengekomen waarvan er
één niet is meegenomen in

de overweging en een andere
slechts gedeeltelijk

Aanleiding voor GS om het
plan niet goed te keuren waren
van procedurele en ruimtelijke
aard. Het plan werd ingrijpend
gewijzigd vastgesteld, de wet
telijk verplichte waterparagraaf
was onvoldoende uitgewerkt en
binnen het plangebied kan, op
basis van de ontwikkelingen die
het bestemmingsplan mogelijk
maakt, onvoldoende in de par
keerbehoefte worden voorzien,
wat kan leiden tot ongewenste
ontwikkelingen. Tot slot vond GS
nog dat de economische uitvoer
baarheid van het plan niet tijdig
inzichtelijk is gemaakt.
Middengedeelte hoort erbij
GS schrijft in haar brief aan het
Zandvoortse college van B&W
dat het schrappen van de ontwik
keling van het middengedeelte
onmiskenbaar van invloed is op
de uitwerking van onderdelen
als parkeren, de bebouwings
mogelijkheden op de polen, de
toeristische functie en wonen en
de financiering van het bestem
mingsplan. Volgens GS voldoet
het plan niet aan het vereiste van
een goede ruimtelijke ordening
en het zou daardoor in strijd met
de wet zijn.
Wethouder
Wethouder Marten Bierman re
ageerde namens het college. Zijn
eerste indruk is om door te gaan
met de deelprojecten en om “de
komende tijd vindingrijk te zijn.”
Hij had zich vorig jaar mei, toen
de beslissende Raadsvergadering
plaatsvond, al uitgesproken dat
hij de indruk had dat het inge
diende plan te licht zou zijn.
VVD
VVD-fractievoorzitter Fred Paap
heeft in een brief aan het col
lege gevraagd zo spoedig mo
gelijk met een Plan van Aanpak
te komen en dat, met de bijbe
horende keuzes, te agenderen
voor de raadsvergadering van 29
januari aanstaande.“Wij houden

Het Fenemaplein, dat in het middengedeelte van het plangebied ligt, is volgens Gedeputeerde Staten onterecht buiten het
bestemmingsplan gelaten

er ernstig rekening mee dat een
bezwaar tegen de beslissing van
GS tot de keuzes kan behoren,
maar andere scenario’s zijn na
tuurlijk ook denkbaar. Wij reali
seren ons ook dat er dan geen
commissiebehandeling is, maar
willen we in beroep gaan, dan
is er geen andere mogelijkheid”,
aldus Paap in zijn brief. “Ik wil nu
eerst advies van het college krij
gen over wat te doen. Er zitten
aan de motivering van GS nogal
wat haken en ogen. We hebben
zes weken om in beroep te gaan
dus enige haast is geboden.
Misschien kunnen we het een
en ander nog repareren maar als
echt alles over zou moeten, dan
hebben wij als VVD maar ook
OPZ wat uit te leggen aan onze
kiezers”, geeft hij als mondelinge
toelichting op de VVD-brief.
PvdA
Nico Stammis reageert namens
zijn fractie: “Dit besluit van
GS is zeer teleurstellend voor
Zandvoort. Niemand is hiermee
gebaat. Op 8 mei waren wij van
de coalitiepartijen de enige die
tegen hebben gestemd.Wij heb
ben toen nog gewaarschuwd dat
er in de hoorcommissie al gelui
den waren van deskundigen dat
dit niet goed zou zijn. Nu moeten
we de koppen bij elkaar steken en
het college vragen met oplossin
gen te komen. Misschien een ap
pèl bij de Raad van Staten?”
OPZ
De Ouderenpartij Zandvoort,
een van de hoofdrolspelers in
de voortdurende strijd, zegt in
een schriftelijke reactie onder

andere: “De besluitvorming
buiten beschouwing latende,
komen GS abusievelijk tot de
conclusie dat de oorspronkelijke
uitgangspunten voor de ont
wikkeling van het plangebied
ongewijzigd van kracht bleven.
In de Raadsopdracht werden
aan de planontwikkeling van
het Middenboulevardgebied 12
kaders verbonden welke door GS
(kennelijk) buiten beschouwing
worden gelaten.Tevens leidde de
inhoudelijke beoordeling van, en
besluitvorming over de Ruimtelijk
Functionele Verkenning tot be
perking met betrekking tot het
ontwikkelen van het midden
gebied. Het betreffende amen
dement werd kennelijk niet aan
GS aangeboden, of als dit wel
het geval was, door GS buiten
beschouwing gelaten. De stel
ling van GS dat het schrappen
van de ontwikkeling van het
middengebied in tegenspraak
met de (relevante) beleidskaders
zou zijn is daarom onjuist.” OPZ
vindt dat het vernietigen van het
plan door GS moet leiden tot een
Plan van Aanpak dat door de raad
moet worden opgesteld.
CDA
Volgens het CDA holt Zandvoort
nu achteruit.“We zijn meteen 14
jaar terug in de tijd gezet. Het
werk van diverse colleges, raden
en ambtenaren is teniet ge
daan. Zandvoort is weer terug
bij af. Spijtig dat het Ruimtelijk
Functioneel Plan, vastgesteld
door de vorige raad, omge
bogen is naar een Ruimtelijk
Functionele Verkenning. Het
door de vorige raad vastgestelde

RFP met de daaraan gekop
pelde 2e fase waarin de nodige
beleidsuitgangspunten waren
geformuleerd, had beter gepast
in het bestemmingsplan dat nu
van de baan is. De VVD bij monde
van Wethouder Tates en de OPZ
beloofden tijdens de verkiezingen
het RFP terug te draaien. Dat is ze
inderdaad gelukt, maar ze krijgen
nu een behoorlijke tik op de vin
gers. Het CDA zet grote vraagte
kens bij deze coalitie en het be
stuur. Het wordt de hoogste tijd
voor een ‘frisse wind’ met een
nieuw college dat elan, vastbe
radenheid, daadkracht uitstraalt
en dat nauw samenwerkt met
de provincie, buurtgemeenten
en de rijksoverheid, om de haar
gestelde doelen te bereiken. Alle
hoop is gevestigd op de nieuwe
burgemeester”, aldus Gert-Jan
Bluijs. Volgens hem is er een op
lossing op korte termijn: “Haal
het RFP samen met de financiële
onderbouwing uit de kast en ga
verder waar het vorige college, in
de tweede fase, gestopt is.”
SP
De SP, bij monde van fractievoor
zitter Willem Paap, heeft de bui al
aan zien komen.“In mei vorig jaar,
tijdens overleg met het college,
werd er al gewaarschuwd dat het
teveel afweek van het oorspron
kelijke plan. Het zou niet rechts
matig zijn. Wij hebben daarom
toen al tegen gestemd. Welnu,
Gedeputeerde Staten heeft de
zelfde opvatting en onder andere
daarom hebben zij het plan ver
nietigd”, aldus Paap. Als oplossing
ziet hij een breed overleg tussen
het college en de bewoners van

het gebied.“Maar zorg dat je dan
wel open en eerlijk bent. Daarna
opnieuw ter visie leggen en via
een artikel 19 procedure, een
verkorte procedure, weer aan GS
aanbieden”, geeft Paap aan als
oplossing van de SP.
GBZ
Astrid van der Veld, tijdelijk
raadslid voor GBZ, had al in haar
Algemene Beschouwingen
aangehaald dat GS waarschijn
lijk het bestemmingsplan
Middenboulevard niet goed
zouden keuren. Haar partij is van
mening dat de tweede fase van
het plan, onder het vorige college,
veel meer aan zou sluiten bij de
realiteit. “Het plan was zonder
het middengedeelte te mager.
GS willen een groter bestem
mingsplan en dat is ze onthou
den door het zwaar geamen
deerde plan dat toegezonden
werd. Het is jammer van zoveel
geld maar je kon het bijna op je
vingers natellen wat er zou gaan
gebeuren.” GBZ vindt dat er nu
een evaluatie moet komen en
dat het college daarna met een
ander voorstel naar de raad moet
komen.“De raad moet ook beter
bewust worden van haar taak. Ze
moet wat meer lef tonen”, aldus
Van der Veld.
GL
GroenLinks vindt dat er opnieuw
begonnen moet worden. Een
artikel 19 procedure moet er
dan voor zorgen dat het plan
alsnog snel van start kan gaan.
“Samenwerken met de bewo
ners staat wel voorop”, aldus
Cees de Koster.
Bewoners Bouwes Palace
Op de gemeentelijke website
valt te lezen dat de bewoners
van Bouwes Palace de insteek
van projectwethouder Bierman
steunen.“Ik kan u verzekeren dat
de meerderheid van de bewo
ners zeer teleurgesteld is in het
resultaat”, aldus Erwin van der
Slik, voorzitter Raad van Advies
VVE Bouwes Palace. Van der Slik
noemt Bouwes Palace één van de
speerpunten van het plangebied.
“Tezamen én in goede samen
werking met de gemeente en
wethouder Bierman zullen we
er alles aan doen om de kar zo
snel mogelijk weer terug op de
weg te hebben.” Daarmee haakt
hij aan op de eerste, voorlopige
reactie van de wethouder. Die
benadrukt dat, wat het college
betreft, deze periode nog een
schop de grond in gaat.
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We houden de vaart erin...
zeven euro vijftig bij ons besteden en

We zijn het nieuwe jaar gezond begonnen:

vervolgens uw bon met daarop uw

met lekker gezond Monnikenbrood in de

naam en telefoonnummer in de

aanbieding. En door wat extra te bewegen.
Zo kan het voorkomen dat je onze bak-

glazen pot doen die op de toonbank

kers op een futuristische step door de

staat. Over twee weken trekken wij

bakkerij ziet zoeven. Wel handig als je snel

daar dan de gelukkige winnaars uit!

even van de afdeling ‘Krentenbollen’ naar de

Maar voordat u die Trikke heeft,
moet u gewoon nog even op de

afdeling ‘Zonnepitbrood’ moet...

fiets langskomen... want die bonnen

Lijkt u dat ook wel wat, zo’n ‘Trikke’? Dan boft

onderaan deze advertentie zijn dat

u want we geven er maar liefst vier weg!

zeker waard!

Nog twe

w

Recept
van de week

in de aan
n
e
bie
ek

g:
din

e

Het enige dat u daarvoor hoeft te doen is

Wi ook
Win
zo’n
zo n supersnelle
su
‘Trikke’

Kans op GRATIS ‘Trikke’ bij elke besteding van � 7,50!

Blijf ook in beweging. Dat is gezond!
Om 2008 gezond te beginnen:
Monnikenbrood, het brood dat
u bewust kiest. Het “Ik Kies Bewust”logo helpt u een bewuste keuze te maken voor
producten met een gezondere samenstelling.
Ze dragen bij aan lagere consumptie van suiker,
zout en verzadigd vet, en van meer noodzakelijke
voedingsstoffen zoals vezels, vitamines
en mineralen. We zijn er trots op
dat ons Monnikenbrood dit
logo mag dragen.

Bewegen is goed voor een mens, dat weet iedereen. Maar dat wil
niet zeggen dat u maar naar de sportschool hoeft te gaan... Wat
dacht u van de volgende ‘alternatieve’ fitness?
Tuinieren. Met een uurtje tuinieren verbruikt u zo maar 350 kcal.
Joggen (6 km per uur): lekker een frisse neus en goed voor de verbranding van 420 kcal. Loop eens naar je collega’s in plaats van
te bellen. Een uurtje (echt actief ) kantoorwerk is al goed voor 300
kcal. Laat de lift even links liggen, en neem de trap. 10 minuten
traplopen is goed voor 90 kcal! Ga eens een uurtje zwemmen...
Dit is goed voor verbranding van 560 kcal.

Linzensalade met
zonnepitbrood-croutons
Ingrediënten
4 tomaten, 1 komkommer, 2 bosuitjes, 1 eetlepel (sherry)
azijn, 3 eetlepels olijfolie, zout, versgemalen peper, 1 eetlepel
fijngehakte koriander of peterselie, 1 blikje linzen (netto
400 g), 200 g gemengde (rocket) sla, 6 sneetjes zonnepittenbrood, zoals ons Monnikenbrood Zonnepit, 50 g boter, 2
theelepels currypasta
Bereiding
Snijd de tomaten en komkommer in stukjes. Snijd de bosuitjes in ringetjes. Roer in een kom de azijn en olijfolie met
zout en peper tot een dressing. Giet de linzen af en schep ze
met de uienringetjes en koriander door de dressing. Verdeel
de gemengde sla over vier borden. Schep de linzensalade
erop en verdeel de tomaat en komkommer erover. Snijd
de sneetjes brood in driehoekjes. Verhit de boter in een
koekenpan, roer de currypasta erdoor en bak de driehoekjes
brood knapperig bruin. Garneer de salade met de croutons.
Bereidingstijd: ca. 20 minuten

Raadhuisplein 2, Zandvoort. 023 - 571 2865
Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

Hier moet u snel bij zijn:
Tegen inlevering van deze coupon krijgt u

1.00 korting
op een

Monnikenbrood Omega 3
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Normaal 2.85, met deze bon slechts1,85
Deze coupon is geldig t/m 30 januari 2008

Tegen inlevering van deze coupon krijgt u

Tegen inlevering van deze coupon krijgt u

1.00 korting 1.00 korting
op een

Muesli Ontbijtkoek

Normaal 2.60, met deze bon slechts1,60
Deze coupon is geldig t/m 30 januari 2008

op twee stuks lekkere

Monnikenbite Appel
Normaal 2.80, met deze bon slechts1,80
Deze coupon is geldig t/m 30 januari 2008

Marcel Meijer
Zandvoorter van het Jaar
De organisatoren van de Zandvoorter van het Jaar verkiezing,
de gemeente Zandvoort, NH Hoteles (dat de zaal en de hapjes

en drankjes beschikbaar stelde) en de Zandvoortse Courant,
hadden voor een passende muzikale omlijsting gezorgd.

Marcel Meijer

Vanaf 16.00 uur werden de
genomineerden en andere
belangstellenden bezig ge
houden door het Mainstream
Jazzcombo onder leiding van
Ger Groenendaal. Zij werden
afgelost door het Zandvoorts
Mannenkoor onder leiding
van Johan Lehman, dat met
een gevarieerd repertoire
een voorproefje gaf van het
Nieuwjaarsconcert dat ze
een dag later samen met het
Zandvoorts Vrouwenkoor en
het koor Music All-in zouden
geven.
Genomineerden
Rond de klok van vijf uur steeg
de spanning naar een hoogte
punt. Eerst stelde juryvoorzit
ter Ben Zonneveld de zes geno
mineerden voor. In alfabetische
volgorde waren de kandidaten:
Ernst Brokmeier, genomineerd
voor zijn activiteiten voor de
Zandvoortse Reddingsbrigade
en de Stichting Viering Natio
nale Feestdagen; Klaas Koper,
die in de jaren negentig al eer
der tot Zandvoorter werd ge
kozen, voor zijn promotionele
activiteiten als dorpsomroeper
zowel in Zandvoort als daar
buiten; Lana Lemmens voor
haar activiteiten bij de orga
nisatie van de randactivitei
ten bij de A1GP; Marcel Meijer
als grote animator van de
Babbelwagen; Aagje Spierieus
die zich al vele jaren inzet voor
de zorg voor ouderen en Ferry
Verbruggen als organisator
van de megamarkten die drie

keer per jaar in het centrum
gehouden worden. Van de
genomineerden konden Klaas
Koper en Aagje Spierieus niet
aanwezig zijn, maar beiden
hadden vertegenwoordigers
gestuurd. Zonneveld gaf na
mens zijn medejuryleden Nel
Kerkman, Trudy van Toorenburg
en Laura Boei nog een uitleg
hoe de jury te werk was ge
gaan bij de beoordeling van
uitgebrachte stemmen. Alleen
stemmen afkomstig van per
sonen die in Zandvoort wonen
werden meegeteld om tot een
winnaar te komen.
Ontknoping
Burgemeester Niek Meijer
maakte even na vijf uur de
naam van Marcel Meijer be
kend als Zandvoorter van het
Jaar 2007. In het juryrapport
werd Meijer geroemd om zijn
inzet voor Zandvoort. Niet al
leen als het gaat om de historie
met de Babbelwagen waarin
hij ongeveer tien keer per jaar
de historie van Zandvoort

doet herleven, maar ook voor
zijn sociale instelling en hulp
vaardige houding. De bijbeho
rende ‘versierselen’ werden aan
Meijer overhandigd door zijn
voorganger van 2006, Arlan
Berg. Burgemeester Meijer, die
met zijn echtgenote aanwezig
was, bracht een toast uit op
de nieuwe Zandvoorter van
het Jaar, die hij toezegde hem
over enkele maanden te zullen
uitnodigen voor een lunch om
eens bij te praten over de er
varingen die hij had opgedaan
als Zandvoorter van het Jaar.
De burgemeester noemde de
verkiezing een goede zaak voor
een dorp als Zandvoort omdat
het mensen naar voren haalt
die zich in dienst stellen van de
gemeenschap.
Dankwoord
In zijn dankwoord bracht
Marcel Meijer tot uiting zeer
vereerd te zijn met deze uit
verkiezing, maar het ook te
zien als een erkenning voor
zijn tien medewerkers waar
mee hij de bijeenkomsten van
de Babbelwagen organiseert.
Ook merkte hij op een samen
werking met het Genootschap
Oud Zandvoort in het belang
te vinden van een goede vast
legging van de historie van
Zandvoort.
Buffet
Een flink deel van de aanwezi
gen had zich opgegeven voor
het ‘Zandvoort buffet’, dat na
afloop werd geboden in het
restaurant van NH Hoteles. In
aanwezigheid van de genomi
neerden en met het pianospel
van Hein Schrama op de ach
tergrond, bleek het heerlijke
buffet een gezellige afsluiting
van de festiviteiten.
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Weekend weerbericht
Zandvoort en omgeving

Winterkansen erg klein voorlopig
De eerstvolgende mogelijkheid tot kouder, of eigenlijk
minder zacht weer dient zich (op papier) pas ergens in
de laatste fase van januari aan, want tot tenminste me-

dio volgende week is er absoluut nog geen zicht op een
winters(er) scenario. Tot die tijd blijft het in ieder geval
zacht en wisselvallig: het bekende parool voor een doorsnee winter in een land als Nederland.
Vorige keren werd in deze
rubriek al voorzichtig gepre
ludeerd op een eventueel
kouder plaatje in de tweede
maandhelft en ook de di
verse weermodellen ten
deerden ook toch wel in die
richting, maar de recentste
weerberekeningen ogen iets
winteronvriendelijker.
De komende dagen maar
eens kijken of er toch nog
wat reden is voor een even
tueel hoopvolle ontwikkeling
ten faveure van Thialf, maar
wellicht wordt het gewoon
(als vanouds) ‘over en slui
ten’ voor januari en moeten
we de zinnen zetten op de
sprokkelmaand…

winterweer nog maar weer
eens onderstreept.
Deze week levert ons verder
in ieder geval geen rooskleu
rig beeld op en opnieuw zal
de bewolking de boventoon
voeren. Tevens is het perio
diek regenachtig en waait
het zo nu en dan fors.
Het minst interessant om
te vermelden zijn misschien
wel de temperaturen, die
zich voortdurend blijven be
wegen in het bereik 5-11 gra
den in en om Zandvoort.
Die 5 dan in een nacht waar
in het wat meer opklaart en
11 graden als er tijdelijk een
golf zachte lucht overkomt,
zoals tegen het aanstaande
weekeinde.

Tegenwoordig is trouwens
steeds vaker op prognose
kaarten te zien dat de meest
hoopvolle winterscenario’s
uit de hoge hoed worden ge
toverd, terwijl deze nog geen
24 uur later als sneeuw voor
de zon zijn verdwenen. Zo
openbaart zich dus een ‘vir
tuele’ winter die er meestal
nooit komt.

De komende dagen, inclu
sief het weekeinde, is er
een klassieke afwisseling
van randstoringen (regen)
en kortstondige mobiele
hogedrukwigjes (mooier
dagdeel).
Het eenvoudige advies is
dan ook om die paar betere
weermomenten te pakken,
zoals gisteren (woensdag)
toen het best aardig weer
was.

Deze louwmaand zal vrij
wel zeker als zeer zacht in
de boeken komen met een
temperatuuroverschot van
ruim 2,5 graden in ZuidKennemerland en daarmee
wordt de ongekende zout
loosheid van het Nederlandse

weerman Marc Putto
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Weer
Temperatuur

De zes genomineerden

Wind
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OPRUIMING BIJ RADIO STIPHOUT
Profiteer nu van messcherpe prijzen!!!

Televisie:

Philips 42PF9641D fullHD ambi
JVC LT42G80B lcd
Loewe concept 26 lcd
Pioneer PDP4270XA plasma
Pioneer PDP4280XA nieuw model

van
van
van
van
van

€
€
€
€
€

2999,00
1499,00
2499,00
2599,00
2599,00

Audio:

Philips LX9000 dvd audiosysteem
van € 1499,00
JVC DD8 3.1 dvd audiosysteem
van € 1499,00
Diverse JVC home cinema receivers
vanaf € 199,00
Diverse micro audiosystemen met extra kortingen

voor
voor
voor
voor
voor

€ 1799,00
€ 1299,00
€ 999,00
€ 1799,00
€  ???????

voor € 599,00
voor € 999,00

Huishoudelijk:

Miele G975SC vrijstaande vaatwasser
van € 749,00
voor € 649,00
Sharp combi magnetron 26liter
van € 249,00
voor € 189,00
Bosch/Solitaire Stoomkokers RVS
van € 499,00
voor € 200,00
Zibro luchtontvochtigers		nu met extra 10% kassakorting!!!
Alle koffiezetapparaten (excl. Nespresso)
nu met extra 15% korting!!!
Alle SEBO stofzuigers
nu met extra 20% korting!!!

Kom voor meer spectaculaire acties naar de winkel

OP=OP dus kom snel!!!
Radio Stiphout Grote Krocht 34-38 - Zandvoort Tel.: 023-5732649

Café Oomstee

Binnen of buiten?
www.sportinzandvoort.nl

Zaterdag 19 januari

Percussieavond!
Aanvang: 20.30 uur
Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

C U L T U U R
Volop genieten bij Nieuwjaarsconcert
Zondagmiddag was het overvol in de prachtig gerestaureerde Agathakerk (met o.a. nieuwe stoelen
van het ‘oecumenische’ merk Calvijn). Ruim vierhonderd concertgangers, waaronder burgemeester

Niek Meijer en zijn echtgenote, genoten van het eerste Nieuwjaarsconcert sinds 1989, verzorgd door
het Zandvoorts Mannen- en Vrouwenkoor met ondersteuning van de dames van Music All In.
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Spreuk van de week:

‘Wie geen pad volgt baant er zelf een’
Marco Termes
(gesponsord door Grand Café Danzee)

In de schijnwerper

Hoewel kunstenares en docente Mirjam Pisam niet hier niet

woonachtig is, geeft ze al 25 jaar schilderlessen aan een enthousiaste groep vrouwen uit Zandvoort. De schildersclub treedt

naar aanleiding van het jubileum voor één keer uit de schaduw
en toont in een gezamenlijke tentoonstelling hun jarenlang gekoesterde kunstwerken in het Zandvoorts museum.

Drie koren in actie tijdens het nieuwjaarsconcert

Het programma werd ge
opend door Pieter en Ankie
Joustra, die als Thomasvaer en
Pieternel het afgelopen jaar in
het Zandvoortse ruimschoots
doornamen. Een willekeurige
greep daaruit: de drie (!) bur
gemeesters, de speciale ‘Klink’
over de Blauwe Tram (nu al een
verzamelobject); de ‘bankroof’
op het Raadhuisplein voor de
bakker, de toneeluitvoeringen
van De Wurf en Wim Hildering
alsmede de Classic Concerts.
Uiteraard kon de politiek
niet ontbreken (zoals de vrije
busbaan op de Zeeweg en
de Middenboulevard), maar
soms is het verstandiger om
over bepaalde zaken niet te
veel te praten (topman maf
fia, vastgoedontwikkelingen,
parkeerproblematiek). Wel
over de restauratie van het
beroemde Knipscheerorgel
uit 1848. Dit orgel zal voor het
eerst weer worden bespeeld
op maandagmiddag 24 maart
aanstaande. Een goede sug
gestie is ook de schuur van
Dorsman, inclusief het mu
seum en het leegstaande
Wapen van Zandvoort, te be
stemmen voor de beeld- en
geluidsapparatuur van Jelle
Attema jr. en Cor Draijer.
Opening concert
Het concert werd geopend
door het zingen van het
prachtige Ave Verum Corpus

van Mozart door de geza
menlijke koren, gevolgd door
‘The long day closes’, dat ook
als toegift werd gebracht.
Het Mannenkoor startte met
het indrukwekkende ‘The
Holy City, beter bekend als
‘Jerusalem’. Dirigent Wim de
Vries nam de solo voor zijn
rekening en gaf het stokje tij
delijk over aan bariton Johan
Lehman. De pianobegeleiding
was in de kundige handen van
Theo Wijnen. Een moeilijk
nummer is ‘Do you hear the
people sing’ uit de musical
Les Miserables; veel woorden
in een zin, die ook nog eens
staccato gezongen dienen te
worden. ‘Erhebe das Glas’ van
Verdi vormde, net als bij het
jubileumconcert, geen enkel
probleem, evenals de warme
klanken van het na de pauze
opgevoerde ‘Canon in D’ van
Pachibel. Indrukwekkend was
‘Het koor der gevangenen’ uit
Fidelio van Beethoven, met so
lo’s van Ewit Keur en Günther
Schulte.
De dames
Het Zandvoorts Vrouwenkoor,
met Ed Wertwijn als dirigent
en af en toe als pianist, liet a
capella (wat lijkt mij dat toch
moeilijk, zonder steun van
muziek toch zuiver blijven zin
gen!) een vrolijke ‘Abkuhling’
van Hilger Schallehn horen,
gevolgd door de door Judy

Garland beroemd gemaakte
song ‘Somewhere over the
rainbow’ uit ‘The Wizard of
Oz’. Een lief liedje was ‘It was
a lover and his lass’ en later
‘Sweet Katie’. De door Pieter
Joustra steevast ‘nachtegaal
tjes’ genoemde dames zongen
krachtig, doch ingetogen, het
mooie ‘Mourn no more’ (Treur
niet meer) van Peter Warlock.
Staande ovatie
De slotliederen van het
Nieuwjaarsconcert zorg
den voor koude rillingen bij
het enthousiaste publiek.
Gezamenlijk werd eerst
het ‘Alle Menschen werden
Brüder’ uit de negende symfo
nie van Beethoven ten gehore
gebracht. De apotheose vorm
de beslist ‘Het Slavenkoor’ uit
de opera Nabucco van Verdi.
Zoals een toeschouwster,
misschien ietwat profaan in
een kerk, maar volkomen te
recht opmerkte: “Jezus, wat
mooi!” Een staande ovatie
viel alle koorleden en hun
dirigenten volkomen terecht
ten deel. Ze hebben eigenlijk
ieder niet slechts één roos,
maar een enorme grote bos
bloemen verdient. Hopelijk
kan met opnieuw steun van
de gemeente Zandvoort en
een aantal sponsoren het
Nieuwjaarsconcert een jaar
lijks terugkerende traditie
worden.

Tekst en foto Nel Kerkman

Marian Bosma is de animator
van de schildersclub. Zij was
op zoek, na haar gestrande te
kenlessen in het voormalige
Cultureel Centrum, naar iemand
die haar en nog een paar andere
dames tekenles zou willen ge
ven. Toevallig had haar vriendin
Mariska Pisam de Koninklijke
Kunstacademie in den Haag én
haar lerarenopleiding afgerond
en had al ervaring opgedaan bij
een school en een buurtcentrum.
Mariska wilde de uitdaging wel
aan gaan, alleen was er nog één
probleem: een geschikte locatie!
De buurman van Marian Bosma,
architect Chris Wagenaar, had
in zijn souterrain nog wel een
plaatsje vrij.
Succesvol
In de 25 jaar hebben 35 dames
en maar één heer de lessen van
Mariska gevolgd. De groep be
staat meestal uit acht enthou
siastelingen die de fijne kneep
jes van het aquarelleren tot en
met olieverven leren. Door de
jaren heen heeft iedereen zijn
eigen stijl ontwikkeld en wordt
daarin op vakkundige wijze
met raad en daad bijgestaan
door Mariska. Binnenkort is de

locatie van Wagenaar niet meer
beschikbaar en zal de club naar
het atelier van Mariska verhui
zen, dat is gelegen in een oude
meelfabriek in Heemstede.
Daarom is de tentoonstelling
in het Zandvoorts Museum
een eervolle afsluiting van de
Zandvoortse periode. Rest alleen
nog een leuke naam te zoeken
voor de schildersclub.
Tentoonstelling
Van de 35 oud-cursisten heb
ben er 14 personen gereageerd
op de oproep om mee te doen
aan de tentoonstelling. Diverse
technieken komen aan bod en
de stijlen zijn divers. Oud leer
linge van het eerste uur Ingrid
v.d. Hoed is ook aanwezig. Zij
toont, in plaats van schilderijen,
haar sierlijke sculpturen. Tevens
zijn de archeologische vonds
ten van Chris Wagenaar, waar
onder het oudste Zandvoortse
aardewerkbord uit 1698, ook
op de tentoonstelling te be
zichtigen. Vanaf 19 januari tot
en met 2 maart is iedereen van
harte welkom in het Zandvoorts
Museum, Swaluëstraat 1.
Openingstijden: woensdag t/m
zondag 13.00-17.00 uur.
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Voor alle ZandvoortPashouders

Hele maand januari:

Botermalse Hertenbiefstuk
100 gram € 3,50 - € 2,50
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

L
Voor zandvoortpashouders aanbieding:

Gratis proefles

De nieuwe
Sia en Riverdale
collecties zijn binnen!

(vraag naar onze voorwaarden)

Bel voor informatie
06-54280393 of 023 - 5730107
www.members.lycos.nl\rijschoolduet

Pashouders op alle artikelen 5% korting.

Magere kaas met smaak

Smaaq 35+ pikant

lekker pittig, mooi snijdbaar

500 gr van € 7,- voor € 5,95

Proef de zee!
Zandkorrels

normaal 100 gram

€ 3,00
nu op vertoon van de
ZandvoortPas

Op vertoon van de ZandvoortPas
een fles huiswijn i.p.v. € 15,00
voor € 13,50 (wit, rood of rosé)

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

€ 2,75

50% Korting op de
gehele wintercollectie!
(m.u.v. schoeisel)
Burg. Engelbertsstraat 94b – Zandvoort
7 dagen per week geopend

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

Bestel nu de ZandvoortPas 2008

Een héél
sterk
aanbod:

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Op vertoon van
uw ZandvoortPas:

Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Moorkoppen

Deze pas is geldig t/m 31 december 2008
Uw op naam gestelde ZandvoortPas
wordt, tesamen met een welkomstkado,
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.
Met de aangehechte tegoedbon voor een
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst
tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

normaal 1.85, nu slechts

Met ZandvoortPas
50% korting
op een Zandkorrel

1

EURO

OP=OP

(particulier én zakelijk)

Aanbod geldig tot en met woensdag 23 januari 2008 en
alleen in onze vestiging te Zandvoort.
Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 - 57 12 865
Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

de aanbiedingen van deze week
Ciabatti Carpaccio
€ 4,25
Voor Pashouders:
€ 3,75
Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102
7 dagen per week geopend
van 09.00 tot 22.00 uur

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

Addie Ottho & Zn

Potgieterstraat 4
2041 PC Zandvoort
Telefoon 023 – 5717 287
Mobiel 06-5577 8563
Mobiel 06-1887 6726

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Nieuw binnen: collectie van
beebielove(.com) en stoere flessen/
spenen van Rockstar Baby
pashouders 5% korting op de gehele collectie.

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Verzorging en vrije tijd:

Bij aankoop van
Calvin Klein ondergoed
1 paar sokken t.w.v. € 7,95 cadeau.
www.vlugfashion.nl Haltestraat 2a

5% korting, ook op meubelen!
Bij

38 Avenue in de Kerkstraat krijgen ZandvoortPas-houders

een korting van 5% op het hele assortiment in de prachtige ‘living

& giving’ winkel. Zelfs op de meubelen die er worden verkocht !

Eigenaresse Dimfie Toonen doet dit jaar voor het eerst mee met de
ZandvoortPas en geeft de 5% korting het hele jaar door.
Als je bij 38 Avenue naar binnen
stapt, weet je niet waar je moet
kijken. Overal staan de mooiste ar
tikelen in allerlei kleuren te pron
ken. Ook de schitterende kabinet
kasten en tafels vallen direct op. In
het tweede gedeelte van de winkel
hangen leuke babypyjamaatjes en
–rompertjes, naast een groot as
sortiment lampen die met aller
lei kappen te combineren zijn. Op
een volle tafel staat een prachtig
servies in een warme kleur roze.
Erachter hangen mooie warme
spreien die op allerlei manieren
zijn gemaakt, zoals bijvoorbeeld
patchwork, gedrapeerd. En als een
soort afscheiding tussen de twee
gedeelten, hangen kant en klare
gordijnen te kust en te keur.
Verlanglijstje
Dimfie: “Wat ik veel en graag
verkoop zijn kindercadeautjes. Ik
heb ze in allerlei soorten, maten
en kleuren. Wat ook wel handig

(in alfabetische volgorde)

Winkeliers:

ZandvoortPas houders 10% korting

7 dagen p. week geopend (vrijdag koopavond)

Lijst van
deelnemende
bedrijven

is, is een cadeauservice. Als er
bijvoorbeeld een verjaardag, ver
loving, trouwerij of jubileum aan
zit te komen, kan ik op aangeven
van de persoon in kwestie een
cadeauboekje maken. Dat kan
dan aan de gasten doorgegeven
worden en weten ze direct wat
er verlangd wordt, een soort ver
langlijstje dus.”

38 Avenue voert een aantal grote
merken waarvan alles besteld kan
worden. “Het gaat natuurlijk te
ver om het volledige assortiment
van bijvoorbeeld Rivièra Maison,
Braxton of Bam Bam in huis te
hebben. Geïnteresseerden kun
nen daarom het hele assortiment
in een catalogus bekijken en even
tueel bestellen”, verduidelijkt ze.
38 Avenue, Kerkstraat 38, tel.
5732700. Geopend 7 dagen per
week: maandag van 12.00 uur
tot 17.00 uur, dinsdag tot en met
zaterdag van 10.00 uur tot 17.30
uur en zondag van 11.00 uur tot
17.30 uur. Meer informatie kunt u
vinden op de splinternieuwe web
site, die deze week online gaat:
www.38avenue.nl.

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat
Autorijschool Duet - 06-54280393
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - www.nympheia.com
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

Mode en trends:
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Schoffies Kindermode - Haltestraat
Vlug Fashion Men’s Wear - Haltestraat

Wonen en onderhoud:
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Schildersbedrijf Addie Ottho & Zn Potgieterstraat
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Alle merken vanaf € 29,vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!
Voor gezelligheid,
lunch & diner.
Alle gerechten zijn
ook af te halen!

Administratiekantoor

K. Willemse
Administratie en
belastingaangiften
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voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf
Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531
E-mail: kittywillemse@planet.nl

Gemeenschapshuis
ZOEKT U RUIMTE VOOR
EEN BRUILOFT, FEEST,
VERGADERING,
CLUB OF PARTIJ

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF
levering en plaatsing
van alle glassoorten

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!
Ab v.d. Moolen
STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIDSSTRAAT 17
TEL 573 14 47 MOB. 06-10792723

#VSHFNFFTUFSWBO"MQIFOTUSBBU ;BOEWPPSU
5FM&NBJM[BOEWPPSU!NVMUJSFOUOM

vrijblijvende offerte!
023 5720480/06 41374921

Van bloembol
tot boeket!

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

Tijdens de actieperiode
15% korting op alle
Lancôme producten
Bij aankoop van € 50,mooie giftset cadeau

www.zandvoortsecourant.nl
Vrijdag koopavond

Nieuw gratis dansfestijn ‘Dance behind the Beach’
Komende zaterdag, 19 januari, is de pilot van een serie dans-

avonden in De Krocht. Onder de noemer ‘Dance behind the

Beach’ zal iedere maand, met uitzondering van de zomer-

maanden, een dansavond worden georganiseerd door Music

Masters. Gedanst kan worden op lekker in het gehoor liggen-

de dansmuziek uit de jaren ’60 en ’70 en, zoals zij dat noemen,
“interessante stromingen van daarna.”
Alex Slag en Ron de Wit
Winter hebben in Holland
Casino Zandvoort een spon
sor gevonden om hun activi
teit gratis aan het publiek te
kunnen aanbieden. Zij zijn al
een tijd bezig eindelijk eens
dansavonden te organiseren
zonder dat er house of wat
voor moderne muziek er ook
maar is, gedraaid wordt.
Ron: “Omdat door dans- en
muziekliefhebbers veelvuldig
de vraag ‘waar kun je tegen
woordig een gezellig avondje
dansen?’ wordt gesteld, pro
beren wij nu aan de behoefte
te voldoen om professionele
dansavonden te organiseren
voor de inwoners en de gas
ten van Zandvoort. En dat zon
der kosten voor het publiek.
Toen wij bij Holland Casino
Zandvoort kwamen waren
ze zeer enthousiast, werden
hoofdsponsor en nu kunnen
wij de eerste keer gaan draai
en. Het is de bedoeling dat er
in de maanden januari, febru
ari, maart en april een avond

georganiseerd wordt. Daarna
gaan we in september, okto
ber, november en december
weer door met een avond per
maand. We draaien alleen
lekkere ‘authentieke’ muziek
zonder die verschrikkelijke
dreun en eentonigheid van
tegenwoordig. We zijn dan

Lekker dansen op popmuziek
dus. Wel wil de organisatie
een minimum leeftijd aan
de gratis entree verbinden:
21 jaar of ouder. De avonden
in De Krocht beginnen om
20.00 uur en duren tot 00.30
uur. Noteer de volgende data
alvast in uw agenda: 19-01,
23-02, 29-03 en 19-04. De data
voor het najaar worden later
bekend gemaakt.

Schilder- en onderhoudsbedrijf
Ottho & Zoon

door
Erna Meijer

Vanaf 1 januari 2008 is de naam van dit bedrijf uitgebreid!
Zoon Michiel (30) heeft, na een lange omweg via het bedrijfs-

leven, besloten om toch in de zaak van zijn vader te stappen.
Een bijzondere carrièreswitch!
Ottho jr: “Vanaf mijn 14e heb ik al
onregelmatig, bijvoorbeeld in va
kanties, werkzaamheden verricht,
maar zag toen toch een andere
toekomst voor mij. In eerste in
stantie ging ik naar de HTS, maar
ben kort daarna overgestapt naar
de HEAO van de Hogeschool
Haarlem. Ik heb daar de vierja
rige opleiding Bedrijfseconomie
gestudeerd en afgerond.”

Vlnr. Alex Slag, Sacha Bouwman (Holland Casino Zandvoort) en Ron de Wit Winter

Joyce Vastenhouw wint karaokefinale
De 19-jarige Zandvoortse Joyce Vastenhouw heeft zaterdagavond
in een stampvol café Oomstee de grote finale van de karaoke-

wedstrijd gewonnen. Zij kreeg van jurylid Patrick van Kessel een
weekend voor twee personen in Barcelona aangeboden.
Na vijf voorronden, waarin circa
65 deelnemers meer dan 150
nummers ten gehore brachten,
hadden zich 12 acts voor de finale
geplaatst. Vorige week hadden de
finalisten mogen oefenen met
behulp van een monitor die an
ders dan zij gewend waren, lager

ook uitdrukkelijk geen disco!
Ook zijn we geen (stijl)dans
club, parenclub of wat dan
ook meer. Je kunt met of
zonder partner komen, geen
probleem.”
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dan het podium stond opgesteld.
Afgelopen zaterdag ging het om
het ‘echie’.
Onder leiding van dj WimWilWel
en gejureerd door Marianne Rebel,
Louis Schuurman en Patrick van
Kessel, brachten alle acts hun beste

nummer voor het massaal opgeko
men publiek. Er werd door de jury
vooral gelet op stemvastheid, tekst
vastheid, uitvoering en presentatie.
Vooral de tekstvastheid was groot,
getuige het feit dat twee finalisten
met een muziekband zongen (dus
geen tekst in beeld kregen) en de
winnares praktisch niet de moni
tor nodig had. Klein minpuntje was
het geluidsniveau van de muziek.
Deze was regelmatig te hard waar
door een deel van het stemgeluid
niet naar voren kwam.
Na ampele overwegingen kwam
de jury tot een oordeel. De strijd
om de eerste plaats ging tussen
Vastenhouw en Marieke Fransen
met het bovenstaande als uit
komst. Fransen kon een cheque
ter waarde van € 100 in ontvangst
nemen. De derde plaats was voor
Bianca Dorsman die een cheque
van € 50 kreeg. Na dit succes zal de
karaokereeks hoogst waarschijnlijk
in augustus een vervolg krijgen.

Geen kantoorleven
Hierna is Michiel in het bedrijfs
leven terechtgekomen, het laatst
als assistent-controller bij een
reclamebureau in Amsterdam.
Toch bleek dit uiteindelijk geen
voldoening te geven; hij wilde
niet de rest van zijn leven op
kantoor zitten en besloot om
totaal iets anders te gaan doen.
Dat werd dus mede-eigenaar
worden van het bedrijf van zijn
vader Addie, die sinds 1994 als
zelfstandig ondernemer werkt.
Via verschillende dagcursussen
zal zijn vakkennis verder worden
opgekrikt.
Zandvoortse service
Schilder-en onderhoudsbedrijf
Ottho & Zoon is gespecialiseerd
in de meest uitgebreide vormen
van wandafwerking, zoals be
hang, sierpleister en spachtel
putz, maar ook heeft men veel
onderhoudscontracten, zoals
o.a. voor het De Schelp-complex.
Ottho sr.: “Wij hebben tevens een
perfecte samenwerking met ‘De
Woonwinkel’ op de Burgemeester
Engelbertsstraat en kunnen daar

door een totaalpakket aanbieden.
Mensen kunnen daar hun gordij
nen en/of tapijt uitzoeken en wij
zorgen er dan voor dat een kamer
in één keer wordt ingericht.” Dit
unieke concept komt vooral veel
voor bij de kamers in het Huis in
de Duinen. “De mensen geven
ons vaak de sleutel en gaan dan
een paar dagen op vakantie. Als
de bewoner terugkomt, kan deze
zo de kamer betrekken. Wij vin
den het prettig om deze extra
service te bieden. Zo maken wij
ook vaak extra schoon of lappen
meteen even de ramen. Dat is
onze kracht en misschien mede
daardoor hoefden wij ook nooit
te adverteren. Mond- op mond
reclame werkt veel beter!”
ZandvoortPas
Er wordt voornamelijk gewerkt
met Sigma en Wijzonol verf, die
hier in het dorp gekocht worden.
“Als ondernemer moet je elkaar
in Zandvoort wat gunnen! Verder
krijgen Zandvoortpashouders
10% korting en als uw huis ouder
dan vijftien jaar is geldt het la
gere BTW tarief van 6% in plaats
van 19%.
Familiebedrijf Ottho & Zoon
(moeder Martha doet de admi
nistratie!) is te vinden aan de
Potgieterstraat 4, Zandvoort.
Te l e f o o n A d d i e O t t h o :
06-55778563; Michiel Ottho:
06-18876726.
E-mail: a.ottho@hetnet.nl.
Aan de website wordt nog hard
gewerkt.
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ZANDKORRELS
Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 Mobiel
06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilders
werkzaamheden
.................
Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl
.................

Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of
06-44696001. ;
Met garantie en KvK.
.................
Van harte gefeliciteerd
zussie met je
40ste verjaardag!
Tom en Debbie.
.................

Tutti Frutti 2e Hands
merkkleding. Vanaf
heden: voorjaars- en
zomerinname. Het hele
seizoen een € 3-rek!
Corn. Slegersstr. 6,
Zandvoort, tel. 5731712
.................

Gezocht:
betrouwbare hulp in
de huishouding.
9 uur p.w. in Zandvoort.
Inl. 06-53740084
.................

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!
Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort
Tel. 023-5739278
e-mail: hanswillemse@planet.nl

Te huur:
vakantiewoning,
100m2, 2-5 pers.
Winterberg, Sauerland
(D), ‘Land van de 1000
bergen’. Op de berg
helling, midden in het
sportgebied. Info: fam.
Bierings, 06-22902614
.................

Alle vrienden en familie
wensen wij
“gelukkig Nieuwjaar”.
Howard en
Myrna Miller
.................

Schilderles.
Kleine groepen, in
atelier te Zandvoort.
Tel: 5716183, email:
monade@casema.
nl Voor info: www.
ateliertzand.nl

Te Huur:
mooie loodsruimte,
afm. 8x5x4 (LxBxH),
met elektr. over
head deur 5x4 (BxH).
Inl. 06-53175104
.................
Gezocht:
hulp in de
huishouding. 3 uur
p.w. in Zandvoort.
Inl. 5713847

Bloemsierkunst “J. Bluijs”
Is op zoek naar een enthousiaste

Bloembinder/-ster
voor de zaterdagen

Reacties sturen naar:
Bloemsierkunst “J. Bluijs”
Haltestraat 65, 2042 LL Zandvoort.
Of telefoon 023-5712060

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel
Particuliere
zandkorrels €5,-

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

Zakelijke
zandkorrels €10,- (excl.BTW)

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist
plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen
Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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In the Picture…
Selwin van
der Mije

unt

lusp
vrijwilliger bij P

Op dit moment volgt Selwin, 17 jaar, een opleiding detailhandel bij het Nova college in Haarlem. Daarnaast is hij als vrijwil-

liger zeer regelmatig te vinden bij Pluspunt. Want als je hem

vraagt wat zijn passie is, dan luidt het antwoord enthousiast:
“Werken met kinderen, dat is het allerleukste wat er is.”
Het is allemaal begonnen
toen Selwin stage liep bij de
Boomhut, het kinderdagver
blijf van Pluspunt. Hij stond er
zelf ook wel even van te kijken.
“Ik had niet verwacht dat ik
het zo leuk zou vinden. Opeens
had ik de verantwoordelijkheid
over een groep jonge kinderen.

Dat is nog een hele taak, want
elk kind is anders. Maar de tijd
vliegt voorbij, want je bent met
honderdduizend dingen tegelijk
bezig. Je moet alles en iedereen
in de gaten houden.”
Uitdaging
Maar wat maakt het dan zo leuk?

H eb je ff …

… vo or Ro bin Vre eb urg ,
22 jaa r, ba rm an

Waar kennen we jou van?

“Je kan mij kennen van Rimini, Toko Bintang, mijn vaders
slagerij en sinds een half jaar werk ik in de leukste discotheek van Zandvoort, de Chin-Chin!”

Wat doe je naast je werk als barman?

“Iedere week is het feest en gezellig samen met mijn collega’s achter de bar. Af en toe gaan er broeken kapot en
sta ik in mijn onderbroek achter de bar, maar voor de rest
is het dus alleen maar feest!”

Wat doe je het liefst in je vrije tijd?

“Heel af en toe neem ik op een zaterdagavond vrij en dan
ga ik ook stappen in de Chin, want daar komen toch al
mijn bekenden en is het gewoon altijd
gezellig. In mijn vrije
tijd rijd ik heel graag
op mijn motor die ik
afgelopen zomer heb
gekocht.”

“Juist, omdat
ze allemaal an
ders zijn, is het
een uitdaging
om met kinde
ren te werken.
Op een gegeven
moment leer je
ze stuk voor stuk
steeds beter ken
nen. Je bouwt een band met ze
op. Het is dan fijn om te zien
dat ze je gaan vertrouwen. De
meeste kinderen zijn ook heel erg
open en eerlijk: ze zeggen wat ze
denken. Daarom kan ik vaak met
ze lachen. Maar het leukst vind ik
als ik zie dat zij het naar hun zin
hebben. Hier bij Pluspunt kun
nen ze al hun problemen even
vergeten!”
Grote broer
Voor Selwin is het belangrijk dat
de kinderen hem niet zien als een
strenge politieagent, die hun al

lerlei regeltjes oplegt.
Ze moeten gewoon lek
ker zichzelf kunnen zijn en
doen waar ze zin in hebben.
“Natuurlijk kan ik ook streng zijn,
maar ze moeten vooral plezier
hebben. Ik hoop dat ze me een
beetje als een grote broer zien.
Niet alleen om lol mee te maken,
maar ook om mee te praten als
ze ergens mee zitten. Als ze een
probleem hebben, dan wil ik ze
daar graag bij helpen.
Passie
Als Selwin zijn opleiding bij het
Nova college heeft afgerond wil
hij de studie SPW gaan volgen.
Deze studie leidt studenten op
tot sociaal pedagogisch mede
werker. Uiteindelijk wil hij in de
toekomst aan de slag gaan als
begeleider. “Zonder of met pa
piertje, ik wil per se met kinderen
blijven werken. Misschien heeft
het te maken met mijn eigen
jeugd. Ik heb het niet makkelijk
gehad, daarom wil ik graag dat
andere kinderen het wel goed
hebben. Dát is mijn grootste
drijfveer, mijn passie: kinderen
een leuke tijd bezorgen.”

I Know Where It’s @
Zaterdag 19 januari:

De topper van dit moment, Alain Clark, komt
samen met zijn vader naar café Neuf om hun
gezamenlijke hit te zingen. Kaartjes voor het
optreden zijn al lang en breed uitverkocht. Dus
kaartenbezitters: veel plezier!

Zaterdag 19 januari:

Heb je zin om lekker te dansen op onvervalste
popmuziek? Kom dan naar de eerste editie van
‘Dance behind the Beach’. Dit nieuwe, maan
delijks terugkerend dansfestijn voor 21plus
sers is in De Krocht en begint om 20.00 uur.
Kom lekker vroeg want het duurt tot 00.30
uur. Kan je altijd daarna nog even gezellig de
kroeg in!

Zondag 20 januari:

In plaats van de hele zondag op de bank han
gen, kan je ook lekker naar de Zandvoortse
bioscoop. Om 11.30 uur draait ‘The Golden
Compass’ Deze Fantasyfilm, met o.a. Nicole
Kidman en Daniel Craig, gaat over het wees
meisje Lyra dat met een gouden kompas naar
het koude Noorden reist om een vriend te
redden.

Column
Dans maar
Als het verliefde stel zich in de
richting van de dansvloer be
geeft, zijn meteen alle ogen
op hen gericht. Ook ik en mijn
vriendinnen merken de tor
telduifjes op. In mijn oor hoor
ik mijn vriendin fluisteren:
“als dat maar goed gaat...”
De chique geklede dame en
heer op leeftijd (lees: dik 80
jaar) zijn de eersten die een
dans aan durven te gaan op
de tot dan toe lege dansvloer.
Ze hebben zich voor deze
speciale gelegenheid zicht
baar uitgedost. De haren van
de man (enkel nog een paar
lange, dunne slierten) zijn
netjes achterover gekamd,
zodat deze de kale plekken op
zijn achterhoofd bedekken.
Hij is gekleed in een stijlvol
zwart kostuum en heeft zijn
schoenen duidelijk vandaag
nog gepoetst. Zijn vrouw is
gehuld in een ouderwets,
maar prachtig blauw pakje.
Haar haar zit zoals dat van
onze koningin en haar rode
lippenstift, die zo lekker af
steekt tegen de blauwe kle
dij, valt bij haar man goed in
de smaak.
Als de band zijn eerste klan
ken laat horen, hijsen de twee
zich onmiddellijk uit hun stoe
len. De ongelukkige passen
van de man duiden op flink
versleten knieën. Zuchtend
en kreunend bereikt het stel
het midden van de dansvloer.
Daar pakt de man de hand
van zijn vrouw, geeft haar
een liefdevolle zoen en leidt
haar vervolgens over de hele
lengte van de dansvloer. Het
stel danst als nooit tevoren.
De man is zijn ongelukkige
knieën blijkbaar totaal verge
ten en zijn vrouw straalt alsof
het hun eerste date is.
Op mijn gezicht en dat van
mijn vriendinnen ontstaat
een glimlach. “Mooi hè”, zeg
ik tegen ze. “Lief” hoor ik links
van me. Zwijmelend, als drie
puberende meiden kijken we
nog minutenlang naar de
twee, totdat deze uitgeput,
nog steeds hand in hand,
weer in hun eeuwige stoelen
neerploffen.

Pauline
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In 2008 nog meer voordelen met de ZandvoortPas!
Ook in 2008 zal de ZandvoortPas het u weer voordeliger maken om uw aankopen en boodschappen in uw eigen
woonplaats te doen.

Pashouders opgelet:

Verleng nu uw ZandvoortPas,
dan kunt u weer een jaar lang profiteren
voor slechts €5,00!

Nog geen ZandvoortPas?

Bestel dan nu ook snel uw eigen ZandvoortPas.
Voor slechts €7,50 kunt u een jaar lang profiteren
van heel veel leuke aanbiedingen!

uit!
el plaatsen.
Reken zelf uw voordeel ortPas kunt u eenmalig gratis een Zandkorrg!
Met uw nieuwe Zandvovolgende Zandkorrel maar liefst 50% kortin
Tevens krijgt u op elke

Sinds 1 januari 2008 is de gele ZandvoortPas 2007 niet meer geldig. De ZandvoortPas 2008 is geldig t/m 31 december 2008.

ry
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Zaterdag 19 januari OPEN HUIS

• Door het gehele appartement ligt
een prachtige parketvloer;
• Parkeermogelijkheden op afsluit
baar terrein voor complex;
• Inpandige berging in onderbouw;
• Woonopp: ca. 60 m2, servicekosten
€ 191,= incl.
Vraagprijs: € 159.000,= k.k.

Dit bijzonder sfeervolle
2-kamer appartement is op
slechts 200 meter gelegen
van het strand. Het beschikt
over een prettige woonkamer
en een separate keuken met
diverse apparatuur. Vanuit
de keuken heeft u toegang
naar het ZONNIGE balkon.
De slaapkamer is royaal te
noemen en heeft voldoende
kastruimte. De badkamer
beschikt over een douche en
een fraai badmeubel.

n

OPEN HUIS zaterdag a.s. van 11:00
tot 13:00 uur

Zandvoort

io

Van Galenstraat 118

Music
Masters

it

uis!

Open H

ed

Op zoek naar een fraai 2-kamer appartement met ZEEZICHT? Genieten van
prachtige zonsondergangen? Kom dan naar het OPEN HUIS van zaterdag a.s.!

DANCE EVENTS
59-10

PRESENTEERT:

Zandvoort

DANCE BEHIND THE BEACH
ZATERDAG 19 JANUARI 2008

SalsaSwingRock‘nRollJiveSoul
‘THEGENERATIONMIX’
FunkR&BSixtiesHouseDiscoPop
ENTREE GRATIS
LEEFTIJD: VANAF 21 JAAR LOCATIE: DE KROCHT, ZANDVOORT TIJD: 20.00 - 00.30 UUR

Sponsored by:

Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234

www.greevenmakelaardij.nl

Design by:

superfreak
design

Sponsored by:
Snackbar

Het Plein
Zandvoort

En na het dansen naar Holland Casino!

design through marketing

Echte patat, zelf geschild, gesneden en gebakken

50 plus pagina door Mitzi Maas

			

50plus@zandvoortsecourant.nl

Het toppunt van integratie

Bij het betreden van de bomschuiten bouwclub aan de Tolweg
10a komt de geur van eikenhout je tegemoet. Hans Nijenhuis
werkt daar elke dinsdagavond aan een schaalmodel van een
bomschuit zoals ze vroeger in Zandvoort voorkwamen.

Hoe raakt een Tukker verzeild in de Zandvoortse Bomschuit
Bouwclub?

de toekomst stopt met zijn
bestuursfunctie.

Geschiedenis

Vanaf voor 1800 tot 1918
heeft de bomschuit geva
ren. Hij werd gebruikt door
de kustvissers van de ‘Zijde’,
de Noord- en Zuidhollandse
kustdorpen, die geen eigen
haven hadden. Door zijn plat
te bodem kon de bomschuit
vanaf het strand uitvaren en
landen. Hij bleef meestal niet
langer dan een dag op zee.
In verhouding is de ‘bom’ erg
breed, bijna de helft van zijn

“Een hartstikke leuke hobby.
Je moet wel geduld hebben,
want het is een precisiewerk.
Maar als het af is, kun je zeg
gen: dat heb ik zélf gemaakt.
We bouwen hier ook geza
menlijk, soms op bestelling. En
niet alleen bomschuiten, ook
schelpenkarren, babbelwagens
en de oude en nieuwe water
toren zijn hier nagemaakt”,
vertelt Hans. Als u trouwens
nog een oud kastje heeft… de
club kan altijd eikenhout ge
bruiken. Over twee jaar gaat
Nijenhuis met de VUT. “Dan
heb ik veel tijd om lekker aan
de bomschuit te knutselen.”
Hij denkt er niet over om naar
het oosten van het land terug
te gaan. Hij is hier helemaal in
geburgerd en weet meer over
de geschiedenis van de bom
schuit dan menig authentiek
Zandvoorter.
Op www.bomschuitclub.nl
krijgt u informatie over de club,
ziet u de leden in actie en vindt
u prachtige foto’s van toen.

Van het pad af
Als u vanaf de ingang aan de
Zandvoortselaan de Amster-

damse Waterleiding Duinen
inloopt, kunt u een ‘wegversperring’ op uw pad krijgen.

Een aantal paden, dat nu nog
geasfalteerd is, wordt door
rode betonklinkers vervangen.
Dat is in aanleg arbeidsinten
siever, maar veel milieuvrien
delijker dan het teerhoudende
asfalt en eenvoudiger in on
derhoud.
Vooral duindoorns en popu
lieren hebben een zodanige
wortelgroei dat ze het as
falt telkens kapot drukken.
Bijvoorbeeld wandelaars met
kinderwagens, die ongeschikt
zijn om terrein te rijden maar

Dochter Riet vertelt over
vader Slegers
Cornelis Slegers leefde van maart 1886 tot oktober 1965. Begonnen als timmerman, bekend geworden als architect en aannemer. Vele huizen in Zandvoort heeft hij gebouwd, onder andere

de Dr. Kuyperstraat 3 en de Heerenstraat 4. Slegers was ook een

politiek-maatschappelijk en sociaal bewogen man. En hij had
een gezin met twee kinderen.

Hobby

Hans Nijenhuis werkt elke dinsdagavond aan ‘zijn’ bomschuit

“Veertig jaar geleden, toen ik
nog in Wierden (bij Almelo)
woonde, moest ik voor mijn
werk naar Zandvoort. De zee
fascineerde me enorm en ik
vond het een leuk dorp. ‘Hier
wil ik wonen!’ dacht ik toen.”
Zo gezegd, zo gedaan. Naast
schaatsen en fietsen knutselt
elektromonteur Hans in zijn
vrije tijd graag en zes jaar
geleden sloot hij zich aan bij
de Zandvoortse Bomschuit
Bouwclub. Dat bevalt beide
partijen zo goed, dat voor
zitter Bluijs in Nijenhuis een
goede opvolger ziet als hij in

lengte. De Zandvoortse schui
ten werden indertijd gebouwd
in de schuren van Dorsman
achter het Gasthuisplein en
bij Van der Werf, waar nu de
Rozenobelstraat is.
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Het asfalt wordt vervangen door klinkers

ook rolstoelrijders moeten bij
zo’n wegafzetting rechtsom
keert maken en een andere
weg kiezen. Er zijn vele moge
lijkheden. Overige bezoekers

kunnen van het pad af en
door het duin hun weg ver
volgen. Want dat màg in de
Amsterdamse Waterleiding
Duinen.

Cornelis Slegers en zijn vrouw, geflankeerd door dochter Riet en zoon Anton

Slegers was ondermeer 40
jaar raadslid, wethouder en
loco-burgemeester onder bur
gemeester Beeckman, dirigent
en voorzanger van het kerkkoor
van St. Agatha, voorzitter van
de Hanzevereniging en me
deoprichter van Zandvoort
meeuwen, waar hij later ere
voorzitter werd. Bovendien
werd hij Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau.
Maar wat voor een vader was
hij? “Streng!”, lacht dochter
Riet, “als hij je iets opdroeg,
hoefde hij het nooit twee keer
te zeggen. Hij duldde geen te
genspraak. Maar hij was ook
een schat. Mijn broer Anton
en ik hebben een goede op
voeding gehad.”
Was hij met al die bezigheden
dan wel eens thuis? “Mijn vader
was een diepgelovige man. Elke
morgen ging ik bij hem ach
terop de fiets naar de kerk. De
mis begon om zeven uur. Vanaf
kwart voor zeven moesten we
voorbidden. Hij woonde en
werkte in Zandvoort. Dus tus
sen de middag kwam hij altijd
thuis voor het warme eten. En
’s avonds voor de avondboter
ham. Maar daarna vertrok hij
weer naar een vergadering. ’s
Zaterdags mocht ik mee naar
de voetbal. Daar vond ik geen
bal aan, ik ging mee voor de
snoepjes die ik kreeg tijdens
de rust.”

Hobby’s

Vader Slegers had een grote
passie: voetbal. Toen de eerste
Zandvoortse club was opge
richt, The Zandvoortse Football
Club, was hij 13 jaar. Te jong voor
het elftal, maar er was een man
tekort, dus vroegen de zoons
van Dr. Gerke of hij mee wilde
spelen. Verder zong hij graag in
het kerkkoor en kon hij prach
tig schilderen.oude Engelsman
aan boord,

Meisjes hoeven
niet te leren

Dochter Riet, die door haar
vader ‘Zus’ genoemd werd (en
zoon Anton ‘Broer’) kon goed
leren. Maar doorleren was er
niet bij. Dat had een meisje
niet nodig, want die ging toch
trouwen? Riet ging dus naar
de huishoudschool. Veel later
heeft ze de moedermavo glans
rijk doorgelopen.

Het huis met de
kiezelsteentjes

Het geboortehuis van Riet, waar
het gezin voor en tijdens de oor
log gewoond heeft, was op het
hoekje van de Heerenstraat. Op
14 december 1970 besloot de
Gemeenteraad, uit eerbetoon
voor Slegers grote verdienste
voor de Zandvoortse gemeen
schap, de naam Heerenstraat
te wijzigen tot Cornelis
Slegersstraat. Voor Riet is hij
vooral de vader gebleven waar
ze ‘stapelgek!’ op was.
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6ERGADERING #OLLEGE

$E BESLUITENLIJST VAN DE COLLEGEVERGADERING VAN
 JANUARI EN DE VERDERE IN WEEK  DOOR HET COL
LEGE GENOMEN BESLUITEN ZIJN  JANUARI VAST
GESTELD $E BESLUITENLIJST IS IN TE ZIEN BIJ DE
#ENTRALE "ALIE EN OP DE WEBSITE

"EGROTINGSWIJZIGINGEN

/P GROND VAN AR TIKEL  TWEEDE LID VAN DE
'EMEENTEWET LIGGEN DE BEGROTINGSWIJZIGINGEN
VAN DE AGENDAPUNTEN DIE OP  JANUARI 
AAN DE GEMEENTERAAD TER VASTSTELLING WORDEN
VOORGELEGD EN DIE FINANCIpLE CONSEQUENTIES
TOT GEVOLG HEBBEN VANAF HEDEN TOT EN MET 
JANUARI  TER INZAGE BIJ DE BALIE VAN HET
GEMEENTEHUIS

'EDEPUTEERDE 3TATEN ONTHOUDEN GOEDKEU
RING BESTEMMINGSPLAN -IDDENBOULEVARD

"URGEMEESTER EN WETHOUDERS MAKEN TER VOL
DOENING AAN HET BEPAALDE IN ART  LID  72/
BEKEND DAT 'EDEPUTEERDE 3TATEN VAN .OORD
(OLLAND BIJ BESLUIT VAN  JANUARI  VERZON
DEN  JANUARI  GOEDKEURING ONTHOUDEN
HEBBEN AAN HET BESLUIT VAN DE GEMEENTERAAD
DD  MEI  TOT VASTSTELLING VAN HET BESTEM
MINGSPLAN ³-IDDENBOULEVARD´
( E T B E S L U I T VA N ' E D E P U T E E RD E 3 T AT E N VA N
.OORD (OLLAND MET BIJBEHORENDE STUKKEN LIGT
GEDURENDE DE OPENINGSTIJDEN MET INGANG VAN
VRIJDAG  JANUARI  GEDURENDE ZES WEKEN TER
INZAGE BIJ DE CENTRALE BALIE IN HET RAADHUIS AAN
DE 3WALUpSTRAAT  TE :ANDVOORT 'EDURENDE DE
TERMIJN VAN DE TERINZAGELEGGING KAN TEGEN HET
BESLUIT TOT ONTHOUDING VAN GOEDKEURING BEROEP
WORDEN INGESTELD BIJ DE !FDELING BESTUURSRECHT
SPRAAK VAN DE 2AAD VAN 3TATE POSTBUS 
 %! ³S 'RAVENHAGE 
"EROEP KAN WORDEN INGESTELD DOOR BELANGHEB
BENDEN DIE TIJDIG OP GROND VAN ARTIKEL  EERSTE
OF TWEEDE LID VAN DE 7ET OP DE 2UIMTELIJKE /R
DENING 72/ BEDENKINGEN BIJ 'EDEPUTEERDE
3TATEN VAN .OORD (OLLAND HEBBEN INGEDIEND
ALSMEDE DOOR BELANGHEBBENDEN AAN WIE RE
DELIJKERWIJS NIET KAN WORDEN VERWETEN GEEN
BEDENKINGEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL  EERSTE
OF TWEEDE LID VAN DE 72/ NAAR VOREN TE HEBBEN
GEBRACHT )NGEVOLGE DE BEPALINGEN VAN DE 72/
TREEDT HET BESLUIT VAN 'EDEPUTEERDE 3TATEN
TOT ONTHOUDING VAN GOEDKEURING IN WERKING
DAAGS NA AFLOOP VAN DE BEROEPSTERMIJN VAN
ZES WEKEN
$EGENEN DIE BEVOEGD ZIJN BEROEP IN TE STELLEN
KUNNEN NAAST HET INDIENEN VAN HET BEROEP
SCHRIFT TEVENS EEN VERZOEK OM VOORLOPIGE VOOR

ZIENING VRAGEN BIJ DE VOORZITTER VAN DE AFDELING
2ECHTSPRAAK WAARDOOR HET BESLUIT NIET IN WER
KING TREEDT VOORDAT OP DAT VERZOEK IS BESLIST 
:OWEL VOOR HET INDIENEN VAN EEN BEROEPSCHRIFT
ALS VOOR EEN VOORLOPIGE VOORZIENING IS GRIFFIE
RECHT VERSCHULDIGD NAAR DE DOELTREFFENDHEID
EN DE DOELMATIGHEID VAN HAAR HANDELEN EN HAAR
ORGANISATIE

6ERGUNNINGEN
"OUWVERGUNNINGEN AANGEVRAAGD

:ANDVOORT
"ADHUISPLEIN  VERGROTEN SERRE INGEKOMEN 
JANUARI   ,V
(ELMERSSTRAAT  SPLITSEN WOONRUIMTE INGEKO
MEN  JANUARI   3P
(ALTESTRAAT  VERGROTEN WONING INGEKOMEN
 JANUARI   ,V
"REDERODESTRAAT  WIJZIGEN VOORGEVEL INGE
KOMEN  JANUARI   ,V
3CHELPENPLEIN  PLAATSEN KOZIJN INGEKOMEN 
JANUARI   ,V
,ET OP $E HIERBOVEN GENOEMDE AANGEVRAAGDE
BOUWVERGUNNINGEN LIGGEN BIJ DE #ENTRALE "ALIE
TER INZAGE 5 KUNT DEZE INZIEN TIJDENS OPENINGS
TIJDEN $EZE PUBLICATIE BETEKENT NIET DAT U UW
ZIENSWIJZE OVER DEZE AANGEVRAAGDE BOUWPLAN
NEN KENBAAR KUNT MAKEN 3LECHTS INDIEN VOOR
DEZE BOUWPLANNEN VRIJSTELLING VAN HET BESTEM
MINGSPLAN OF BOUWVERORDENING KAN WORDEN
VERLEEND KAN TEGEN ONS VOORNEMEN DAARTOE EEN
ZIENSWIJZE KENBAAR WORDEN GEMAAKT %EN VOOR
NEMEN TOT HET VERLENEN VAN VRIJSTELLING WORDT
AFZONDERLIJK GEPUBLICEERD $EZE PUBLICATIE BE
TEKENT OOK NIET DAT U EEN BEZWAARSCHRIFT KUNT
INDIENEN -OCHT DE VERGUNNING OF VRIJSTELLING
WORDEN VERLEEND DAN ZAL DIT WORDEN GEPUBLI
CEERD EN PAS DAN KUNNEN BELANGHEBBENDEN
BEZWAAR INDIENEN

6RIJSTELLINGEN 7RO 

(ET COLLEGE VAN "URGEMEESTER EN 7ETHOUDERS IS
VOORNEMENS OM MET TOEPASSING VAN
ARTIKEL  VAN DE 7ET OP DE 2UIMTELIJK /RDENING
VRIJSTELLINGEN TE VERLENEN VOOR HET
PLAATSEN VAN EEN BOUWBORD OP HET PERCEEL
0OSTSTRAAT  TE :ANDVOORT BOUWAANVRAAGNUM
MER  ,V
TIJDELIJKE TOT  FEBRUARI  INRICHTING
VAN EEN BOUWPLAATS OP HET PERCEEL +EESOM
STRAAT TE :ANDVOORT BOUWAANVRAAGNUMMER
 2V
PLAATSEN VAN BOUWPLAATSVOORZIENINGEN AAN DE
4HOMSONSTRAAT  ,ORENTZSTRAAT EN DE ROTONDE
6AN ,ENNEPWEG  ,INAEUSSTRAAT TE :ANDVOORT
BOUWAANVRAAGNUMMER  2V
6OORMELDE BOUWAANVRAGEN LIGGEN MET INGANG

VAN  JANUARI  GEDURENDE  WEKEN TER IN
ZAGE BIJ DE #ENTRALE "ALIE VAN HET GEMEENTEHUIS
TIJDENS DE OPENINGSTIJDEN
'EDURENDE DE TERMIJN VAN DE TERINZAGELIGGING
KAN EEN IEDER SCHRIFTELIJK HAARZIJN ZIENSWIJZE
OMTRENT DE AANVRAAG KENBAAR MAKEN BIJ HET
COLLEGE VAN "URGEMEESTER EN 7ETHOUDERS
0OSTBUS   !! :ANDVOORT  5 DIENT IN DE
RECHTER BOVENHOEK VAN UW BRIEF ±ZIENSWIJZE²
TE VERMELDEN

+APVERGUNNINGEN AANGEVRAAGD

%BBINGEWEG A  DENNENBOMEN EN  LOOFBO
MEN AANVRAAG INGEKOMEN OP  DECEMBER 
IVM NIEUWBOUW WONING WEL HERPLANTPLICHT
$E HIERBOVEN GENOEMDE AANGEVRAAGDE KAPVER
GUNNING LIGT BIJ DE #ENTRALE "ALIE TER INZAGE 5
KUNT DEZE INZIEN TIJDENS OPENINGSTIJDEN "ELANG
HEBBENDEN KUNNEN BINNEN EEN TERMIJN VAN ZES
WEKEN NA PUBLICATIE HUN ZIENSWIJZEN SCHRIFTELIJK
KENBAAR MAKEN BIJ HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE
:ANDVOORT 0OSTBUS   !! :ANDVOORT

"OUWVERGUNNINGEN VERLEEND

:ANDVOORT
"URG%NGELBERTSTRAAT  SLOOP MAGAZIJN SUPER
MARKT VERZONDEN  JANUARI   3
7ITTE 6ELD  UITBREIDEN KEUKEN VERZONDEN 
JANUARI   ,V
.ICOLAAS "EETSLAAN  PLAATSEN DAKKAPEL VER
ZONDEN  JANUARI   ,V
+OSTVERLORENSTRAAT A PLAATSEN ZWEMBAD
VERZONDEN  JANUARI   2V
$E &AVAUGEPLEIN  HS PLAATSEN DEURKOZIJNEN
VERZONDEN  JANUARI   2V

"EZWAARSCHRIFTEN

$E HIERBOVEN GENOEMDE VERLEENDE VERGUNNIN
GEN GENOMEN BESLUITEN LIGGEN BIJ DE #ENTRALE
"ALIE TER INZAGE
5 KUNT ZE INZIEN TIJDENS OPENINGSTIJDEN "ELANG
HEBBENDEN KUNNEN GEDURENDE EEN TERMIJN VAN
ZES WEKEN NA BEKENDMAKING EEN GEMOTIVEERD
BEZWAARSCHRIFT INDIENEN
$E DATUM VAN BEKENDMAKING IS DE VERZENDDA
TUM VAN DE VERGUNNING )NDIEN HET GEEN VERGUN
NING BETREFT IS DIT DE PUBLICATIEDATUM
5 RICHT UW BEZWAARSCHRIFT MET VERMELDING VAN
±BEZWAAR² IN DE RECHTERBOVENHOEK VAN UW BRIEF
AAN HET COLLEGE VAN "URGEMEESTER EN 7ETHOU
DERS 0OSTBUS   !! :ANDVOORT
(ET BEZWAAR SCHORST IN BEGINSEL NIET DE WERKING
VAN HET BESLUIT WAARTEGEN HET IS GERICHT
)N GEVAL VAN SPOED KUNT U EEN VERZOEK OM EEN
VOORLOPIGE VOORZIENING INDIENEN BIJ DE VOORZIE
NINGENRECHTER VAN DE 2ECHTBANK (AARLEM SECTOR
"ESTUURSRECHT 0OSTBUS   "2 (AARLEM
%EN DERGELIJK VERZOEK DIENT VERGEZELD TE GAAN
VAN EEN AFSCHRIFT VAN HET BEZWAARSCHRIFT

Vervolg gemeentelijke publicatie week 3 - 2008

'ELE ZAKKEN EN VERZAMELCONTAINERS BETER IN
BEELD MET NIEUWE EDITIE !FVALWIJZER 

!ANPASSEN

$E !FVALWIJZER  DIE MEDIO DECEMBER JL HUIS
AAN HUIS IS VERSPREID GEEFT GEEN INFORMATIE OVER
WANNEER GELE ZAKKEN OPGEHAALD EN VERZAMELCON
TAINERS GELEEGD WORDEN

/VER  MAANDEN VERSCHIJNT EEN NIEUWE EDITIE VAN
DE !FVALWIJZER  $E GEMEENTE PAST ³M AAN
$E VUISTREGEL LUIDT GELE ZAKKEN WORDEN ALTIJD OP
MAANDAG INGEZAMELD EN DE VERZAMELCONTAINERS
WORDEN ALTIJD OP MAANDAG ENOF DONDERDAG GE
LEEGD

2AADPLEGEN

7EBSITE

$E STRATENLIJST DIE OP DE ACHTERKANT VAN DE WIJZER
STAAT GELDT SLECHTS VOOR DE BEZITTERS VAN GROENE
EN GRIJZE ROLEMMERS -ENSEN DIE HUN AFVAL IN GELE
ZAKKEN OF VERZAMELCONTAINERS AANBIEDEN MENEN
DESONDANKS DAT ZIJ DEZE STRATENLIJST KUNNEN RAAD
PLEGEN .IET DUS

5ITBREIDING

$E STRATENLIJST IS NIEUW .AAR AANLEIDING VAN DE
REACTIES OP DE EERSTE TWEE AFVALWIJZERS IS GEBLEKEN
DAT DE GEBRUIKERS DAT GRAAG WILDEN %ENS TE MEER
BLIJKT DAT WANNEER DE INFORMATIEVOORZIENING WORDT
UITGEBREID DIT GEPAARD GAAT MET HET OPROEPEN VAN
NIEUWE EN EXTRA VRAGEN

/NDUIDELIJK

$E GEMEENTE KREEG DE AFGELOPEN WEKEN VEEL SIG
NALEN DAT OP DIT PUNT DE !FVALWIJZER  ONDUI
DELIJK IS (EEL VEEL MENSEN HEBBEN AANGEGEVEN
DAT OP DIT PUNT DE AFVALWIJZER BETER KAN %EN ECHT
VERBETERPUNT

/P DE GEMEENTELIJKE WEBSITE STAAT IN IEDER GE
VAL DE LIJST WAAROP PER STRAAT STAAT AANGEGEVEN
WANNEER GELE ZAKKEN OPGEHAALD EN VERZAMELCON
TAINERS GELEEGD WORDEN DE NAAM IS AANGEPAST
/PHAALSTRATENLIJST 5 VINDT ³M ONDER ,OKET!FVAL
 -ILIEU/PHAALSTRATENLIJST

"LIJF REAGEREN

$E GEMEENTE DIE BIJ DE UITGIFTE VAN DE AFVALWIJZER
EXPLICIET GEVRAAGD HEEFT OM REACTIES IS BLIJ MET
DE OP EN AANMERKINGEN $E AFVALWIJZER BLIJFT IN
ONTWIKKELING EN DE GEMEENTE HEEFT DE GEBRUIKERS
NODIG OM DE AFVALWIJZER ACTUEEL EN ACCURAAT TE
HOUDEN

.IEUWE EDITIE

2OND APRIL  VERSPREIDT DE GEMEENTE DE NIEUWE
EDITIE VAN DE !FVALWIJZER  MET DAAROP OOK DE
OVERIGE INFORMATIE OP AFVALGEBIED AANGEVULD MET
NIEUWE ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN RECYCLING
EN HET GESCHEIDEN AANBIEDEN VAN AFVALOOK DE BE
NODIGDE VERKEERSBORDEN GEPLAATST TE WORDEN OM
HET  KMU GEBIED AAN TE GEVEN

#ENTRAAL TELEFOONNUMMER

!LLE AFDELINGEN ZIJN BEREIKBAAR VIA
   

-ELDING OF KLACHT

"EL MET DE #ENTRALE -ELDLIJN     vF VUL
OP DE WEBSITE HET DIGITALE FORMULIER IN vF STUUR EEN
BRIEF NAAR DE KLACHTENCOyRDINATOR

/PENINGSTIJDEN #ENTRALE "ALIE

-AANDAG TM WOENSDAG
  UUR
$ONDERDAG
  UUR
6RIJDAG
  UUR
4IJDENS DE DONDERDAGAVONDOPENSTELLING KUNT U
MAAR VOOR EEN BEPERKT AANTAL ZAKEN TERECHT
PASPOORTEN EN RIJBEWIJZEN ED

/PENINGSTIJDEN BEGRAAFPLAATS

$E ALGEMENE BEGRAAFPLAATS EN DIERENBEGRAAFPLAATS
AAN DE 4OLLENSSTRAAT ZIJN DAGELIJKS OPEN TUSSEN
  UUR

#OLLEGELID SPREKEN

%EN AFSPRAAK MAKEN MET EEN COLLEGELID DOET U VIA
HET CENTRALE TELEFOONNUMMER $AARBIJ GEEFT U AAN
WAAROVER U HET COLLEGELID WILT SPREKEN (ET KAN ZIJN
DAT U EERST NAAR EEN VAKAFDELING VERWEZEN WORDT

6RAGEN OVER EEN BOUWPLAN

6OOR VRAGEN OVER CONCRETE OF GEWENSTE BOUWPLAN
NEN IS DE WERKEENHEID 6ERGUNNINGVERLENING OP
WERKDAGEN TELEFONISCH BEREIKBAAR TUSSEN 
EN  UUR

/P ZOEK NAAR WERK

7ERKGEVERS EN WERKZOEKERS MAKEN GEBRUIK VAN
WWWWERKENINZANDVOORTCOM 6OOR HET VINDEN OF
AANBIEDEN VAN BANEN IN :ANDVOORT

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

%IGEN HUIS LUST OF LAST
.OODGEDWONGEN UW HUIS VER
KOPEN OMDAT U DE HYPOTHEEK
NIET MEER KAN BETALEN 6ORIG
JAAR OVERKWAM DIT RUIM 
MENSEN (ET AANTAL BLIJFT HE
LAAS TOENEMEN

%EN KWART VAN DE CONSUMEN
TEN KIEST EEN HYPOTHEEK IN
MINDER DAN EEN WEEK !LS U ZO
SNEL KIEST MAAKT U VAAK NIET
DE KEUZE DIE HET BESTE PAST BIJ
UW SITUATIE $AARDOOR KUNT U IN
FINANCIpLE PROBLEMEN KOMEN
)N HET ERGSTE GEVAL MOET U GE
DWONGEN UW HUIS VERKOPEN
$E MEESTE HYPOTHEKEN HEB
BEN EEN LOOPTIJD VAN  JAAR
%EN HYPOTHEEK AFSLUITEN BETE
KENT DUS KEUZES MAKEN VOOR
EEN LANGE PERIODE 6EEL MEN

SEN GAAN VOOR DEZE MOEILIJKE
BESLISSING NAAR EEN ADVISEUR
$E ADVISEUR IS VERPLICHT OM HET
HYPOTHEEKADVIES TE GEVEN DAT
BIJ U PAST %EN ADVISEUR VRAAGT
U DAAROM NAAR UW PERSOON
LIJKE SITUATIE EN UW KENNIS
VAN HYPOTHEKEN (IJ VERTELT U
OVER DE RISICO´S VAN BEPAALDE
HYPOTHEEKVORMEN EN VAN EEN
RENTESTIJGING -AAR OOK ALS U
EEN ADVISEUR INSCHAKELT BLIJFT
{ VERANTWOORDELIJKVOOR UW
KEUZE
(OE KUNT U VOORKOMEN DAT U
EEN VERKEERDE KEUZE MAAKT
 4EST WAT U WEET OVER HYPO
THEKEN OP WWW
WEETWATJEWEETNL
 -AAK EEN TOTAALPLAATJE VAN
ALLE INKOMSTEN EN UITGAVEN

VAN UW HUISHOUDEN "EREKEN
HOEVEEL U OVERHOUDT OM DE
HYPOTHEEKRENTE EVENTUELE
AFLOSSINGEN EN VERZEKERINGS
PREMIES TE BETALEN
 6RAAG OFFERTES OP BIJ VERSCHIL
LENDE AANBIEDERS
 ,ET BIJ DE VERGELIJKING VAN OF
FERTES OOK OP DE RISICO´S VAN DE
HYPOTHEEK %N OP DE VOORWAAR
DEN ALS U VAN HYPOTHEEK VER
ANDERT OF EERDER AFLOST :ORG
ERVOOR DAT U DE GEVOLGEN KENT
BIJ WERKLOOSHEID ARBEIDSON
GESCHIKTHEID ECHTSCHEIDING OF
OVERLIJDEN VAN U OF UW PART
NER
 "EKIJK OF U VOLDOENDE KAPITAAL
OPBOUWT OM DE HYPOTHEEK AF
TE BETALEN %EN HYPOTHEEK IS
EEN LENING VOOR UW HUIS DIE U
ALTIJD TERUG MOET BETALEN
 #ONTROLEER OF DE AANBIEDER

EEN VERGUNNING HEEFT VOOR HET
AANBIEDEN VAN HYPOTHEKEN
$IT IS WETTELIJK VERPLICHT /P
DE WEBSITE WWWAFMNL VINDT
U REGISTERS MET DAARIN DE AAN
BIEDERS DIE EEN VERGUNNING
HEBBEN
 .EEM VOLDOENDE DE TIJD OM
EEN KEUZE TE MAKEN,AAT U NIET
ONDER DRUK ZETTEN EN PLAATS

UW HANDTEKENING PAS ALS U DE
INFORMATIE BEGRIJPT
7ILT U WETEN OF EEN HYPO
THEEKAANBIEDER EEN VER
GUNNING HEEFT (EEFT U EEN
VERKEERD HYPOTHEEKADVIES
GEKREGEN "EL HET -ELDPUNT
&INANCIpLE -ARKTEN TELEFOON
NUMMER ¯ 
`   PER MINUUT 
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Autosport

Handbal

Equipe Bleekemolens/Lammers succesvol in 24 uur
van Dubai

ZSC verliest van koploper
De handbalsters van ZSC hebben de uitwedstrijd tegen koplo-

Opnieuw mag routinier Michael Bleekemolen uit Aerdenhout een overwinning bijschrijven op zijn

per Zaanstreek met 21-17 verloren. Een nederlaag die tot stand

Albert/Bleekemolen in het donker naar de finish brengen.

aan deden om het de ongeslagen thuisploeg zo moeilijk moge-

lange erelijst. De nestor van de Nederlandse autosport mocht de Porsche van equipe Bouhuys/

Podiumplaats voor team Bleekemolen/Lammers		

Het begin van de race werd
gekenmerkt door wisselende
weersomstandigheden. Deze
omstandigheden zorgden
ervoor, net als in de Dutch
Winter Endurance Series, dat
meermalen de snelheid naar
60 kilometer per uur moest
worden teruggebracht. De
‘code 60’ werd tijdens de
Nieuwjaarsrace door de
Nederlandse organisatie vaak
gehanteerd en zorgde ervoor
dat de snelheid vooral in de

(Foto’s:PR)

donkere uren flink omlaag
ging.
D e Po r s c h e va n d e
Bleekemolens en oud-Zand
voorter Lammers wist door
de uitvallers en strategische
stops beslag te leggen op de
tweede plaats in het algemeen
klassement. De Australische
equipe van het VIP Pet Foods
team met Tony Quinn, Klark
Quinn, Craig Baird en Jonathan
Webb (ook met een Porsche)

waren voor de Nederlanders
te ver weg. Toch was racenes
tor Michael Bleekemolen niet
ontevreden. “Dankzij constant
rijden en het benzineverbruik
in de gaten houden hebben
we hier een goed resultaat
behaald. Natuurlijk hebben
we alle vier ook veel ervaring,
die hier waardevol bleek. Voor
mij als vader was het prachtig
om naast Jan Lammers met
mijn beide zoons te kunnen
racen”, aldus Bleekemolen se
nior. Zandvoorter Dillon Koster
eindigde met het Black Falcon
team uit Duitsland op een 27e
plaats in het algemeen klas
sement. In de klasse waarin
hun BMW uitkwam werd de
equipe zesde.

Porsche Bleekemolen/lammers

brood eten. Na twee keer 25 minuten stond er een 6-2 overwinning op het scorebord.
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Daphine van Rhee scoorde zes
doelpunten, Debbie Tibboel
vier en Lucia v.d. Drift drie.
Martina Balk schoot twee keer
raak, terwijl Romena Daniëls
en Laura Koning dat ieder één
keer deden.

Hockey

er een wedstrijd tussen een team van begeleiders van ZHC en

een nederlaag op. Afgelopen vrijdagavond lieten de Zandvoorters zich de kaas niet meer van het

Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl

In de tweede fase kon ZSC
Zaanstreek goed bijhouden,

zodat de marge van drie doel
punten gehandhaafd bleef en
gedurende de tweede helft
soms gereduceerd werd tot
een verschil van twee treffers.
Dat het eindresultaat uitein
delijk op 21-17 uitkwam, was
een goede afspiegeling van
de krachtsverhouding tussen
beide teams.

ditionele winterfeest organiseren. Op zondag 20 januari wordt

Tijdens de uitwedstrijd eerder dit seizoen bij Onze Gezellen liep ZSC’04, door slecht spel, tegen

Bij ZSC’04 stond iedereen

Het begin was voor ZSC dat
via Debbie Tibboel een 0-2
voorsprong nam. Na deze goe
de opening kwam Zaanstreek
sterk terug, wat een gelijk
opgaande strijd opleverde
waarin
ZSC tot 5-5 goed bij kon blij
ven. Hierna nam de thuisclub
het heft in handen en liep uit
naar een voorsprong van drie
punten, waardoor de rust aan
brak bij een 10-7 achterstand
voor het team van coach Hans
Zwemmer.

Ook dit jaar zal de Zandvoortsche Hockey Club ZHC haar tra-

Solide ZSC’04 wint topduel

goed op zijn plaats. Ook
nu weer was de ploeg van
Marcel Paap scherp en ge
concentreerd, waardoor er
nauwelijks een ZOG spe
ler door de Zandvoortse
defensie heen kon komen.
Bijzonder was de vierde tref
fer van onze plaatsgenoten.
Het doelpunt kwam na een
schot van Van der Wal, waar
bij Mark Hoppe, in de baan
van het schot slim over de

lijk te maken.

Nieuwjaarswedstrijd ZHC

Futsal

Met degelijk en solide spel,
kwamen de Haarlemmers
er niet of nauwelijks door.
Slechts één keer was het
door een onachtzaamheid
van keeper Sander van der
Wal dat ZOG een treffer
maakte, het tweede te
gendoelpunt was door een
goede aanval van ZOG, maar
daar bleef het dan ook bij.

kwam na een wedstrijd waarin de Zandvoortse dames er alles

bal heenstapte, waardoor
de keeper van ZOG het na
kijken had.
M e t d e ze w i n s t e l i m i 
neerde ZSC’04 een directe
concurrent voor de eind
overwinning in het kampi
oenschap. Het onderlinge
verschil bedraagt nu vijf
punten in het voordeel van
de Zandvoorters.

medewerkers van de gemeente Zandvoort gespeeld.
Iedereen is welkom vanaf
13.30 uur om de gezellige
atmosfeer te proeven, ken
nis te maken met de club
en er zullen spelletjes ge
organiseerd worden voor
kinderen. Om 15 .00 uur

zal burgermeester Niek
Meijer persoonlijk de af
slag doen van deze traditi
onele Nieuwjaarswedstrijd.
Uiteraard zal de traditionele
warme choco met rum in de
rust zeker niet ontbreken!

Voetbal
SV Zandvoort op afstand van top drie
Zonder zelf in actie te zijn gekomen, is de afstand van het zaterdagelftal van SV Zandvoort ten opzichte van de top drie in
de 2e klasse A groter geworden. Monnickendam versloeg in een
inhaalwedstrijd het Mijdrechtse Argon met 2-0.
Door deze uitslag staat het
elftal van trainer Pieter Keur
weliswaar nog op de vierde
plaats, maar de afstand ten
opzichte van de derde positie
is nu vier punten. Komende
zaterdag speelt het zaterda
gelftal thuis tegen ZOB.

Die wedstrijd begint om
14 .30 uur. De zondagcol
lega’s spelen zondag om
14.00 uur tegen Schoten.
Uiteraard zijn beide wed
strijden onder voorbehoud
dat de velden worden goed
gekeurd.
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Bridge

Basketbal
35e Schoolbasketbaltoernooi groot succes
Het door basketbalvereniging The Lions voor de 35e keer geor-

ganiseerde Schoolbasketbaltoernooi voor de groepen 8 van de

Zandvoortse basisscholen is weer een groot succes geworden.
Alhoewel het niveau wel eens wat hoger is geweest, werden
de wedstrijden met veel vuur gespeeld.

Meisjes
Bij de meisjes liep het voor het
team van de Beatrixschool
heel voorspoedig. Aan het
einde van het toernooi bleken
zij al hun wedstrijden gewon
nen te hebben en werden zij
onbedreigd kampioen.
Kampioen
Na het optellen van de
plaatsingspunten voor de
grote wisselbeker kwam de
Beatrixschool als winnaar uit
de bus. Zij mogen zich een
jaar lang de schoolbasket
balkampioen van Zandvoort
noemen.

Strijd tussen de Nicolaasschool en de Mariaschool

Met acht teams bij de meis
jes, de Hannie Schaftschool
en de Oranje Nassauschool
hadden twee team in mo
gen schrijven, en zes teams
bij de jongens, was er een
overvol speelschema dat,
strak geleid door de organi
satie, voor slechts een kleine
achterstand op dat schema
zorgde.
Jongens
De allereerste wedstrijd
tussen de jongensteams
van de Mariaschool en de
Nicolaasschool eindigde na

een zeer spannende strijd in
10-10, hetgeen de opmerking
van één van de beide coaches
opleverde: “Dit was eigenlijk
de finale. Jammer dat het
de eerste wedstrijd van het
toernooi was.” Na de overige
wedstrijden bleken beide
kemphanen de rest gewon
nen te hebben en kwam het
voor het kampioenschap aan
op het doelpuntengemiddel
de. Het werd uiteindelijk een
prooi voor de jongens van
de Mariaschool die meer ge
scoord hadden dan hun con
currenten.

Sportiviteitsprijs
De
prijs
van
de
Sportraad Zandvoort, de
Sportiviteitsprijs uitgereikt
door Sportraadlid Herman
Klene, ging met grote over
macht naar het meisjesteam
van de Duinroosschool. De
scheidsrechters beoordeel
den per wedstrijd de spor
tiviteit van de teams die ze
arbitreerden. Het gemid
delde per wedstrijd van
dat meisjesteam was zeer
hoog: 8,2. De nummers
twee, de meisjesteams
van de Mariaschool en de
Nicolaasschool, kwamen uit
op een 7,8 en de nummer
vier, een meisjesteam van de
Oranje Nassauschool, haalde
een 7,5. Opvallend
genoeg alleen maar meisjes
teams in de top vier dus.

Basketbal
Lions heren ook langs Akrides

Het lastige zesde team van Akrides, een team van zeer ervaren spelers, heeft de opmars van de Lions heren niet kunnen

stuiten. Na vooral een spannend vierde kwart trokken onze
plaatsgenoten aan het langste eind: 61-67.
Lions, dat niet geheel op oor
logssterkte naar IJmuiden
kon afreizen, begon voortva
rend aan de ‘klus’ Akrides. De
thuisclub kon in het eerste
kwart de basket nauwelijks
vinden waardoor hun gasten
uitliepen naar 11-24. Ook het
tweede kwart was voor Lions,

dat met 29-43 kon gaan rus
ten.
Na een gelijkopgaand derde
kwart kwam de omslag en
lukt er bijna niets meer bij de
Zandvoorters. Akrides bracht
in het vierde kwart het ver
schil zelfs terug tot 2 punten.

Verder kwam het echter niet.
In de laatste drie minuten
konden de Lions heren, door
een strakke verdediging op de
vloer te projecteren, de basis
leggen voor de eindoverwin
ning. Ron v.d. Meij en Sander
Verboom sprokkelden in die
laatste paar minuten nog
‘even’ 12 punten bij elkaar
waardoor uiteindelijk een
61-67 overwinning bijge
schreven kon worden. Door
deze overwinning verstevigt
Lions hun koppositie.

Al 50 jaar samen lid

Tijdens de Nieuwjaarsdrive van de Zandvoortse Bridgeclub op 5
januari jl zijn Rietje en Herman Heldoorn tot hun grote verrassing gehuldigd voor het feit dat zij al 50 jaar lid zijn!

2 x 50 jaar bridge-ervaring

Voorzitter Jennes Daniëls me
moreerde dat de Heldoorns
in 1958 lid zijn geworden.
Herman in januari, toen zijn
werk het toeliet, en Rietje
in september van dat jaar.

Voorwaar een unicum. Ze zijn
van onderaf begonnen, want
in de Zandvoortse Courant
van 28 dec. 1958 stond in
de rubriek ‘Sport en Spel’ de
uitslag van de Kerstdrive in
hotel Keur vermeld: ‘In de de
D-lijn werden eerste: fam.
Heldoorn jr., met 52 punten’.
(Heldoorn sr. speelde name
lijk al bij ZBC.) Inmiddels is
hun spelpeil dusdanig ver
beterd dat zij al jaren afwis
selend in de A- of de B-lijn
spelen (vooral afhankelijk
van de periodes dat zij op
vakantie zijn).

Sportprogramma
Basketbal

Zaterdag 19 januari, Korver Sporthal:
19.00 uur Lions dames – Hoofddorp
19.00 uur Lions heren – Racing Beverwijk

Futsal

Vrijdag 18 januari, Beyneshal Haarlem:
21.50 uur Geel Wit 2 – ZSC ’04
Woensdag 23 januari, Korver Sporthal:
21.05 uur ZSC ’04 – V&V

Handbal

Zondag 20 januari, Korver Sporthal:
13.10 uur ZSC – FIQAS/Aalsmeer 4

Hockey

Zondag 20 januari, Duintjesveld:
15.00 uur Nieuwjaarswedstrijd
ZHC – ambtenaren gemeente Zandvoort

Voetbal

Zaterdag 19 januari, Duintjesveld:
14.30 uur SV Zandvoort zaterdag – ZOB
Zondag 20 januari, Duitjesveld:
14.00 uur SV Zandvoort zondag - Schoten

De adverteerders van deze week
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte
houden van alles wat in Zandvoort leeft.
Accountantskantoor Huppelschoten
Administratiekantoor K. Willemse
Autobedrijf Zandvoort
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Neuf
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
CNG Groep
Danzee
Dorsman Assurantiën
Gemeenschapshuis
Gemeente Zandvoort

Greeven, Makelaardij o.g.
IJzerhandel Zantvoort
MultiRent Autoverhuurbedrijven
Music Masters
Netexpo Internet BV
Parfumerie Moerenburg
Pluspunt Boomhut
Radio Stiphout
Sailfish Reclame
Take Five
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van Vessem & Le Patichou
Vrijehuizenmarkt.nl
Willemse Elektrotechniek
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(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie

vrij uitzicht

zeezicht

Burg. van Fenemaplein 16/3

Ruim opgezet 4 kamer appartement (verbouwd naar 3
kamers) op de 2e verdieping gelegen met een woonkamer
van ca. 50 m2 en heerlijk zeezicht, moderne keuken,
moderne badkamer en 2 slaapkamers. Dit complex beschikt
over een lift en ligt op steenworpafstand van het centrum
en openbaar vervoer.
•
•
•
•

Ruim appartement en zo te betrekken!
Berging in de onderbouw
Parkeren middels vergunningensysteem
Woonoppervlakte ca. 100 m2

Vraagprijs V 275.000,--

Dr. C.A. Gerkestraat 44rd

Frans Zwaanstraat 82

• Verwarming middels gaskachels
• Woonoppervlak ca. 100 m2

• Gevoel voor design, ruimte, licht en sfeer
• Voor -en achtertuin in 2007 aangelegd
• Nu 2 riante slaapkamers, de mogelijkheid om de
oorspronkelijke situatie van 4 slaapkamers te laten
herleven is natuurlijk mogelijk
• Woonoppervlakte ca. 135 m2, perceeloppervlakte 178 m2

Vraagprijs V 219.000,--

Vraagprijs V 498.000,--

Royale sfeervolle 30-er jaren woning met een balkon over
de volle breedte op het zuidwesten gelegen, fantastische
woonkeuken, L-vormige woonkamer, 2 ruime slaapkamers
en een moderne badkamer. Deze woning met verdieping is
recent verbouwd met hoogwaardige materialen en van alle
gemakken voorzien. Het uitgestrekte natuurgebied de
Amsterdamse Waterleidingduinen kunt u bijna als uw
achtertuin beschouwen.

Fantastisch wonen met vrij uitzicht over beschermd natuurgebied “de Amsterdamse Waterleidingduinen”. Deze recent,
totaal verbouwde eengezinswoning beschikt over 4 slaapkamers, straalt luxe en comfort uit en is zo te betrekken!

nieuwe prijs

aan zee

Dr. C.A. Gerkestraat 89rd

Leeuwerikenstraat 12/2

Nabij de zuidduinen gelegen 30-er jaren bovenwoning met
ruime zolderverdieping. L-vormige woonkamer met erker
aan de voorzijde en openslaande deuren naar het balkon aan
de achterzijde, originele keuken, 2 slaapkamers en originele
badkamer. De woning dient gemoderniseerd te worden.

Verrassend ruime en goed onderhouden 3 kamer hoekmaisonnette (v.h. 5 kamers) met een royale L-vormige woonkamer,
woonkeuken, luxe badkamer en 2 slaapkamers. De woning
heeft op de begane grond een heerlijke beschutte voortuin en is
op steenworp afstand van de zuidduinen en het strand gelegen.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Woning met mogelijkheden
Op 5 minuten van het centrum en strand
Openbaar vervoer op loopafstand
Transport via notaris verkoper
Woonoppervlakte ca. 86 m2

Vraagprijs V 155.000,--

Geheel v.v. dubbele beglazing
Binnenzijde geheel geschilderd 2006
Rustige woonomgeving
Eventueel grote garage te koop voor € 40.000,-Voldoende parkeergelegenheid zonder vergunningen
Woonoppervlakte ca. 100 m2

Vraagprijs V 249.000,--

Burg. van Fenemaplein 22/10

Op de 5e verdieping gelegen ruim 4 kamerappartement
(verbouwd naar 3 kamers) met geweldig uitzicht over de
boulevard, strand en zee. Balkons aan zowel land- als zeezijde
en het complex beschikt over een lift.
•
•
•
•
•
•

Nette keuken en moderne badkamer
Berging in de onderbouw
Parkeren middels vergunningensysteem
Inboedel is eventueel ter overname
Enige modernisering gewenst
Woonoppervlakte ca. 100 m2

Vraagprijs V 239.000,--

Zandvoortse

Courant
Actueel

P7 Circus caravan

Zie onze advertentie op de achterpagina

Cultuur

P11 Classic Concerts
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Jubilea

P15 Feestelijk jaar

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

Sport

P23 Driebanden

www.zandvoortsecourant.nl

Thuiswedstrijd voor Alain Clark
De kaartjes waren zaterdag

19 januari volledig uitverkocht.

Geldig t/m zondag 27 januari

Oud-plaatsgenoot en de super

• Heel Oatbrain met
fijngemalen zonnepit € 1.75
• Roomboter gevulde koek
€ 1.25
Van donderdag
24 t/m zondag 27 januari:

populaire zanger Alain Clark gaf
een optreden in Café Neuf. Rond

half tien betraden de band

leden één voor één het podium.

De drummer, pianist/toetsenist,
twee gitaristen, de achtergrond-

Tompoucen
€ 1,- per stuk!

Een enorm applaus brak los toen

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

zanger en achtergrondzangeres.
Alain Clark zelf het podium be-

trad. Na afloop hadden wij een
interview met Alain Clark. Dit
kunt u lezen op pagina 11.

Zandvoort Optiek

Subsidie New Wave is essentieel voor muziekonderwijs
Tijdens de vergadering van de commissie Planning & Control is
er gediscussieerd over geldelijke steun voor muziekschool New
Wave. Het gaat om een eenmalige subsidie van € 12.200 en een
extra structurele bijdrage van € 7.500. Als deze subsidies er niet

komen, dreigt een faillissement van de stichting en kan er in
Zandvoort geen muziekonderwijs meer worden aangeboden.

Auto Strijder
Zandvoort

De Mannetjes
Middenboulevard

Om het voortbestaan van mu
ziekschool New Wave te ga
randeren verzoekt het bestuur
om een eenmalige subsidie van
€ 12.200 voor het instellen
van een risicoreserve en een
extra structurele bijdrage van
€ 7.500, gelijk aan het nega
tieve resultaat van over 2007.
Vanaf 2007 is het subsidiebe
drag structureel verhoogd met
€ 5.000. Ondanks deze verho
ging ziet het bestuur van New
Wave de financiële toekomst
met zorgen tegemoet en dit is
ook meermalen schriftelijk aan
het college en de raad gemeld.
Indien de raad negatief mocht
beslissen, zal er hoogstwaar
schijnlijk een einde komen aan

het muziekonderwijs in onze
gemeente.
Positief advies
De commissie staat niet onwel
willend tegenover het voorstel
van het college. De € 7.500, die
noodzakelijk is om het einde
van dit schooljaar te halen,
krijgt een positief advies maar
voor de € 12.200 zal het college
met andere plannen moeten
komen. De commissie zal dan
ook aan de agendacommissie
adviseren er een ‘bespreekstuk’
voor de komende raadsverga
dering van te maken. In de tus
sentijd heeft wethouder Gert
Toonen de mogelijkheid om
met de directie van New Wave

in conclaaf te gaan om te komen
tot een betere structurering en
garantie voor de toekomst van
het muziekonderwijs, hetgeen
hij al tijdens de begrotings
behandeling in de raad voor
stelde. Bij een laagdrempelige
voorziening muziekonderwijs,
dat het college voorstaat, is de
landelijk gebruikelijke verhou
ding inkomsten uit lesgelden
1/3 tegen inkomsten uit sub
sidie 2/3. Bij toekenning van

Nieuwe collecties
zijn binnen !
(zonnebrillen en
correctiemonturen)
o.a. RayBan, Prada en
Dolce & Gabbana
Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

een aanvullende subsidie van
€ 7.500, wordt aan deze verhou
ding meer recht gedaan.

De winnende lotnummers
van de kerstbomenloterij
zijn bekend.

Ze staan in de gemeenteadvertentie.

De gemeenteraad vergadert
op dinsdag 29 januari.
De agenda vindt u in de gemeenteadvertentie.

‘Zou de provincie de
Middenboulevard ook willen
verhuizen naar Den Helder?’
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Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons gedaan heeft is overleden mijn zorgzame man,
onze vader, opa en overgrootvader

Jacobus Mettes
Jaap
op de leeftijd van 88 jaar.
Sjaan
Jaap en Marian
Kees en Wilhelmien
Tineke en Fred
Jan en Melinda
Emmy en Yvonne

Zijn handen hebben voor ons gewerkt,
zijn geest heeft voor ons gedacht.
Zijn hart heeft voor ons geklopt,
maar is nu plotseling gestopt.
Hij rust nu in vrede.
Met dankbare herinneringen aan alles wat hij
voor ons is geweest, geven wij u kennis van het
heengaan van mijn man, onze vader, schoonvader,
allerliefste opa en overgrootvader

Jan Frederik van der Mije
Ö 10 april 1917 Zandvoort g 21 januari 2008

Suze en Piet
Nel en Leo
Jan en Janneke
Louis en Jolanda

21 januari 2008
Celsiusstraat 79
2041 TD Zandvoort

Na een vrij en onafhankelijk leven is van
ons heengegaan onze lieve vriendin, zuster,
schoonzuster, tante en oud-tante

Martha Maria van Petegem
26 mei 1922

19 januari 2008
Jopie van der Laan
Rie Stouten – van Petegem
Volkert Jan Stouten
Lien van Petegem –
Valkestijn
Hil van Petegem – Kroon
Volkert Jan van Petegem
Joke van Petegem – Verboom
Maria, Johanna en Sophia
Henny van Petegem
Stefan Souisa
Martin van Petegem
Bianca van Petegem – Fluit
Lucy en Leon

Correspondentieadres:
Van Speijkstraat 2/199
2041 KL Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft inmiddels op donderdag
24 januari jongstleden plaatsgevonden

Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren
op donderdag 24 januari van 19.00 tot 19.45 uur
in Uitvaartzorgcentrum Zandvoort, gelegen aan
de Tollensstraat 67.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op
vrijdag 25 januari om 9.15 uur in crematorium
Westerveld, Duin en Kruidbergerweg 2-6 te
Driehuis (Velsen).
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de
ontvangkamer van het crematorium.
Correspondentieadres:
N. Slag - van der Mije
Koningstraat 35
2042 VG Zandvoort

Lieve mama
Dit is een dag met een bijzonder tintje
Je verdient bloemen en zeker ook een lintje
Daarom deze bijzondere wens
voor een heel uniek mens
Dat vreugde en geluk van deze dag
je voor altijd vergezellen mag
Hartelijk gefeliciteerd met je 80ste verjaardag
Je dochter en kleindochter
Alice en Teddy

DANKBETUIGING
Wij willen u hartelijk bedanken voor uw belangstelling en medeleven na het overlijden van mijn
Diamantje, onze moeder, oma en schoonmoeder

Hendrika Heesemans - Keur
Uw aanwezigheid, brieven en condoléances waren
voor ons een grote troost.
Uit aller naam:
Familie Heesemans
Zandvoort, januari 2008
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De heer geeft en de heer neemt.
Geheel onverwachts is van ons heengegaan

Leendert Gerrit Penning
-Leo-

* Curacao, 2 juli 1953					
†St. Maarten, 9 januari 2008
St. Maarten
Zandvoort

Inez Penning-Folkers
Mevr. A. Folkers-Struvé		
Ellen, George
Tim, Ken, Joyce
Marjan, Jan			
Kerim

N. van der Mije - Kerkman

Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

De crematieplechtigheid heeft inmiddels op
donderdag 24 januari plaatsgevonden in crematorium
Haarlem.

Enige en algemene kennisgeving

My dearest
Count your garden by the flowers
Never by the leaves that fall
Count your days by the golden hours
Don’t remember clouds at all
Count your years with smiles, not tears
Count your age by friends, not years
Always yours,
Jim †

Bennebroek

De crematie heeft 14 januari op St. Maarten
plaatsgevonden.
Correspondentieadres:
Celsiusstraat 225
2041 TJ Zandvoort

Waterstanden
januari

Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do

24
25
26
27
28
29
30
31

Hoog Laag Hoog Laag Hoog
water water water water water
-

02.06
02.43
0 3 .1 5
03.00
03.14
04.00
04.20
04.35

04.35
05.15
06.00
06.38
0 7. 1 5
0 7. 5 6
08.40
09.35

12.26
13.15
13.54
14.56
1 5. 3 6
1 5. 4 5
16.25
1 7. 0 4

16.48
1 7. 3 0
18.11
18.55
19.36
20.20
2 1 .1 0
22.16
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Burgerlijke stand
5 januari - 18 januari 2008
Geboren:

Liam Paul Marc, zoon van: van Denderen, Merel Elisabeth.
Joshua Timothy, zoon van: Vos, Patrick en: Calvelage, Andrea
Ursula Kim.
Jordan Joy, dochter van: de Vet, Boy en: Zagarella, Jenny.

Ondertrouwd:

Koper, Peter en: Loos, Tamara.
Franken, Wilhelmus Fredericus en: Vijzelaar, Cornelia
Jannetta.

Gehuwd:

Tavakolli Sabet, Ebrahim en: Jahanfar, Mehrnush Sadat.
van Norden, Roger en: ter Weer, Evelyn Irma.

Overleden:

Kuijl, Martinus, oud 86 jaar.
Dees, Leendert Hendrik, oud 74 jaar
Angel, Karel Johan ,oud 89 jaar.
Bartens, Johannes Christiaan, oud 79 jaar.
Bomert, Hendrik Pieter, oud 89 jaar.
Koning, Egbertus Petrus Maria, oud 82 jaar.
Veerhoff, Alfred Otto, oud 89 jaar.
Corper, Jacob, oud 60 jaar.

Kerkdiensten
ZONDAG 20 JANUARI
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur ds. G. Appers uit Castricum
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht 45
www.aap-parochies.nl
10.30 uur pastor D. Duijves
Protestantse gem. Aerdenhout Leeuwerikenlaan 7,
Aerdenhout, www.Adventskerk.com
10.00 uur ds. M. A. Smalbrugge
RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout, www.aap-parochies.nl
10.30 uur mevr. C. van Ogtrop

Column

Politiek
‘Plan van aanpak’
Middenboulevard in raad

Op de agenda van de komende raadsvergadering op 29 januari, staan een aantal belangrijke punten. Ook is er, weer (!), een
beëdiging. Astrid van der Veld (GBZ) zal een tweede periode
van drie maanden Joke Draijer als raadslid vervangen. Draijer

wil nogmaals gebruik maken van de mogelijkheid tot vervanging bij ziekte.

Het eerste belangrijke agen
dapunt gaat over de Midden
boulevard. Naar aanleiding van
het besluit van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland
over het bestemmingsplan
Middenboulevard moeten nu
keuzes worden gemaakt welke
procedures worden ingegaan,
een soort ‘plan van aanpak’.
Parkeren
Vervolgens zullen in één agen
dapunt drie voorstellen worden
behandeld om te komen tot
een parkeerregime in de wijken
Duinwijk en Zuid. Vervolgens
worden belangrijke punten als
de extra subsidie voor muziek
school New Wave en een colle
gevoorstel om krediet beschik
baar te stellen voor een nieuwe
schietbaan, behandeld.
Co mmissie Proje c ten &
Thema’s
Woensdag 30 januari verga
dert de commissie Projecten
& Thema’s over een koersno

titie die de aanzet moet wor
den voor de structuurvisie
2025-2040. De nieuwe Wet
op de Ruimtelijke Ordening,
die medio dit jaar van kracht
wordt, stelt een structuurvi
sie voor iedere gemeente ver
plicht. De structuurvisie van
Zandvoort heeft onlangs een
behoorlijke tik gekregen toen
gedeputeerde Ton Hooijmaijers
zijn rampzalige plan, om Circuit
Park Zandvoort naar de kop van
Noord Holland te verhuizen,
openbaar maakte. Het over
grote deel van de Zandvoortse
bevolking en ondernemers die
deel hebben genomen aan
de brainstormavonden van
wethouder Marten Bierman,
hebben geen rekening gehou
den met de mogelijkheid het
circuit te verhuizen. Er is door
de griffie daarom ruim de tijd
genomen om de koersnotitie
te bespreken.
Beide vergaderingen beginnen
om 20.00 uur.

Intentieovereenkomst voor
Zandvoort Noord
De vier partijen die de wijkontwikkeling van Zandvoort Noord

Cartoon		

van de grond moeten krijgen, bereiden een intentieovereenHans van Pelt

komst voor. De gemeente Zandvoort, woningbouwvereniging
EMM, de Zaanse Ontwikkelingsmaatschappij en de Proper-

Stork Groep bv komen daarin overeen om, met het startdo-

cument als uitgangspunt, gezamenlijk tot een wijkontwikkelingsplan te komen. Tevens willen zij daarmee de haalbaarheid

van het plan vaststellen. Dat meldde afgelopen week het college aan de raad van Zandvoort.
Reden om voor Zandvoort
Noord een wijkontwikke
lingsplan op te stellen, is het
gegeven dat in deze wijk de
komende jaren diverse ont
wikkelingen te verwachten
zijn die om een integrale of
projectmatige aanpak vragen.
Deze ontwikkelingen kunnen
van grote invloed zijn op de
toekomst van de wijk. In de

overeenkomst zal worden
vastgelegd dat de partijen
gezamenlijk een plan van
aanpak, een wijkvisie, waartoe
ook overleg met de bewoners
in Zandvoort Noord wordt ge
voerd, een nota van uitgangs
punten, een programma van
eisen en een wijkontwikke
lingsplan zullen maken.
Bron: www.zandvoort.nl

Volgens mij …

kan ik geen pap meer zien of
horen. Ik was trouwens nooit
een liefhebber van lammetjes
of griesmeelpap. Ik vond en
vind het nog steeds vies, voor
al de lammetjespap met
klontjes. Natuurlijk heb ik het
over de PAP (parkeren met
betaalautomaten) van de
nieuwe parkeervisie. Dood
moe wordt je van al dat geklets. Want de een weet het
nog beter dan de ander. We
komen er gewoon niet meer
uit en het eind is nog niet in
zicht.
Eigenlijk is deze parkeerellen
de jaren terug in de Zuidbuurt
ontstaan. Een groepje bewo
ners wilde in hun buurtje de
auto’s voor hun deur kwijt.
Logisch maar dat wil in prin
cipe iedereen. Tot volle tevre
denheid van deze buurtbewo
ners werd er belanghebbende
parkeren ingevoerd. Maar van
het een kwam het ander. Het
sprookje ‘ze parkeerden nog
lang en gelukkig’ werd een
nachtmerrie voor de onderne
mers en burgers in de omlig
gende wijken die uiteindelijk
ook veel geld moesten beta
len. Met al deze centjes wordt
straks het financiële gat ge
vuld voor de eerste onder
grondse parkeergarage. Want
oh, wat zijn we daar blij mee!
Maar voor wie bouwen we
deze garage eigenlijk? Niet
voor de burgers en laat staan
voor de toerist. Die blijft zoe
ken naar een gratis plekje.
Ondertussen wordt de olie
vlek steeds groter en groter. Ik
vraag me af waarom en voor
wie alles in gang is gezet?
Want op de digitale borden
aan het begin van Zandvoort
staat dat er nog 5200 vrije
parkeerplaatsen zijn! Laten
we in vredesnaam weer terug
gaan naar af. Geen Pap of Bel
regime meer in de wijken
maar gewoon weer overal
gratis parkeren! Tot nu toe
heb ik geen parkeerprobleem
in mijn straat. Maar de olie
vlek komt als een papbrij
dichter bij. Zal ik straks toch
PAP, met of zonder klontjes,
moeten gaan slikken?!

an
Nel Kerkm
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Is op zoek naar een enthousiaste

Grand Café & Restaurant
Specialiteiten volgens de
laatste trends

Bloembinder/-ster

Zoekt een

Reacties sturen naar:
Bloemsierkunst “J. Bluijs”
Haltestraat 65, 2042 LL Zandvoort.
Of telefoon 023-5712060

voor de zaterdagen

medewerker/
medewerkster
bediening
Heb jij het echte horeca
gevoel,ben jij gastvrij en
service gericht wil je
werken in leuk en goed
functionerend team neem
dan nu contact met ons op.
per e-mail:
cafeneuf@cafeneuf.nl
of Mevr. M. de Bruyn:
06-26178819

voor degene die in
lichtingen heeft over
een inbraak in de nacht
van woensdag 16- op
donderdag 17 januari
bij Yanks Saloon

Tel.: 06 - 22 78 71 38

www.zandvoortsecourant.nl

Zandvoortse wint reis naar Hongkong

Onze plaatsgenote Lana Lemmens heeft een droomreis naar Hongkong gewonnen. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de franchiseketen Videoland is er onlangs een spectaculaire
fotowedstrijd gehouden die door de Zandvoortse gewonnen werd. Deze 7-daagse reis is voor
twee personen in een 4-sterren hotel met georganiseerde bezoeken aan culturele plaatsen.

Week 03 • 2008
Januari

31 Nationale Gedichtendag:

poëzieavond in de biblio
theek, aanvang 20.00 uur.

500 euro beloning

De krant lezen op internet? Kijk op

Evenementen Agenda

febfebfebfebjan

Bloemsierkunst “J. Bluijs”

Februari
1 The Ultra Low Tide International
Marathon: Marathon over het strand
van Scheveningen naar Zandvoort
en terug (keerpunt Parnassia)
3 Jazz: Mainstream Jazzcombo bij
Take Five, 16.00-19.00 uur
9 Babbelwagen: Diavoorstelling
over ‘De Waterleidingduinen’. In
hotel Faber, aanvang 20.00 uur
17 Classic concerts: Klassiek concert in
Protestantse kerk, aanvang 14.30 uur
23 Dance behind the Beach:
Maandelijks dansfestijn in De
Krocht, aanvang 20.00 uur

Mist u een evenement?
Meld het ons via
info@zandvoortsecourant.nl

Zandvoorts jeugdhonk Chill Out
zoekt vrijwilligers
Volg je een sociale opleiding en wil je relevante werkervaring opdoen? Pluspunt zoekt vrijwilligers voor het jeugdhonk ‘Chill out’.
In het nieuwe gebouw in Zand
voort Noord (Flemingstraat 55) is
een ruimte ingericht voor tieners
en jongeren, Chill Out genaamd.
Hier kunnen zij na schooltijd op
maandag- en dinsdagmiddag van
3 tot 5 uur terecht. Graag wil
Pluspunt in de toekomst het
jeugdhonk ook op andere dagen
en tijden openstellen.
Er is van alles te doen in het
jeugdhonk. Jongeren kunnen er
internetten, met de Playstation 2

Marga Koopman (Videoland Zandvoort), Kasper Bakker (Videoland Nederland) en winnares Lana Lemmens

In de maand december kregen
alle klanten van Videoland een
folder in de bus waarin werd
opgeroepen om de bijgevoeg
de poster op een zichtbare
plaats te hangen en er een zo
origineel mogelijke foto van
te maken. Lemmens, blijkbaar
niet geheel van artistieke ga
ven ontdaan, knipte de poster
in delen en ‘kleedde’ zich daar
4

mee aan. Het bleek een win
nende vondst.
Vrijdagmiddag nam zij, in de
Videolandwinkel van fran
chisenemer en onderneem
ster Marga Koopman aan de
Louis Davidsstraat, uit handen
van de bedrijfsadviseur van
Videoland Kasper Bakker de
reischeque in ontvangst. “Toen

ik door Marga gebeld werd
dacht ik in eerste instantie aan
een grap. Ik geloofde er niets
van. Toen ik echter ben gaan
informeren, bleek het toch
echt waar te zijn”, zei de blije
Lana. Ze is van plan om haar
reis gedurende de Olympische
spelen in Beijing te boeken en
daar te kijken of ze nog een
trip daar naartoe kan maken.

spelen, of op een plasmascherm
televisie of films kijken. Ook kun
nen zij andere (gezelschaps)spel
letjes doen, maar natuurlijk ook
lekker ‘chillen’ en kletsen op een
tribune met kussens en zitzakken.
Vind jij het leuk om met deze
doelgroep (leeftijd 10 jaar tot 16
jaar) activiteiten te onderne
men? Neem dan contact op met
Pluspunt en vraag naar Annet
Bonder, tel. 5740330.

6RAAG HET
GRATIS BOEKJE
-EER VOGELS IN
DE TUIN AAN

WWWVOGELBESCHERMINGNL

Eerste Dance behind the Beach
Voor de eerste keer was het

afgelopen zaterdag Dance
behind the Beach in De
dere maand een avond in het

Zandvoortse ‘theatertje’ zal

Terug naar zee
Het was afgelopen zaterdag
middag hondenweer om de
vissen uit te laten. Ondanks
de regen waren er toch nog

worden georganiseerd, trok
al een redelijk aantal dans-

liefhebbers. Circa honderd

dansfans passeerden de deuOrganisator Ron de Wit
Winter was er niet helemaal
tevreden over maar kon wel
relativeren: “Het is natuurlijk
de eerste keer, dus moeten
mensen hier nog aan wen
nen. Ook was er in café Neuf
een optreden van Alain Clark
en dat trok een groot deel
van de doelgroep waar wij op
mikken, mensen boven de 21.”
Ondertussen deed zijn com
pagnon, Alex Slag als DJ, in

DJ Alex

de zaal oude tijden herleven.
Veel dansmuziek uit de jaren
’80, met muziek uit de film
Grease voorop, waarop jonge
mensen lekker dansten. “Daar
doen we het voor”, aldus Ron,
“mensen lekker laten dansen
zonder die herrie die in een
discotheek blijkbaar nodig is.”
De volgende dansavond van
Music Masters is op 23 febru
ari aanstaande. De toegang
is gratis!

Han van Leeuwen burgemeester
van Beverwijk
Vorige week donderdag is onze plaatsgenoot Han van Leeu-

wen, tijdens een bijzondere vergadering van de Beverwijkse
gemeenteraad, door Commissaris van de Koningin in Noord

Holland, Harry Borghouts, beëdigd als burgemeester van die
gemeente. Van Leeuwen, die plaatsvervangend burgemeester

van Bennebroek was, is 53 jaar en lid van D’66. De beëdiging
vond snel na de keuze van de Beverwijkse raad plaats.

Han van Leeuwen krijgt de ambtsketen door vicevoorzitter Kiers omgehangen.

Van Leeuwen heeft een grote
ervaring als bestuurder, niet al
leen politiek maar ook in andere
sectoren van de maatschappij.
Zo was hij onder meer voorzit
ter/directeur van de voorloper
van het huidige Pluspunt, AKZA.
Op politiek vlak was hij zes jaar
fractievoorzitter van D’66 in de
Zandvoortse gemeenteraad. In
juli 2005 hield Van Leeuwen de

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)

Krocht. Dit dansfestijn dat ie-

ren van De Krocht.

Zandvoortse Courant • nummer 4 • 24 JANUARI 2008

eer aan zichzelf toen hij botste
met OPZ waarvoor hij als wet
houder in het Zandvoortse col
lege zitting had. Daarna kon hij
als waarnemend burgemees
ter aan de slag in Bennebroek,
waar hij aan de discussie
over gemeentelijke herinde
ling leiding gaf. Hij wordt in
Bennebroek opgevolgd door
mevrouw M. Beens – Jansen.

belangstellenden, waaronder
een aantal kinderen, aanwezig
om de activiteit ‘vissen terug
naar zee’ van dichtbij mee
te maken. De drie (te grote)
scharren en een tarbot, die
twee jaar gastvrij onderdak
hebben gekregen in het zee
aquarium van het JuttersmuZEE-um, mochten weer vrij
zwemmen. Twee vrijwilligers
van het museum lieten de vis
sen eerst acclimatiseren aan
de temperatuur van het zee
water, om ze daarna in waad
pakken met eb vrij te laten.
Uitgezwaaid door de kinde
ren nam de sterke stroom de
vissen mee naar een volgend
avontuur.
Educatie
De enige school in Zandvoort
voor voortgezet onderwijs,
het Wim Gertenbach College,
heeft de vrijwilligers van de
Zandvoortse bunkerploeg uit
genodigd om aan de leerlingen
van klas 2 uitleg te geven over
de bunkers in de Zandvoortse
duinen, de bijbehorende mu
nitie en andere attributen
die door de bunkerploeg ge
vonden zijn. In de aula heeft
de bunkerploeg een fotopre
sentatie over de geschiedenis
van de 2e WO uitgestald. Het
is de eerste keer dat de bun
kerploeg de jeugd op deze
aanschouwelijke manier laat
kennis maken met diverse
oorlogsattributen.
Haak in tegen borstkanker
Mevrouw Koper heeft met
de redactie contact gezocht

om het volgende initiatief
onder de aandacht te bren
gen van de Zandvoortse le
zers. De Amsterdamse Marie
Efthimiou (www.efthimiou.
nl) is op zoek naar
heel veel oude
T-shirts die zij
gebruikt om het
langste (gehaakt
en geknoopt) vod
denkleed (ragcar
pet) ter wereld te
maken. Het vod
denkleed wordt
gehaakt voor een
goed doel, namelijk de strijd
tegen borstkanker. Het plan is
om met zoveel mogelijk vrou
wen die zelf borstkanker heb
ben of het heb
ben gehad, ronde
vloerkleden van
1m doorsnede te
haken om zo in het
Guinness World
Records book te
komen. Het eind
resultaat wordt
gepresenteerd in
de borstkankermaand, okto
ber 2008. Daarna worden alle
kleden losgeknipt en verkocht.
De opbrengst gaat naar de
stichting tegen borstkanker.
Om deze goede actie te onder
steunen heeft mevrouw Koper
zich spontaan aangeboden als
verzamelpunt in Zandvoort. U
kunt uw oude T-shirts afleve
ren bij Jan Steenstraat 16.
Scherven brengen geluk
Met de beroemde woorden
“wie ben ik dat ik dit mag

doen?” opende de voorzitter
van het Genootschap Oud
Zandvoort, Ger Cense, de ten
toonstelling ‘schilderen bij
Wagenaar’ in het Zandvoorts

museum. Onder grote be
langstelling hield Cense op
zijn humoristische wijze een
kleine toespraak waarin hij
de 14 kunstenaars van de 25
jarige schildersclub en archi
tect Chris Wagenaar compli
menteerde met hun werk.
Aan het eind van de speech
liet Cense ‘per ongeluk’ het
oudste Zandvoortse bord uit
zijn handen vallen. Gelukkig
was het een replica en bleef
de schade beperkt bij het
opruimen van de scherven.
Zandvoorts meidje
Vrijwilligster en fotografe
van de Babbelwagen, Irma
de Jong, is met haar foto

‘storm 9 november’ door
het AD uit duizenden in
zendingen geselecteerd als
één van de 80 voor de no
minatie ‘Lezersfoto van het
jaar 2007’. Intussen staat ze
in de top 10 en ze vindt dat al
een hele eer. Maar hoe meer
er gestemd wordt hoe ho
ger Irma op de lijst komt te
staan. Dus wilt u mee stem
men? Ga dan naar www.
AD.nl/mijn2007 en klik haar
foto (nummer 21) aan.
Een ogenblikje s.v.p.
Ook de politie Kennemerland
heeft zich bij de landelijke
CAO-acties aangesloten.
Op woensdag 23 januari
werd op de politiebureaus
in de regio met een klei
nere personele bezetting
gewerkt en duurde de actie
in totaal acht uur. Alleen in
geval van nood rukte de po
litie uit, desondanks was de
veiligheid en de openbare
orde binnen Kennemerland
gewaarborgd en bleef men
onder andere via internet
bereikbaar.
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Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke
Haarlemmerstraat 80 Zandvoort

NIEUW EN V
ERKOCHT
BINNEN 1 D
AG!

• Zeer verzorgd halfvrijstaand herenhuis uit 1906 met o.a. 3 slaapkamers, luxe
badkamer, luxe keuken en voor- en besloten achtertuin op het zuiden!
• Een bijzonder stijlvol, volledig gerenoveerd woonhuis welke over veel authentieke details beschikt;
• Gesitueerd aan het begin van de Haarlemmerstraat, aan de rand van het “Groene Hart”;
• Begane grond: o.a. sfeervolle woonkamer-en-suite met openslaande deuren naar de patio/
voortuin, hoge plafonds en fraaie houten vloeren, sep. eetkamer met openslaande deuren naar
de achtertuin, luxe woonkeuken vzv div. inbouwapparatuur;
• 1e verdieping: 3 slaapkamers, luxe badkamer met o.a. vloerverwarming, ligbad, sep. doucheruimte en 2e toilet;
• Fraai aangelegde en onderhoudsvriendelijke voortuin en achtertuin. De voortuin beschikt over
een patio. De besloten achtertuin is op het zuiden gelegen;
• Woonoppervlakte ca. 140 m², perceel 168 m², inhoud ca. 400 m³.

Verzetsplein 38 Zandvoort

Vraagprijs:
€ 269.000,- k.k.

• Riante en moderne 4-kamer maisonnette met o.a. royale
living, luxe keuken, moderne badkamer en 3 slaapkamers!
• Deze maisonnette beschikt over een privé-parking en een ruim
dakterras met uniek uitzicht over een grote binnentuin met
waterpartij;
• Gesitueerd op de 2e en 3e (hoogste) verdieping van appartementencomplex “Korinthe”;
• Gelegen in het hart van “Park Duijnwijk”, in een autoluwe,
kindvriendelijke woonomgeving;
• Begane grond: toegang via privé-entree, hal, berging, trapopgang naar 1e verdieping;
• 2e verdieping: 3 slaapkamers, moderne badkamer met o.a.
ligbad, doucheruimte en wastafel, separaat modern toilet
(wandcloset), was-/droogruimte;
• 3e verdieping: speels ingedeelde, royale living met o.a. fraaie
merbau houten vloer (brede delen), lichtkoepel en open verbinding naar luxe semi-open keuken (vzv div. inbouwapparatuur)
met eetkamer en toegang tot dakterras;
• Stijlvol ingericht en uitstekend onderhouden; een maisonnette
om direct te betrekken!
• Woonoppervlakte ca. 110 m², inhoud ca. 300 m³.

Verzetsplein 56 Zandvoort

Vraagprijs:
€ 274.500,- k.k.

• Sfeervolle en luxe afgewerkte 3-kamer maisonnette
met privé-parking, 2 terrassen en uniek uitzicht over
een grote binnentuin met waterpartij!
• Gelegen op de begane grond en 1ste verdieping van
appartementencomplex “Korinthe” in het hart van
“Park Duijnwijk”, in een autoluwe, kindvriendelijke
woonomgeving;
• Speels ingedeelde living met uitzicht over waterpartij en
toegang tot terras, open verbinding naar luxe semi-open
keuken (vzv div. inbouwapparatuur) met eetkamer,
moderne badkamer met douchecabine, wastafel en design
radiator, 2 slaapkamers met toegang tot 2e terras;
• Beide terrassen staan middels trap in verbinding met elkaar
en zijn op het oosten gelegen met uitzicht over binnentuin
met waterpartij;
• Ingericht met gebruik van hoogwaardige materialen en
uitstekend onderhouden; een maisonnette om direct te
betrekken!
• Woonoppervlakte ca. 95 m², inhoud ca. 230 m³.

• De leukste courtage van Nederland *;
•
•
•
•
•
•

Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook ‘s avonds;
No Cure, No Pay;
Gratis waardebepaling van uw woning;
Scherpste hypotheekadvies, ook voor oversluiten;
Bezoek de website voor ons totale aanbod in Zandvoort eo;
Bel of mail ons voor een afspraak!

* Vraag naar de voorwaarden

Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

Zuiderstraat 12a Zandvoort

Vraagprijs:
€ 369.000,- k.k.

• Sfeervolle en uitstekend onderhouden 30-er jaren
halfvrijstaande woning met o.a. ruime woonkamer,
moderne keuken, luxe badkamer, 3 slaapkamers,
voor-  en besloten achtertuin!
• Gesitueerd in een geliefde, rustige woonomgeving, op loopafstand van de duinen, het strand en het centrum van Zandvoort;
• Begane grond: entree, hal, modern toilet met fontein, royale
L-vormige living met fraaie eikenhouten vloer, open haard en
openslaande deuren naar de achtertuin, moderne semi-open
keuken vzv div. inbouwapparatuur;
• 1e verdieping: 2 slaapkamers, 1 kleine kamer/wasruimte, luxe
badkamer met o.a. ligbad, douchecabine, dubbele wastafel,
2e toilet (wandcloset) en 2 designradiators;
• 2e verdieping: ruime zolder(slaap)kamer;
• De voortuin is op het zuiden gelegen, de besloten achtertuin
met is op het noorden gelegen en beschikt over een stenen
berging;
• Een karakteristieke 30-er jaren woning welke zeer smaakvol is
gerenoveerd; uw bezichtiging waard!
• Woonoppervlakte ca. 125 m², perceel 113 m²,
inhoud ca. 300 m³.

De Ruyterstraat 17 Zandvoort

Vraagprijs:
€ 398.000,- k.k.

• Deze moderne, riante drive-in woning, bestaande uit 4 (!)
woonlagen, beschikt o.a. over een luxe keuken, een
luxe badkamer, 4 slaapkamers, een “hemelkamer” op
de bovenste verdieping met een ruim dakterras rondom
met zicht op zee en een besloten achtertuin!
• Rustig gelegen op 50 meter afstand van de boulevard en het
strand van Zandvoort;
• Beg. grond: entree, royale hal, berging/bijkeuken met toegang
tot achtertuin, 1 slaapkamer, garage;
• 1ste verdieping: riante L-vormige woonkamer met o.a. fraaie
Jatoba houten vloer, separaat zitgedeelte, eetgedeelte en
toegang tot luxe open keuken voorzien van div. inbouwapparatuur, modern toilet met fontein;
• 2e verdieping: 3 slaapkamers, luxe badkamer voorzien van ligbad, sep. douchecabine, 2e toilet, RVS design radiator en fraai
vormgegeven natuurstenen wastafel met dubbele spoelbak;
• 3e verdieping: hier bevindt zich de zgn. “Hemelkamer” (evt.
5e slaapkamer) met opensl. deuren naar dakterras rondom;
• Ervaar tijdens een bezichtiging de mogelijkheden die deze
woning te bieden heeft!
• Woonoppervlakte ca. 145 m², perceel 89 m², inhoud ca. 350 m³.

BEL 023 – 5 731 999
Nick ten Broeke
Emmaweg 21
2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 – 5 732 007
M.: 0655 – 13 03 65
E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

www.vrijehuizenmarkt.nl
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Nieuwe uitstraling Cense & Van Lingen
Het gerenommeerde Zandvoortse makelaarskantoor Cense &

Van Lingen heeft haar uitstraling naar buiten danig veranderd.
Het Zandvoortse designbureau Nicole Post Design & Productions
heeft een frisse, jonge en dynamische stijl voor ze ontwikkeld.

De crew van Cense & Van Lingen

Jan van Lingen is blij met de
modernere uitstraling van
zijn makelaarskantoor. “Twee
jaar geleden raakte ik in con
tact met het designbureau.

Zij hebben naar aanleiding
van de verkoop van hun huis
op eigen initiatief een nieuw
design gemaakt: sneller, dyna
mischer. Je weet hoe dat gaat.

In eerste instantie gaat het de
kast in maar later kwam het
toch weer naar boven met
dit als resultaat. Waar je het
vooral in gaat merken is onze
brochure, die vier keer per
jaar al in boekvorm verspreid
wordt, en natuurlijk in de ad
vertentie op de achterkant
van de Zandvoortse Courant.
De brochure wordt wat groter
en geheel in kleur. Huizen ver
kopen tegenwoordig niet zo
snel dus je moet jezelf goed
presenteren. Dat geven wij
aan onze klanten mee”, aldus
Van Lingen die duidelijk trots
is op de nieuwe stijl.
Maarten Janssen van Nicole
Post Design & Productions
heeft bij de verkoop van hun
pand zelf meegemaakt hoe
Cense & Van Lingen werkt:
“Snel, vloeiend, professioneel.
Dat zijn de steekwoorden die
ik wil gebruiken na onze er
varing met het makelaars
kantoor.”

Gestolen circuscaravan snel weer terug
In de nacht van donderdag 17 op vrijdag 18 januari is vanuit de
Max Planckstraat een grote caravan gestolen. De aanhangwa-

gen is eigendom van een medewerker van het in onze woonplaats gevestigde circus Rigolo van Dick Hoezee.
Na een bericht hierover op
RTV Noord Holland her
kende een bewoner van de
Kerkhoflaan in Zwanenburg
maandag een bij hem in de

straat geparkeerde caravan
als de gestolen circuscara
van. Hij belde het NoordHollandse radio- en televi
siestation, dat op haar beurt

de politie Kennemerland
inlichtte. De caravan is door
de hermandad in beslag ge
nomen en voor sporenon
derzoek meegenomen naar
Haarlem. Na het onderzoek
wordt de caravan aan de ei
genaar teruggegeven. De po
litie hoopt uit het onderzoek
op te kunnen maken wie de
caravan gestolen heeft.

Van Densen en Weppnen Tappers van het Jaar
Janneke van Densen en Henk Weppnen zijn vorige week dinsdagavond als winnaars van de jaarlijkse biertapwedstrijd bij café
Koper uit de bus gekomen. De avond werd, in samenwerking met

de brouwerij, voor de zevende keer georganiseerd door Maaike
Koper en Fred Paap.

Tappers van het jaar

Janneke van Densen hield
de familie-eer hoog. Vorig
jaar werd haar man de win
naar bij de heren maar die

ko n d i n s d a g
niet aanwezig
zijn. De nieuwe
kampioen bij
de heren werd
Henk Weppnen,
die in alle drie
de ronden als
eerste uit de
bus kwam. Van
Densen volgt
Irene Lahey op,
die vorig jaar nog overtuigend
won. Zij deed wel mee dit jaar
maar werd in de tweede ron
de uitgeschakeld.

Tweede bij de dames werd
Daisy van Wijk en derde de
kampioen van twee jaar gele
den Bonny Koudijs. De tweede
plaats bij de heren was voor
Peter Loos en Ben Zonneveld
legde beslag op de derde po
diumplaats.
De winnaars kregen van
de brouwerij een fraaie
trofee: een bedrukte RVSafschuimspaan in een hou
der. Café Koper heeft voor
de winnaars een wisselbeker
waar hun namen in wor
den gegraveerd. Namens
de Zandvoortse Courant
mocht Joop van Nes een
ZandvoortPas aan de beide
kampioenen aanbieden.

Kapsalon Henk van der Feer

door
Erna Meijer

Na de ‘nieuwkomers’ van de afgelopen weken vandaag aandacht voor een bedrijf, dat al heel wat jaren in Zandvoort in
actie is. Kapsalon Henk van der Feer uit de Diaconiehuisstraat

viert op 1 oktober van dit jaar het feit dat hij 35 jaar geleden
vanuit Wilnis naar ons dorp kwam.
Van der Feer: “Ik ben 58 jaar
geleden geboren in Steenwijk,
waar mijn vader in een kap
perszaak werkte. Door ontslag
zijn wij jaren later naar Wilnis
verhuisd waar hij een eigen
zaak begon. Hij heeft zelfs
tot zijn 88ste doorgewerkt!
Na een goede opleiding op
een particuliere kappersdag
school heb ik zeven jaar bij
mijn vader in de zaak gewerkt.
Ook drie van mijn zusters zijn
in dit vak terechtgekomen.”
In de 70’er jaren was er toch
enigszins sprake van een ge
neratieconflict; vader knipte
nog op de oude vertrouwde
manier, terwijl Henk, mede
door zijn veel modernere
opleiding en de ‘lange haren
mode’, er heel anders tegen
aan keek. Op een gegeven
moment wees zijn vader
hem op een advertentie in
‘De Telegraaf’, waarin een
kapperszaak in Zandvoort ter
overname werd aangeboden.
Deze bleek van de zeer be
kende Zandvoorter Wim Kok
te zijn. 1 Oktober 1973 was de
koop gesloten en startte Van
der Feer. In eerste instantie
samen met twee personeels
leden, maar vanaf april 1974
werkte hij daar alleen.
Al snel bouwde hij een vaste
klantenkring op. Veel klanten
komen hier nog steeds na 34
jaar. “De oude heer Jongsma
(van de Renault garage) kwam
hier zelfs elke zaterdag tot
aan zijn dood om zich te laten

scheren, hoewel ik daar in het
begin totaal geen ervaring
mee had!” Ook beeldhouwer
Edo van Tetterode behoorde
tot de vaste clientèle. Hiervan
getuigt nog een Loeresbeeld
met de tekst ‘Verknipt’ en bui
ten ligt een zware, eveneens
door de kunstenaar gebeeld
houwde, steen.
Wie de zaak binnenkomt,
kijkt zijn ogen uit. Prachtige
glas-in-loodramen en de
muren zijn rijkelijk voorzien
van ingelijste prenten, foto’s
en schilderijen en vooral de
vele emaillen borden vallen
op. Deze variëren van recente
borden tot hele antieke van
Union Briketten en Radion
wasmiddel. “Puur toeval”,
aldus de hartelijke coiffeur,
“ik kreeg er ooit één van een
klant en daarna kwamen ook
anderen fraaie exemplaren
aandragen.” Opvallend is een
heel antieke droogkap, die op
de zolder van het Zandvoorts
Museum stond.
In september vorig jaar is Van
der Feer enige weken uit de
roulatie geweest door een
afgeknapte achillespees. Een
pijnlijke blessure, opgelopen
bij zijn hobby tennis. Na een
operatie in de VU, gips en
loopgips kon hij gelukkig rond
de Kerst zijn werk hervatten.
U kunt dus van dinsdag t/m
zaterdag (bij voorkeur op af
spraak) weer volop bij hem
terecht in de Diaconiestraat
24. Tel. 5713874.
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In de pittoreske Zuiderstraat is deze goed
onderhouden 3-kamer woning met zonnige
voortuin én dakterras op het westen gelegen.
Door de uitbouw aan de achterzijde beschikt
de woning over een ruime woonkamer en moderne keuken. De open haard in de woonkamer
neemt een centrale plaats in en zorgt voor de
nodige gezelligheid in
de wintermaanden.
6RAAGPRIJS
`   KK
•
•
•
•

Geheel voorzien van dubbele beglazing;
Met een voortuin én een dakterras;
De woning is zo te betrekken;
Woonoppervlakte ca.Stationsstraat
70 m2.



Vraagprijs: € 259.000,= k.k.

:ANDVOORT

Van Galenstraat

erras!

Groot t

14
Zandvoort

Een leuk 2-kamer appartement op de begane
grond met een ruim, zonnig terras op het
zuidwesten. Gelegen aan de boulevard met een
puntje zeezicht! Het appartement is bij uitstek
geschikt voor een starter, belegging of een 2e
woning aan zee!
De woon- en eetkamer heeft toegang naar
het heerlijke terras, de keuken is verzorgd en
badkamer is v.v. douche en een wastafel. Aan de
achterzijde ligt de slaapkamer.

Vraagprijs: € 149.000,= k.k.

•
•
•
•

Zonnig terras gelegen op het zuidwesten;
LAGE Servicekosten € 94,- p/mnd incl.;
Het geheel verkeert in een zeer goede staat;
Woonoppervlak ca. 35
m2 excl.terras.
6RAAGPRIJS
`   KK
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"EGANE GROND ENTREE GANG EN DE MODERNE BADKAMER $EZE IS VV EEN ZWEVEND E TOILET
EEN BREDE DOUCHECABINE DE WASMACHINEAANSLUITINGEN EN DE WASTAFEL HET IS FRAAI
Gelegen
aan
de karakteristieke
vindt
Hogeweg
BETEGELD
IN WIT EN EEN VERLAAGD PLAFOND
MET
INBOUWSPOTS
$E ZmmRHogeweg
ROYALE WOON
EN
68APLAFONDS
EETKAMER BESCHIKT OVER HOGE
$IT VERSTERKT
HETheeft
+!2!+4%2)34)%+%
GEVOEL
u dit herenhuis.
Het
de beschikking
overVAN
Zandvoort
DE WONING $E ROBUUSTE
BALKEN VAN
HET
PLAFOND
ZIJN ZICHTBAAR
$E VLOER
IS VAN FRAAI
een
royale
woonkamer,
3 grote
slaapkamers,
2 EIKEN
2 !VOOR EEN WARME SFEER
HOUT EN ZORGT
IN DE WONING
badkamers,
een
voorén
een
zéér
grote
achterm
0
2 wat voor vele
Tuin6IA20DE OPENSLAANDE DEUREN KOMT tuin
maarMET
liefst
200 m
U OP van
DE PATIO
DE ca.
BERGING
TERECHT
$EZE IS HEERLIJK
zorgt! IS NETJES EN VERZORGD 6ANUIT
RUSTIG EN BESCHUT $E OPEN KEUKENmogelijkheden
IN EEN HOEKOPSTELLING
DE KEUKEN KOMEN WE BIJ DE TOILETRUIMTE EN HEBBEN WE TOEGANG NAAR DE RUIME SLAAPKA
MER $EZE KAMER IS HEERLIJK LICHT DOOR
DE 02%44)'%
• Een
object met,)#(4).6!,
mogelijkheden,
renovatie
is gewenst;
 :ATERDAG /0%. (5)3 VAN ¯ UUR
Incl. strook grond in gebruik als tuin
 :mmR CENTRALE LIGGING IN HET OUDE•CENTRUM
van ca.
200 m2;
 $EZE WONING IS ERG GESCHIKT ALS STARTERS
WONING
• Woonoppervlakte ca. 150 m2;
 #6 KETEL BOUWJAAR 

 7OONOPPERVLAKTE CA  M
perceeloppervlakte 300 m2;
•
Oplevering in overleg.
Vraagprijs: € 419.000,= k.k.

Actieve makelaardij
!CTIEVE MAKELAARDIJ
tegen scherp tarief!
TEGEN SCHERP TARIEF
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,OUIS
$AVIDSSTRAAT
Louis
Davidsstraat
15 
,3 :ANDVOORT
2042
LS Zandvoort
Telefoon:
023-57
4ELEFOON
39
234
 
www.greevenmakelaardij.nl

Rob 'REEVEN
Greeven
2OB

Kim $EKKER
Dekker
+IM

Timo 'REEVEN
Greeven
4IMO

Zandvoortse Courant • nummer 4 • 24 JANUARI 2008

Weekend weerbericht
Zandvoort en omgeving

Dorpsgenoten

Januari alweer bijna recordzacht
door Nel Kerkman

Marcel Meijer
Als kersverse ‘Zandvoorter van het jaar 2007’ moet je natuurlijk ook als dorpsgenoot in het zonnetje gezet worden. Alhoe-

wel Marcel een bekend personage in het Zandvoortse is, ben
ik nieuwsgierig naar zijn verleden, heden en toekomst.

Een dag na zijn eervolle
titel zit ik in zijn ge
zellige huiskamer,
waar duidelijk
te zien is waar
zijn hart naar
uitgaat. Ten
eerste naar
zijn drie kin
deren en
drie klein
kinderen
(vierde op
komst), daar
na volgt zijn
voorliefde voor
oud Zandvoort.
Maar laten we de
steun en toeverlaat
van Marcel, zijn vrouw
Helen, niet vergeten. Zij hoort
zijn ideeën aan en kijkt niet
meer verbaast op bij zijn vele
plannen die spontaan bij
hem naar boven borrelen.
Jeugdherinneringen
Hoewel onze dorpsgenoot
in Haarlem is geboren en tot
zijn negende jaar daar heeft
gewoond, is hij van moeders
kant (Kerkman) in hart en nie
ren een echte Zandvoorter. Na
de oorlog verhuisde het ge
zin Meijer naar de Zeestraat
nr. 37, waar vader Meijer als
vertegenwoordiger onder
meer de eerste Velo was
machine in zijn winkel in de
Zeestraat verkocht. De jeugd
van Marcel is zo te horen een
fijne periode. Lekker op het
strand een maaltje garnalen
vangen, kolen zoeken voor de
kolenkachel en varen met zijn
kano. Op 13 jarige leeftijd had
hij, met vrienden, zijn eigen
landje in het circuit. Omdat
de paarden van ‘ome Leen’
Driehuizen ook op het circuit
terrein stonden (die gebruikt
werden voor de ijskar) hielp
Marcel in de zomermaanden
mee met de ijsverkoop op het
strand. Ook was hij ‘trappe

Marcel Meijer
neur’ bij hotel van Houten,
hoek Zeestraat. Ik heb geen
idee wat dat woord betekent.
Na uitleg van Marcel weet ik
nu dat een trappeneur ie
mand is die de maaltijden
via een trap naar de eetzaal
brengt. Weer wat geleerd!
Waterloopleintje
Van de Karel Doormanschool
ging Marcel naar de Wim
Gertenbach Mavo en volg
de daarna een opleiding
als vertegenwoordiger. Na
zijn diensttijd bij de marine
pakte hij de draad als verte
genwoordiger op en runde,
na het faillissement van zijn
baas, zelfstandig de speel
goedzaak Mercados in de
Haltestraat, waar ook feest
artikelen verkocht werden.
Na de opkomst van com
puterspellen, Play Mobil en
andere dure merkartikelen
kwam de klad in zijn bedrijf.
Marcel stopte ermee en
huurde eind 1983 een pand
in de Bakkerstraat en begon
‘het Waterloopleintje’, een
zaak in tweedehands spul
len. Omdat de veiling van

Het was niet alleen overdag boterzacht de afgelopen tijd

met temperaturen die opliepen naar 12-13 graden in een
deel van Nederland. Vooral de nachten waren uitzonder-

Waterdrinker was opgeheven
en de mensen in die tijd min
der te besteden hadden, liep
de nering van Marcel goed.
Vooral omdat hij zich zeer
sociaal naar zijn klanten op
stelde. “Wie het breed heeft
betaald meer dan iemand bij
wie niet het geval is”, was zijn
stelling. Na 20 jaar besloot
Marcel het huurcontract
niet meer te verlengen
omdat het, door herin
richting en parkeerbe
leid, voor de onderne
mers in de Kerkstraat
steeds moeilijker
werd om hun brood
te verdienen. Het was
een moeilijke beslis
sing om op 54 jarige
leeftijd de knop resoluut
om te draaien. Marcel be
sloot om zich om te scholen
tot taxichauffeur, omdat hij
niet zonder het contact met
zijn medemens kon. Hij vindt
het altijd fijn om tijdens de
rit lekker met iedereen te pra
ten over diverse onderwer
pen. Aan iedereen schenkt
hij aandacht en niets is hem
teveel, want hij is en blijft een
sociale werker zowel binnen
als buiten zijn werkuren.
Toekomst
Niet meer uit zijn leven weg
te denken is de ‘Babbelwagen’,
waar Marcel’s passie voor
Zandvoort sterk naar voren
komt. Als initiatiefnemer
van de Babbelwagen (sa
men met zijn vriend Peter
Paap die door een ongeluk
op te jonge leeftijd is overle
den) ziet Marcel de toekomst
voor de Babbelwagen zon
nig in. Tijdens ons gesprek
komen heel veel leuke plan
nen naar voren maar helaas
is de pagina te klein en het
enthousiasme van Marcel te
groot. In zijn motivatie voor
‘Zandvoorter van jaar 2007’
staat deze slotzin ‘Marcel is
een man met kennis, betrok
kenheid en passie om het
‘Zandvoortse’ van vroeger en
nu te laten leven’. Inderdaad,
dat is Marcel ten voeten uit.

lijk mild met 10-11 graden, ook in Zandvoort. Er viel veel
water met juist ten zuidoosten van onze regionen zo’n

100 millimeter regen (omgeving Hoofddorp). Dat was dus
de maandsom tot gisteren.

Inmiddels is deze maand ge
arriveerd bij de allerzachtste
januari’s van de afgelopen
honderd jaar en met nog
ruim een week te gaan zou
een notering bij de warmste
drie louwmaanden moge
lijk kunnen zijn. Zeer uniek
is deze januarimildheid niet
en die is zeker niet volledig
toe te schrijven aan het war
mer wordende klimaat. In
de afgelopen vier decennia
leverde de louwmaand ook
wel eens zeer zachte tijdvak
ken op, zoals in 1975, 1983
en in 1993, toen het op een
avond bijna 15 graden werd
in de Randstad.

zal het tweede weekdeel de
weerkundige aandachttrek
ker zijn. Rond het aanstaan
de weekeinde wordt er een
ongehoord hoge luchtdruk
van mogelijk 1047 millibar
verwacht boven Bretagne.
Bij ons in de Lage Landen
geeft dit niet direct droge
garanties, want storingen
kunnen aan de noordzijde
van genoemd hogedrukge
bied toch nog doordringen
tot onze regionen aanvan
kelijk. Richting en in het
weekeinde gaan de neer
slagimpulsen er wel gro
tendeels uit.
Bij een aanlandige, met de
wijzers van de klok mee
draaiende (stevige) wind
wordt aanhoudend mari
tieme - en dus zachte lucht
aangevoerd. In het tempe
ratuurbeleid verandert dus
hoegenaamd niets tot en
met het komende week
einde, maar die paar over
wegend droge dagdelen
zullen natuurlijk positief
worden gewaardeerd.

Dinsdag hadden we dan ge
lukkig een droge en kalme
dag voor de verandering met
eindelijk weer eens wat zon.
Woensdag hielden we het al
niet meer droog, maar het
was geen rotslechte dag al
met al.
Deze donderdag geeft een
slepend koufront toch weer
wat druilerigheid in de
Zandvoortse contreien, maar
veel millimeters zijn het niet.
Ook vrijdag zal niet helemaal
regenloos verlopen, maar het
grootste dagdeel lijkt toch
wel droog te zullen zijn.

Rond de maandwisseling
lijkt het te zullen afkoelen
bij een meer noordweste
lijke wind en een winterse
bui.

Een bijzonder krachtig hoge
drukgebied richting Frankrijk

weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

10

9

9

9

Min

7

4

7

6

Zon

15%

20%

35%

30%

Neerslag

75%

25%

30%

20%

zw. 4-5

wzw. 5

w. 4-5

w. 4

Weer
Temperatuur

Wind
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Krant niet ontvangen?

Bel vrijdagmiddag

06-1139 1478

of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Café Oomstee

Ouderwets
gezellig
Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

Presenteert vrijdag 8 februari

Diner – Danzee
Live Magic

………………………

Live zangeres

Voorgerecht

………………………

Live zanger

Hoofdgerecht

………………………

Live entertainment

Dessert

………………………

€50,- p.p.

reserveer tijdig
aan de bar

Aanvang 19.00 uur

Kerkplein 8

Tel.: 023-571 22 52

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort
Telefoon: 023 57 168 41
E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

Iets te
(ver)kopen?

Al uw verzekeringen bij
één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.

Plaats een
Zandkorrel

(zie pagina 18)

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!
Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort
Tel. 023-5739278
e-mail: hanswillemse@planet.nl

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF
levering en plaatsing
van alle glassoorten
vrijblijvende offerte!
023 5720480/06 41374921

U ziet het goed
wij zijn weer open!

C U L T U U R
Alain Clark speelt thuiswedstrijd in café Neuf
Hij is 28 jaar en naast zanger is hij ook songschrijver en producer. Alain Clark is het helemaal aan
het maken, de laatste paar maanden kan je niet meer om hem heen. In elk televisieprogramma, op

elk radiostation. En alleen maar lovende reacties. Na afloop van het ‘mini-concert’ dat hij afgelopen
zaterdag gaf in café Neuf, sprak ik met hem.
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Spreuk van de week:

‘Wie geen pad volgt baant er zelf een’
Marco Termes
(gesponsord door Grand Café Danzee)

Indrukwekkend pianospel Smirnov
In de niet echt goed bezette Protestantse kerk hebben diegenen
die wel gekomen waren enorm kunnen genieten van het sublieme pianospel van de jonge Witrus Sergey Smirnov. Sinds september 2003 studeert hij bij Naum Grubert aan het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag en hij is nu woonachtig in Heemstede. Superlatieven komen tekort om het talent van de jonge,
in 1980 in Minsk geboren kunstenaar, te beschrijven.

door Stephanie Vork

Pas geleden won hij de
Originele Rembrandt voor
zijn album ‘Live It Out’ en de
Mega Award voor beste ar
tiest 2007. Zijn uitgebrachte
singles ‘This Ain’t Gonna
Work’ en ‘Father and Friend’
(samen met zijn vader Dane
Clark) zijn allebei hoog in de
hitlijsten terecht gekomen.
Vroeger trad zijn vader vaak
op tijdens de Jazzfestivals in
Zandvoort met zijn band. Zo
vader, zo zoon. Want wat een
mooi diepe soulstem heeft
Dane Clark!
Thuiswedstrijd
Een jaar of vijf geleden is Alain
begonnen met dagelijks mu
ziek maken, toen werd muziek
zijn fulltime baan. Ook rond
die tijd is hij uit Zandvoort
vertrokken, nu woont hij in

Amsterdam. “Maar optreden
in Zandvoort voelt als een
thuiswedstrijd. De helft van
alle gezichten die ik vanavond
heb gezien, zijn voor mij be
kenden”, vertelt Alain na zijn
swingende optreden. De
soulzanger was zelf ook erg
tevreden over zijn optreden
in Café Neuf: “Ik vond het een
bijzonder leuk feestje. Er hing
een hele warme sfeer. Voor die
warme sfeer moet ik in andere
zalen veel harder werken.”
Basketballen
Zijn ouders en zus wonen
nog wel in Zandvoort, van
daar dat hij nog geregeld hier
te vinden is. “En ik ben gek
op het strand”, aldus Alain.
Daarnaast basketbalde hij
tot voor kort nog bij The Lions.
Daar moest hij mee stoppen

Brainstormsessie Week van de Zee

De eerste brainstormsessie om te komen tot een aansprekend
programma voor de Week van de Zee 2008, is op donderdag 11
februari aanstaande. Er zijn al wat reacties binnen, onder andere de tewaterlating van het landingsvaartuig van Viktor Bol,
een nieuwe spetterende Slag der Zeven Heuvelen en tal van
niet met name genoemde kleine en grotere evenementen die
mogelijk zouden zijn.
Hilly Jansen namens de ge
meente en coördinator Ben
Zonneveld nodigen een ie
der die ideeën heeft uit om
aanwezig te zijn. Als u on
verhoopt niet daar kunt zijn,

is uw idee via e-mailadres
h.jansen@zandvoort.nl van
harte welkom. De sessie
begint om 16.00 uur in de
commissiekamer van het
raadhuis.

omdat hij toen al vaak niet
mee kon spelen met de wed
strijden, vanwege de muziek.
“Ik vind het wel jammer dat
ik moest stoppen met spelen.
Ik hoop dat ik in de toekomst
met een clubje vrienden weer
lekker kan gaan basketballen”,
zegt Alain.
Zuinig op zijn stem
Is het niet vreemd om in een
café op te treden in het dorp
wat eigenlijk je thuisbasis is?
Dat al die mensen nu ineens
speciaal voor Alain Clark ko
men? “Ik geniet er wel van,
zoals ik al zei voelt het echt
als een thuiswedstrijd. Na het
optreden zou ik het liefst met
iedereen, alle bekenden, even
willen praten. Maar helaas
gaat dat niet. Ik moet mijn
stem rustig houden na het
zingen. Ik gebruik mijn stem
iedere dag, in de studio of
tijdens optredens. Het is niet
goed voor je stem om boven de
muziek uit te moeten schreeu
wen om elkaar te kunnen ver
staan.” Een goede Zandvoortse
vriend van Alain, zijn “brother”,
zoals hij zelf zegt, gaat na het
optreden met hem mee. “Ook
al heb je nu veel meer ‘vrien
den’ en een grotere kennissen
kring dan vroeger, je vrienden
van vroeger blijven je beste
vrienden. Zij zorgen dat ik met
beide benen op de grond blijf
staan”, zegt Alain lachend.

Sergei Smirnov in uiterste concentratie

Vol passie, een zeer krachtige
aanslag, waarbij ook de lichtste
klanken achter in de kerk te horen
waren, snelle toetsbehandeling
vol overgave, in totale concen
tratie geheel in zijn spel gekeerd;
het slaat allemaal op deze kun
stenaar. Wat misschien nog het
opvallendst was: alle stukken
werden zonder bladmuziek en
met gesloten ogen gespeeld! Dat
is Smirnov!

leeftijd (1892) gecomponeerd,
volgden vier sonates (nr. 1 op.6),
waarvan met name het Allegro
con fuoco en Presto het publiek
koude rillingen bezorgden door
zowel de kracht als de parelende
klanken. Smirnov kwam er na een
overweldigend applaus dan ook
niet zonder extra toegift vanaf.
Deze jonge kunstenaar is een
groot talent met een even grote
toekomst voor zich.

Het concert startte met de uit
vier delen bestaande sonate
D-dur, op. 53 van Franz Schubert,
in de zomer van 1825 in Oostenrijk
gecomponeerd. Het Allegro was
vrolijk en krachtig, gevolgd door
een in begin ingetogen en daar
na sterker Con Moto. Het Scherzo
was zo levendig en sprankelend,
dat associaties met ‘huppelen
in de Alpenweide’ automatisch
naar boven kwamen. Het slotstuk
‘Rondo’ riep de gedachte aan zo
merse tuinfeesten op.

Tijdens het concert werd een
audiotest gedaan om na te gaan
of er in de kerk nog ondersteu
nende geluidsapparatuur nodig
is. De vleugel, waarop gespeeld
werd, is in 2002 door de stich
ting Zandkorrels aangeschaft en
daarna aan de stichting Classic
Concerts geschonken. Voor elke
voorstelling wordt het instru
ment gestemd en één keer per
jaar volgt technisch onderhoud.

Na de pauze werden de eerste
vier stukken van Tchaikovsky’s 5
Morceau (1840-1893) uitgevoerd.
Romantische, Russische muziek,
afwisselend van stemmig tot
uitbundig en dan weer meesle
pend. Van de eveneens Russische
componist, Skrjabin, op 20-jarige

Met het optreden van Smirnov
heeft Classic Concerts een gewel
dige start gemaakt in het nieuwe
jaar, hetgeen veel belooft voor de
nog volgende maanden. De eerst
komende uitvoering is op zondag
middag 17 februari, aanvang 15.00
uur. De Haarlem Voices onder lei
ding van Sarah Barrett geven dan
een koorconcert.
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Voor alle ZandvoortPashouders
Hele maand januari:

Botermalse Hertenbiefstuk
100 gram € 3,50 - € 2,50

De hele maand januari
bij elke aankoop
gratis muts van
GRUNT t.w.v. € 9,95.

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl
Magere kaas met smaak

Smaaq 35+ pikant

Schoffies Kindermode - Haltestraat 2d
2042 LM Zandvoort - Tel.: 023-5738047
Vrijdag koopavond

lekker pittig, mooi snijdbaar

500 gr van € 7,- voor € 5,95

for shoes

De nieuwe
Sia en Riverdale
collecties zijn binnen!

Met ZandvoortPas 10% korting
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen
Kerkstraat 1a

Tel. 023 571 44 10

Voor ZandvoortPashouders

Een fles huiswijn voor € 12,50 (i.p.v. € 14,50)

Pashouders op alle artikelen 5% korting.

Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur open.

10% Korting op
een massage

Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Kijk op www.newwaves.nl
023- 571 32 55 of info@newwaves.nl

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

Bestel nu de ZandvoortPas 2008
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pindarotsjes
Melk, wit of puur
van € 2,00
per 100 gram
voor €

Alweer ’n
heel sterk
aanbod:

1,75

op vertoon van de
Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
ZandvoortPas
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Deze pas is geldig t/m 31 december 2008
Uw op naam gestelde ZandvoortPas
wordt, tesamen met een welkomstkado,
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.
Met de aangehechte tegoedbon voor een
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst
tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

6 witte
bollen
normaal 2.30, nu slechts

1

50

OP=OP

Aanbod geldig tot en met woensdag 30 januari 2008 en
alleen in onze vestiging te Zandvoort.
Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 - 57 12 865
Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

de aanbiedingen van deze week
Thai beef salade
van € 10,75
Voor Pashouders:
€ 9,50

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102
7 dagen per week geopend
van 09.00 tot 22.00 uur

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation
Op vertoon van de pas geen
afmeldkosten bij APK Keuring

L

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

Voor zandvoortpashouders aanbieding:

Gratis proefles
(vraag naar onze voorwaarden)

Bel voor informatie
06-54280393 of 023 - 5730107
www.members.lycos.nl\rijschoolduet

Op vertoon van uw

ZandvoortPas 5% korting *
Dobey Zandvoort • Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort • 023-5719345
* korting geldt niet op aanbiedingen

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Taftan beddengoed
van lieve babylakentjes tot
stoere dekbedovertrekken!

www.autobedrijfzandvoort.nl

pashouders 5% korting op de gehele collectie.

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!
www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

ontdek een nieuwe ervaring van welzijn

1 proefles Kundalini Yoga
www.nympheia.com

Top 3!

3x 100 gram vleeswaren

Gebraden gehakt +
Rauwe ham +
Wijncervelaat

€ 3,25
Haltestraat 54 - T. 023-5712451

BELLI E RIBELLI
Kinderkleding

Nieuwe collecties zijn weer binnen!
o.a. IKKS – CKS - Protest badgoed.

Op vertoon van de ZandvoortPas

10% korting

(Indien betaling met creditcard: 5%)

Hele maand februari voor ZandvoortPashouders

10% korting op
computerbril!

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Haltestraat 45 - Zandvoort
023 571 27 05 www.bellieribelli-shop.nl

Lijst van
deelnemende
bedrijven

(in alfabetische volgorde)

Winkeliers:
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

Verzorging en vrije tijd:
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat
Autorijschool Duet - 06-54280393
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - www.nympheia.com
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

Mode en trends:
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Schoffies Kindermode - Haltestraat
Vlug Fashion Men’s Wear - Haltestraat

Wonen en onderhoud:
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Schildersbedrijf Addie Ottho & Zn Potgieterstraat
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

ZandvoortPas 2008:

Vraag nu uw nieuwe pas aan

en profiteer weer een jaar lang van vele aanbiedingen

”Aan het werk als meteropnemer”
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voor de periode mei-september
gemiddeld 15 à 20 uur per week
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Serieuze parttime baan

XXXNVMUJSFOUOM
NVMUJSFOU

Het werk kunt u zelf flexibel indelen.
Bijvoorbeeld op een vrijdagochtend of op een maandagmiddag,
net wat u het beste uitkomt.
Als het visitekaartje van ista Nederland B.V. heeft u een prettig
voorkomen en kunt u zich aardig uitdrukken.
Om de meterregistraties in uw woonplaats of omgeving uit te
voeren, weet u zich vlot te verplaatsen.

Bijverdienen als meteropnemer betekent bijverdienen op een aangename manier!
Meer weten over het werk als meteropnemer? Ga naar www.istanederland.nl Klik “aan het werk als meteropnemer “
en gebruik het online sollicitatieformulier. U hoort dan snel van ons!
ista Nederland B.V. Nieuwpoortweg 11 • Postbus 179 3100 AD Schiedam • www.istanederland.nl

#VSHFNFFTUFSWBO"MQIFOTUSBBU ;BOEWPPSU
5FM&NBJM[BOEWPPSU!NVMUJSFOUOM

Iets te (ver)kopen?

Primeur in Kennemerland!!!

Ook nog niet van
dat laatste december-onsje af?
Wij hebben de oplossing!

Finally
Gegarandeerd resultaat.
Intensieve begeleiding.
Educatief karakter.
Zelf beslissingen maken
adhv gezonde voeding.
✓ ALTIJD programma’s op maat!
✓ GEEN JOJO-EFFECT!
✓
✓
✓
✓

Meer weten?
Tel: 023-57 158 29
A.J. van der Moolenstraat 47
2041 NC Zandvoort

Iedere dag geopend

Plaats een Zandkorrel (zie pagina 18)
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Het belooft een gezellig jaar te worden
Welke Zandvoortse verenigingen vieren in 2008 hun Jubileum

De Babbelwagen: 10 jaar

Eind 1998 is, naar aanleiding van het opzetten van een
eventueel documentatiecentrum in het voormalige
Cultureel Centrum, de Babbelwagen geboren. Marcel

Meijer had al veel foto’s en ander materiaal over de
geschiedenis van oud Zandvoort verzameld. Na het af
blazen van de filmzaal annex documentatiecentrum,
besloot hij met medewerking van Peter Paap zelf iets
te organiseren. Onder de naam ‘Babbelwagen’ (bedacht
door Wouter Keur) was de eerste stap voor een vereni
ging gezet. Elk jaar organiseert Marcel, samen met een
actieve vriendengroep, minimaal 8 informatieve en ge
zellige Zandvoortse avonden die altijd goed gevuld zijn
met Zandvoorts publiek. Dit jaar viert de Babbelwagen
zijn 10 jarig bestaan. Marcel is al druk bezig, in samen
werking met andere verengingen, om een gezellige dag
te organiseren.

Zandvoortse Golfclub Sonderland: 20 jaar

In mei 1988 werd vanuit de Zandvoortsche Hockeyclub
op Duintjesveld een afdeling onder de naam ZHC-Golf
gestart. Deze afdeling was vanaf het begin op financieel
en administratief gebied geheel zelfstandig. In 1995 wa
ren de onderlinge verhoudingen dusdanig verstoord dat
de golfafdeling niet meer op de 2 grasvelden mocht gol
fen en geen gebruik meer mocht maken van het club
huis. De golfers
besloten daarom
op eigen benen te
gaan staan. Men
kreeg onderdak in
het clubhuis van
de handbalver
eniging, speelde
op de velden van
Zandvoort ’75 en
regelmatig op die
van Zandvoortmeeuwen. Tevens
werd er een prijs
vraag uitgeschreven voor een andere naam. Met grote
meerderheid werd de originele naam ‘Sonderland’ geko
zen. Immers de club had wel leden maar men beschikte
niet over eigen velden. Anno 2008 is de Zandvoortse
Golfclub Sonderland een relatief kleine, gemêleerde
club van golfvaardige spelers uit de regio Zandvoort,
die het leuk vinden om op sportieve wijze gevarieerd
en gezellig met elkaar te golfen op de negen-holes golf
baan van Open Golf Zandvoort.

Folklore vereniging de Wurf: 60 jaar

Op 1 februari 1948 is de buurtvereniging ‘de Wurf’ op
gericht, waarvan de leden woonachtig waren in de
Kerkstraat en omgeving. De naam ‘de Wurf’ is ontleend
aan de scheepswerf waar de bomschuiten vroeger wer

den gebouwd. In maart 1961 werd de Wurf omgedoopt
van buurtvereniging naar een enthousiaste folklore
vereniging. De Wurf brengt (sinds 1959) jaarlijks een
toneelstuk op de planken met altijd bal na. Vanaf 1959
schreef mevrouw E. (Bets) Bakels vele sketches waarin
ze liet zien hoe de Zandvoortse gezinnen in goede en
slechte tijden leefden. De toneelstukken, vaak met
een lach en een traan, werden in de latere jaren door
mevrouw E. JongsmaSchuiten geschreven.
Ook de heer J.A. Steen
(voorzitter 1969) heeft
een aantal toneel
stukken op zijn naam
staan. De leden van
de Wurf houden het
Zandvoortse dialect
in ere en presenteren
een uitgebreide kle
dingschouw. In de 60
jaar is Folklore vereni
ging de Wurf zowel
binnen als buiten de grenzen van Zandvoort nog steeds
zeer actief.

Toneelvereniging Wim Hildering: 60 jaar

Nadat op 8 december 1948 door de Zandvoortse to
neelverenigingen ‘Ons Toneel’ en ‘De Schakel’ het to
neelstuk ‘Zeemansvrouwen’ werd opgevoerd, beviel de
samenwerking zo goed dat men besloot om een fusie
aan te gaan. Tijdens de algemene ledenvergadering van
woensdag 29 december 1948 werd de fusie een feit.
De nieuwe vereniging kreeg de naam ‘Wim Hildering’,
waarmee men op deze wijze eer bracht aan de over
leden voorzitter van ‘De Schakel’. Het eerste toneel

zijn een ondergrond voor het baantraject. Op 7 augus
tus 1948 wordt de eerste race door de Britisch Racing
Drivers Club (BRDC) op het circuit georganiseerd en
Prins Bira van Siam won die race. In de jaren vijftig pak
ten donkere wolken zich samen. Het circuit werd met

sluiting bedreigd en er kwam in 1954 een onderzoek
naar een circuit bij Arnhem en Oisterwijk. Zelfs de ge
meenteraad van Zandvoort sprak zich in 1970 in principe
uit voor opheffing. Na roerige tijden en vele protesten
van duizenden raceliefhebbers in en buiten Zandvoort,
werd in 1973 een 15-jarig huurcontract met de gemeente
afgesloten. De geschiedenis herhaalt zich, want gede
puteerde Ton Hooijmaijers van provincie Noord Holland
heeft aangekondigd dat er in 2008 een onderzoek komt
om het circuit te verplaatsen naar Den Helder. Als de
plannen van de Provincie doorgaan heeft Zandvoort
hoogstwaarschijnlijk over 6 tot 8 jaar geen circuit meer.
(bron: 100 jaar autosport, 50 jaar circuit Zandvoort)

Ondernemers Vereniging Zandvoort: 100 jaar

In de periode vanaf 1908 waren er twee ondernemers
verenigingen in Zandvoort. De R.K. Middenstands
vereeniging ‘de Hanze’ en ‘de Zandvoortsche Handelsvereeniging’ (ZHV). De ZHV is 1 mei 1908 opgericht.
In de jaren 60/70 kwam de fusie tot stand tussen de
Hanze en ZHV en de ondernemers gingen onder de
naam ‘Federatie Handelsvereniging Hanze Zandvoort’
eensgezind verder. Pas in 1986 werd de huidige naam
‘Ondernemers Vereniging Zandvoort’ (OVZ) toegepast
omdat deze de lading beter dekte. In 1988 besloten 33
van de 260 leden de Sinterklaas- en Kerstactie te schrap
pen. Deze actie is nu weer terug, net zoals de kerste

stuk dat werd opgevoerd onder de nieuwe naam was
‘Zeemansvrouwen’, onder regie van de heer Van Mourik
uit Haarlem. Tweemaal per jaar wordt er op twee avon
den, die goed bezocht worden, een toneeluitvoering
gegeven. De vereniging is na 60 jaar nog zeer actief
en heeft ook een jeugdtoneelgroep. De toekomst van
Toneelvereniging Wim Hildering ziet er veelbelovend
uit. Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

Circuit Park Zandvoort: 60 jaar

Burgemeester H. van Alphen was, gesteund door de
KNAC, de grote stimulator van de totstandkoming van
het permanente circuit in Zandvoort. Het succes van
de autoraces in 1939 gaven hem de overtuiging dat
een permanent autoracecircuit in ‘zijn’ badplaats een
enorme attractie en bovendien een geweldige economi
sche betekenis zou zijn. In 1948 vormt het puinoverschot
van de vele huizen en hotels die in de oorlog gesloopt

talagewedstrijd uit 1969. Henk Oonk organiseerde
destijds de jaarmarkten, de huidige organisator Ferry
Verbruggen heeft nu zijn schouders onder de succes
volle jaarmarkten gezet. Maar ondanks diverse veran
deringen is de doelstelling van de 100-jarige vereniging
nog altijd hetzelfde gebleven: ‘het behartigen van de
belangen van de in Zandvoort gevestigde ondernemers
en haar leden in het bijzonder’. Het 100-jarige bestaan
van OVZ zal zeer zeker niet ongemerkt voorbij gaan.
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R A DI O + T V
Zondag

Locatie Noord
Flemingstraat 55
2041 VW Zandvoort
Tel: 023 574 03 30

Locatie Centrum
Willemstraat 20
2042 VB Zandvoort
Tel: 023 571 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl
cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl
info@pluspuntzandvoort.nl
The Underground Dance Avond
voor tieners!!
Zin om lekker te dansen en nieuwe mensen te ontmoeten? Ben je tussen de 12 en 15 jaar en heb je zin
in een feestje? Kom dan zaterdag 16 februari naar The
Underground Dance Avond!!! Aanvang: 20.00 - einde
23.00 uur Entree: 2 euro Plaats: Theaterzaal Pluspunt
Noord ( Flemingstraat’55) Meld je aan op: http://
goesunderground.hyves.nl/ en ontvang een gratis
consumptiebon!!! Voor ouders is de bar ook open…..
Heb je vragen mail naar frizzz@live.nl
Nieuwe openingstijden Jeugdhonk
Chill Out
Chill Out is er voorlopig alleen voor kinderen uit
groep 7 en 8 van het basis onderwijs.Vanaf januari
is de Chill Out open op dinsdag en woensdag van
15.00-17.00 uur en kunnen de tieners op de playstation, lekker hangen op de bank, gebruik maken van
een drietal pc’s met internet, een spelletje spelen en
kunnen iets te drinken halen. In de toekomst gaat het
jeugdhonk ook diverse activiteiten (in samenwerking
met de tieners) aanbieden en is er de mogelijkheid om
huiswerkbegeleiding te krijgen.
Kinderdisco The Swing
Vrijdag 25 januari is er weer een dance avond voor
kinderen van 7 t/m 11 jaar bij Pluspunt.
Van 19.00 tot 21.00 uur wordt het een zoals gewoonlijk weer een leuk feestje. De entree is 1 euro
DANSCAFÉ IN Zandvoort
Elke eerste zaterdag van de maand is er bij Pluspunt
een Danscafé. In het danscafé krijgt u alle gelegenheid om vrij te dansen en het geleerde in de praktijk
te brengen. De avond is van 20.00- 24.00 Deur open
19.30 Entreekosten danscafé: € 5,00 p.p.Voor het
danscafé geldt een Passend kledingvoorschrift.
Ouderenadviseur
De ouderenadviseur geeft u onafhankelijk Advies en
Informatie. Onze hulp is gratis. U kunt ZONDER
AFSPRAAK bij de Ouderenadviseur terecht: (tel:
5719393)
Peuters in beweging
Kinderen ontdekken de wereld door te bewegen. Tijdens deze cursus krijgt de ouder en het kind volop de
gelegenheid hun wereld spelenderwijs te verkennen. Er
wordt met verschillende soorten speelgoed en muziek
gewerkt, waardoor kinderen hun motorische, sociale
en emotionele vaardigheden ontwikkelen en de band
tussen (groot)ouder (klein)kind wordt versterkt. Een
leuke veelzijdige cursus van 8 lessen waarin je nieuwe
ideeën opdoet om ook gezellig samen met je (klein)
kind te spelen. Een cursus voor (groot)ouders samen
met hun peuter Data - 04-02-2008 t/m 31-03-2008
Dag – Maandag Tijdstip - 10:00 tot 11:00 uur.
Periode – Wekelijks Locatie - Pluspunt Noord
Kosten - € 50,00
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08:00
10:00
12:00
14:00
17:00
20:00
21:00

Countrytrack (H)
ZFM Jazz
Muziekboulevard
Zondag in Kennemerland
De avond
Golden ZFM (H)
Tepp Zeppi

Donderdag

08.00 Goedemorgen
Zandvoort (H)
20:00 Countrytrack
22:00 De Hoop

Vrijdag

08:00 ZFM jazz (H)
10.00 Venendaal in Zicht
17.00 Je weekend in
Maandag
met ZFM
08:00 Zandvoort op Zaterdag (H)
19:00 Vrijdagavond Café
12.00 De Muziekboulevard
21.00 Sea IT
20:00 Golden ZFM
21:00 ZFM Klassiek

Zaterdag

Dinsdag

08:00 Zondag in
Kennemerland (H)
12.00 De Muziekboulevard
20:00 ZFM Jazz/
raadsvergadering.
22:00 In Zandvoortse Zaken

Woensdag
08:00
12.00
20:00
22:00

Vrijdagavond Cafe (H)
De Muziekboulevard
ZFM Klassiek (H)
Veenendaal in Zicht

08:00 Toebak Leeft?
10:00 Goedemorgen
Zandvoort
12:00 Muziekboulevard
14:00 Zandvoort op
Zaterdag
17:00 Eurobreakdown
19:00 Meij op Zaterdag
21:00 Groove Empire
23:00 Night Walk
24 uur per dag on air!
106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de provincie
Noord Holland. Radio Noord-Holland is bovendien de officiële
rampenzender van de provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether)

of FM 93.3 (kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

Atonement

Winnaar Golden Globe beste drama
Deze film is gebaseerd
op het beroemde boek
(´Boetekleed´) van Ian
McEwan. Het verhaal
begint in de Engelse
zomer van 1935, op de
warmste dag van het
jaar. Tijdens de nade
rende dreiging van
de tweede wereld
oorlog leiden Briony
Tallis en haar familie een
bevoorrecht luxe leven
tje in hun gigantische
Victoriaans-Gothische
landhuis. Terwijl de fa
milie bijeenkomt, zorgt
de combinatie van druk
kende hitte en lang
onderdrukte emoties
die op uitbarsten staan
voor een onheilspellend
gevoel van dreiging en
gevaar. Briony, een aan
komend schrijfster, is
een meisje met een le
vendige verbeelding. Na

een aantal catastrofale
misverstanden beschul
digt ze Robbie Turner, de
zoon van de huishoud
ster en minnaar van
haar zusje Cecelia, van
een misdrijf dat hij nooit
begaan heeft.
Deze beschuldiging ver
nielt de prille liefde van
Robbie en Cecelia en
verandert op dramati
sche wijze voorgoed de
levensloop van alle be
trokkenen.
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In the Picture…
Juliëtte
Kras

Part time
er
Paardentrainst

Bijna elk weekend is de 17-jarige Juliëtte Kras bij de privé-stallen in Zandvoort Noord te vinden. Hier verzorgt en traint ze
de paarden van Joop van Dam en Jaap Kroon. Deze paarden

zijn geen dressuurpaarden, maar dravers: hele sterke, snelle
paarden dus!

Juliëtte begon op haar vijfde met
paardrijden bij Manege Rückert.
“Eigenlijk is dat te jong, maar
omdat ik zo groot was voor mijn
leeftijd mocht ik gelukkig al be
ginnen. Vanaf de eerste dag bij
Rückert was ik meteen verliefd
op paarden!” vertelt ze enthou
siast. Bij Rückert leerde ze de

basis van het dressuurrijden.
“Dressuurrijden is mooi, elegant
rijden”, legt Juliëtte mij uit, “kijk
naar Anky van Grunsven!”

Dravers

Op haar elfde wilde Juliëtte iets
anders dan dressuur. Daarom
stapte ze over naar een andere

H eb je ff …

....v oor Ma non van der Sto rm ,
18 jaa r

Waar kennen we jou van?

“Misschien van het NH Hoteles, ook wel bekend als het NH
Zandvoort. Ik werk daar als gastvrouw in het restaurant
en aan de bar. De horeca is een mooi vak. Ik vind het leuk
om het de mensen naar hun zin te maken. Geen één dag
is hetzelfde. Er gebeurt altijd van alles. Verder kan ik het
goed vinden met mijn collega´s, dat maakt het werk nog
leuker om te doen.”

Wat doe je verder in het dagelijkse leven?

“Nu werk ik vier dagen in de week in het hotel en daarnaast
volg ik nog een management opleiding. Eigenlijk hou ik weinig
vrije tijd over. Maar ik ben gek op winkelen: schoenen, tassen en kleding. Soms vind ik het wel jammer dat ik mijn
vrienden niet meer zo vaak zie. Ik moet nu hard werken,
want mijn droom is om later ooit een eigen restaurant of
café te beginnen.”

Waar kunnen we jou
nog meer tegenkomen? .

“Als ik uitga vind ik het vooral
leuk om met een groep vrienden of collega’s ergens iets
te gaan drinken. We gaan dan
meestal uit in Zandvoort,
Haarlem of Amsterdam.
Zolang de sfeer goed is, vind ik
het allemaal prima.”

tak van paard
rijden: monte
rijden, oftewel
het rijden op
dravers. Juliëtte
legt wederom
uit: “Een draver
is een paard dat
gefokt is om zijn
snelheid en hardheid. In rendraf
kunnen ze wel 50 kilometer per
uur! Ik train de dravers persoon
lijk. Mijn doel is om ze zo goed
te maken, dat ze uiteindelijk
de baan op kunnen. Om dat te
kunnen bereiken leer ik ze bij
voorbeeld om recht te lopen en
niet te galopperen tijdens de
draverij, want dat is natuurlijk
verboden!”

Spanning

Wat Juliëtte zo leuk vindt aan de
drafwereld is de spanning. “Het

is en blijft altijd gokken.
Niet per se gokken om
geld, maar ook gokken
op wat je paard doet
als hij op de baan staat.”
Op de vraag of zij zelf ook
haar geld op een paard zou zet
ten antwoordt ze: “Ik ben abso
luut geen gokker, maar toch zet
ik wel eens heel voorzichtig twee
euro in. Helaas heb ik nog nooit
gewonnen!” Naast de spanning
geeft mooi, elegant rijden, haar
erg veel voldoening alsook de
band die ze inmiddels met de
dravers heeft opgebouwd.
Momenteel zit Juliëtte nog op
het Erasmus College in Haarlem.
Halverwege het jaar hoopt ze
haar vmbo-diploma binnen te
halen. Hoewel ze in de toekomst
het liefst iets met paarden zou
gaan doen, heeft ze toch beslo
ten van dit plan af te zien. “Het
werk in de paardenwereld is
toch best beperkt. Mijn plan is
om verpleegkunde te gaan stu
deren. Met flexibele tijden houd
ik dan hopelijk genoeg tijd over
voor mijn allergrootste hobby en
liefde!”, aldus Juliëtte tot slot.

I Know Where It’s @
Zat. 26 januari:

“Echt onwijs gaaf en gezellig”: dat was de reac
tie op de vorige ‘Let’s go Dancing’ op 24 novem
ber. In De Lichtfabriek in Haarlem deze zaterdag
de wintereditie van het spetterende feest. Stijl:
soul, disco en motown. Kaartjes zijn zowel aan
de deur (€15,-) als online in de voorverkoop te
krijgen. Kijk daarvoor op www.lichtfabriek.nl

Zat. 26 januari:

De filmklassieker Korda’s ‘Jungle Book’ wordt
vandaag in Philharmonie Haarlem op het witte
doek vertoond. De altijd grappige Bart Chabot
is hierbij de verteller. De live soundtrack wordt
uitgevoerd door de swingende Big Band: New
Cool Collective. Een unieke filmvoorstelling met
groovy live muziek voor iedereen vanaf 12 jaar!
Aanvang: 20.15 uur. Toegang vanaf €24,

Woe. 30 januari:

De filmclub van Simon van Collem vertoont
deze week ‘A mighty heart’ in Circus Zandvoort.
Een waargebeurd drama gebaseerd op het boek
‘Weken van Angst’ van Mariane Pearl. Angelina
Jolie speelt Mariane Pearl, die wanhopig op zoek
gaat naar haar man Daniel, de journalist die in
Pakistan onthoofd werd. Ingewikkeld, interna
tionaal speurwerk wordt in deze film vertaald
naar een intrigerend en spannend avontuur.
Aanvang 19.30 uur. Kaartje €7,50.redden.

Column
Schaatsen op
het Zwanenmeertje

Het regent, het regent. Als je
naar buiten gaat, dan word
je weer zeiknat. Een paraplu
heeft geen zin, want de storm
laat hem wegwaaien of
breekt hem half af. De laatste
anderhalve week word ik ge
middeld vijf keer per dag nat
geregend. Ook al ben ik graag
buiten en is al die regen vast
goed voor de natuur of zo,
vandaag blijf ik gewoon lek
ker een dagje binnen. Het is
de tijd van verwarming hoog
aan, kopjes warme chocola
demelk, kaarsjes aan, onder
een deken als een omaatje
naar het schaatsen op televi
sie kijken. En dan zachtjes de
regen tegen de ramen horen
kletteren. Lekker kneuterig.
Terwijl ik de Wereld Kampioen
schappen van het schaatsen
op de sprintafstanden zat te
kijken, probeerde ik me voor
de geest te halen wanneer de
laatste keer was geweest dat
ik zelf op de schaatsen stond.
Ik kan het me niet herinneren.
Wel weet ik dat, toen ik op de
basisschool zat, we elk jaar
weer op het Zwanenmeertje
konden schaatsen. Elke winter
was het raak, kunstschaatsen
op natuurijs. Met de hele klas
ijsvrij, en de rest van de mid
dag schaatsen op het meer
tje in de duinen. Als het mee
zat, sneeuwde het ook nog.
En kon je met je slee van dui
nen glijden, zo rechtstreeks
het Zwanenmeer op. Tja, de
‘goede oude tijd’, zou ik bijna
zeggen. Ik begin nu echt op
een oud omaatje te lijken.
Zou het nog gaan vriezen dit
jaar, voordat de zomer begint?
Zou het lang genoeg vriezen
dat de schaatsen weer te
voorschijn gehaald kunnen
worden? Ik ben bang van niet.
Laat het dan maar heel snel
een zonnig voorjaar worden.
En trouwens, we hebben al
tijd nog de kunstijsbaan.

Stephanie
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Administratiekantoor

Binnen of
buiten?

K. Willemse

www.sportinzandvoort.nl

Administratie en
belastingaangiften
voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf
Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531
E-mail: kittywillemse@planet.nl

De krant lezen op internet?
Kijk op www.zandvoortsecourant.nl
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Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 Mobiel
06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilders
werkzaamheden
.................
Shiatsu.
Heilzame acupressuur
massage. 60 min. voor
25,- / 20 min. stoelmas
sage voor 15,-. Praktijk
nabij station Zandvoort.
Tel. 023-5427858

Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of
06-44696001. ;
Met garantie en KvK.

Te huur:
vakantiewoning,
100m2, 2-5 pers.
Winterberg, Sauerland
(D), ‘Land van de 1000
bergen’. Op de berghel
ling, midden in het
sportgebied. Info: fam.
Bierings, 06-22902614
.................
Zaterdag 12 januari jl.
verloren: gouden collier
met 2 diamantjes.
Aandenken aan mijn
overleden ouders, ben
heel verdrietig. Wil de
eerlijke vinder dit svp
afgeven bij de politie
Zandvoort?
................
Hoera! Oma Lous
60 jaar! Dikke kus Mike

Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl
.................
Gevraagd: jonge
dames voor erotisch
contact. Hoge bijver
dienste. Discr. verz.
€150. Tel. 5716998
.................
De schildervrouw!
Voor al uw sausen schilderwerk
en stucwerk.
Info: 06-15374002/
023-5327766.
www.amparoonderhoud.nl.
Nu winterkorting!

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels €5,-

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

Zakelijke
zandkorrels €10,- (excl.BTW)

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist
plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen
Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tijdens de actieperiode
15% korting op alle
Lancôme producten
Bij aankoop van € 50,mooie giftset cadeau

Vrijdag koopavond

50 plus pagina door Mitzi Maas

			

50plus@zandvoortsecourant.nl

Wervelende revue in Pluspunt

In het kader van het zondagmiddagpodium heeft Pluspunt

afgelopen zondag de cabaretgroep VAT’71 naar Zandvoort gehaald. In hun theaterprogramma ‘Kort samengeVAT’ volgden

zang, dans en sketches elkaar in een wervelend tempo op,
waarbij razendsnel van kostuums werd gewisseld.

VAT ’71 in actie

Compleet met boa’s, veren
en hoge hoeden opende
VAT’71 met een tap-dance
nummer uit de 20’er jaren.
Op de wijs van het bekende
musicallied ‘All that jazz’
stelden zij zich voor: ‘Dat
is VAT!’ Na een grappige
sketch, stond de hele groep

weer in de schijnwerpers in
kleurige, tropische kledij met
de ‘Caribische liedjesshow’.
In het emotionele nummer
‘Anders dan anderen’ bezon
gen twee heren dat zij nooit
van meisjes zullen dromen
en hoe opgelucht ze waren
toen hun ouders zeiden dat

ze evengoed van ze bleven
houden. Ook de wereldbe
roemde balkonscène van
Shakespears Romeo en Julia
kwam ten tonele, zij het met
een knipoog. Julia sprak de
romantische woorden: “Toen
ik jou in de tuin zag zwam
men, dacht ik: wat mot die
rare vent van me?”

drijvende

Noteer in uw agenda
Op 17 februari speelt in Huize
A.G. Bodaan in Bentveld de
Amsterdamse accordeon
vereniging FORZANDO tus
sen 14.30 uur en 16.30 uur.
Entree: € 4.

botanische

tuin, paradijs voor wande-

laars, geen massatoerisme,
vriendelijke mensen en altijd

een mild klimaat. Madeira

wordt ook wel het eiland van
de eeuwige lente genoemd.

Het Portugese eiland Madeira
ligt ca. 1000 km ten zuidwes
ten van Portugal en 700 km
ten westen van Afrika. Op vier
uur vliegen vanaf Schiphol
kunt u bij een temperatuur
van 20°C genieten van de vele
exotische bloemen die op
het eiland groeien, zoals de
Camelia, Pioen en Orchidee.
Naast de Canarische eilanden
is Madeira de enige plek op de
wereld waar de kanarie in het
wild voorkomt. De kust bestaat
voornamelijk uit steile rots
wanden. Zandstrand is vrijwel
niet aanwezig, maar daarvoor
hoeft u ook niet van het dorp
af. Het eiland heeft een vulka
nische oorsprong. De hoogste
berg is de Pico Ruivo (1862 m).

Het Portugese Madeira

In de hoofdstad Funchal is een
prachtige botanische tuin. Een
bezoek aan de overdekte markt
Mercado dos Lavradores (markt
van de arbeiders) is zeker aan
te bevelen voor liefhebbers van
bloemen, groente, vruchten en
authentieke souvenirs.
Een glaasje Madeira, my dear
In een van de vele proeflo
kalen kunt u de beroemde
Madeirawijn proeven. De wijn,
dikker dan de wijn zoals wij

Aquarellen van Herman Duiven
in de Bodaan
“Rien Poortvliet is mijn grote voorbeeld”

Op 17 januari is in Huize A.G. Bodaan de eerste expositie geopend. Er zijn aquarellen te bewonderen van onze dorpsgenoot

Herman Duiven. De expositie duurt tot 17 april 2008 en is te
bezichtigen van maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot
17.00 uur en in het weekend van 10.00 uur tot 12.00 uur.

materiaal oefende
hij net zolang tot hij
zijn geliefde land
schappen op papier
kreeg. Zijn geduld en
doorzettingsvermo
gen werden beloond
want sinds jaren
houdt Duiven met
regelmaat exposi
ties in onze regio.

Geen saaie zondagmiddag
Cabaretgroep VAT’71 liet zich
niet afschrikken door het te
genvallende bezoekersaan
tal en speelde de sterren van
de hemel. Het publiek in de
zaal had het enorm naar de
zin. Er werd meegezongen
en geklapt en vooral veel
gelachen. Zij hadden géén
saaie zondagmiddag. U wel?
Dan moet u beslist ook eens
naar het zondagmiddagpo
dium komen.

Zonnig Madeira
Een
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gewend zijn, is verkrijgbaar in
droog, halfdroog en zoet.
Maar het eiland staat niet al
leen bekend om de wijn. Een
vermaard vleesgerecht is de
‘espetada de vaca em pau de
loureiro’, heerlijk gekruid rund
vlees aan een spies. Bent u een
visliefhebber dan moet u beslist
de Espada, een lange zwarte vis,
proberen die ze op verschillende
manieren kunnen bereiden.
Dus als u het grauwe, koude
weer zat wordt…

Herman Duiven

Herman Duiven, die woonach
tig was in de Hoeksche Waard,
kreeg in 1976 een ernstig au
to-ongeluk waardoor hij in
een rolstoel terecht kwam.
Sinds 1983 woont hij in Nieuw
Unicum. In die beginperiode
in Zandvoort had hij weinig
plezier meer in zijn leven. Elke
morgen om 05.30 uur reed hij
de tegenover Nieuw Unicum
liggende ingang van de
Waterleidingduinen in. Door
zijn geloof, maar ook door zijn
groeiende fascinatie voor de
natuur kreeg hij zijn zin in het
leven terug. Hij besloot aan de
teken- en schilderlessen die in
Unicum gegeven werden, mee
te gaan doen. Met aangepast

Opbrengst naar
goed doel
Duiven heeft be
wust voor aquarel
leren gekozen, een
techniek die veel
moeilijker is dan
olieverf. “Voor mij is
het lastig om kwas
ten waarmee ik in olieverf
heb gezeten, schoon te ma
ken”, vertelt hij. Het schilderij
‘Een christen voelt zich niet
alleen’ is de laatste uit een
serie waarbij hij zich door het
geloof heeft laten inspireren.
“De anderen zijn allemaal
verkocht”, lacht hij. Gelukkig
zijn er voldoende prachtige
werken over om een expositie
mee in te richten, zoals ‘Grutto
met jong’ en ‘Het landschap
in de mist’. De aquarellen zijn
allemaal te koop, maar u kunt
het schilderij pas na afloop
van de expositie meenemen.
Met de opbrengst van zijn
kunstwerken steunt Herman
Duiven een kindertehuis in
Indonesië.

Hebt u al een Dvd-speler?
Dan liggen uw oude video’s tegenwoordig vast in
een kast om nooit meer te bekijken.
De kamers van de ziekenboeg in het Huis in de
Duinen hebben TV’s met ingebouwd videoapparaat.
Helaas hebben ze aan films niet veel keuze, terwijl
het juist de zinnen verzet als je tijdens je ziekbed
een mooie film kunt kijken.
Geeft u uw videobanden af bij de receptie?
Alvast bedankt!
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 4 - 2008
Vergadering College
De besluitenlijst van de collegevergadering
van 15 januari en de verdere in week 3 door
het college genomen besluiten zijn 22 januari
vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de
Centrale Balie en op de website.
Winnaars kerstbomenloterij
Aan de kerstboominzameling ten behoeve van
het mooie kerstbomenvuur was een loterij
verbonden. De winnende lotnummers zijn be
kend. Het zijn:
-donkergeel: 68 – 140 – 286 – 727 – 536
-groen: 413 – 465
-rose: 638 – 733 – 918
De winaars kunnen vanaf vandaag hun prijs
ophalen bij centrale balie op het raadhuis.
Raadvergadering
De gemeenteraad vergadert dinsdag 29 januari.
Op de agenda staat:
-Opening
-Loting
-Toelating en installatie van een tijdelijk raads
lid en benoeming als lid raadscommissies me
vrouw A.M. van der Veld-de Groot.
-Ingekomen stukken en mededelingen
-Vaststellen agenda
-Vaststellen notulen van 11 december 2007
-Hamerstukken:
a. Bekrachtiging opdrachtverlening bestuurs
krachtonderzoek
b. Voorstel tot vaststelling van het bestem
mingsplan ‘Bentveld’
-Middenboulevard
-Parkeren
a. Initiatiefvoorstel CDA invoeren parkeerre
gime Zandvoort Zuid en Park Duijnwijk
b. Initiatiefvoorstel PvdA en CDA invoeren par
keerregime Park Duijnwijk
c. Initiatiefvoorstel PvdA en CDA invoeren par
keerregime wijk Zuid
d. Raadsvoorstel proef parkeren e.d.
-Eenmalige verhoging subsidie 2008 New
Wave
-Schietsportbaan Circuitgebied
-Sluiting
De vergadering begint om 20.00 uur in de raad
zaal. De entree vindt u aan het Raadhuisplein.
De deuren gaan om 19.30 uur open.
De agenda kan na sluiting van deze krant nog
wijzigen. U vindt de meest recente agenda
op de website. Van de definitieve agenda zijn
tijdens de vergadering ook exemplaren be
schikbaar. Agenda, raadsvoorstellen en con
ceptbesluiten liggen tijdens openingstijden
ter inzage bij de Centrale Balie en zijn tevens
tegen betaling algemeen beschikbaar. De raad
vergadering wordt tussen 20.00 uur en 22.00
uur live uitgezonden door ZFM (kabel FM 104.5,
ether FM 106,9).

Commissie Projecten en Thema’s
De Commissie Projecten en Thema’s vergadert
op 30 januari vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De
deuren gaan om 19.30 uur open. De entree vindt
u aan het Raadhuisplein. Op de agenda staat:
-Opening				
-Vaststellen agenda
-Besluitenlijst van 12 december 2007 en toe
zeggingen
-Vaste agendapunten - alleen indien aan de
orde of vooraf ingebracht
-Koersnotitie structuurvisie 2025-2040
-Rondvraag
-Sluiting
De agenda kan na het verschijnen van deze
krant nog gewijzigd zijn. De meest recente
agenda vindt u op de website. In deze com
missie kunnen burgers het woord voeren. Dit
kan zowel over onderwerpen op de agenda als
over een eigen onderwerp. Degene die over een
eigen onderwerp wil spreken, moet dit schrifte
lijk aanmelden. Dit kan ook per e-mail. De aan
melding moet uiterlijk maandagochtend om
10.00 uur binnen zijn voor een vergadering die
de woensdagavond daarop wordt gehouden.
De aanmelding kunt u zenden aan Gemeente
Zandvoort, t.a.v. de griffie, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort of per mail: griffie@zandvoort.nl.
Afgeven aan de balie van het raadhuis kan ook.
Op de aanmelding moet staan: naam, adres, te
lefoonnummer en het onderwerp met een toe
lichting op een aparte bijlage. Deze toelichting
mag niet te uitgebreid zijn en liefst worden
afgesloten met een concrete vraag, oproep of
iets dergelijks. Naast deze regel gelden extra
regels. Deze zijn te lezen op www.zandvoort.
nl (Bestuur > Raadscommissies > Inbreng en
meepraten) of op te vragen bij de griffie.
Commissie Welstand en Monumenten
Op 31 januari vergadert de Commissie Wel
stand en Monumenten. De vergadering begint
omstreeks 15.00 uur in de commissiekamer. De
exacte begintijd is afhankelijk van de agen
da. U kunt hiervoor het beste even contact
opnemen met de werkeenheid Bouwen, tel.
(023)5740100.
Bekendmaking tijdelijk ontslag uit raad
De voorzitter van de gemeenteraad van Zand
voort, de heer N. Meijer, maakt bekend dat hij
op 18 januari 2008 heeft besloten, op grond
van artikel X 10 lid 2 en artikel X 11 lid 3 van
de Kieswet aan mevrouw J.C.M. Draijer met
ingang van 1 februari 2008 tijdelijk ontslag uit
de gemeenteraad te verlenen

Vergunningen
Bouwvergunningen aangevraagd
Zandvoort:
- Van Stolbergweg 3, vergroten dakopbouw, in
gekomen 14 januari 2008, 2008-006Rv1efase
- Reinwardtstraat 14, plaatsen dakkapel, inge

komen 16 januari 2008, 2008-007Lv
- Burg.van Alphenstraat 108, sloop wedstrijd
toren, ingekomen 16 januari 2008, 2008-008S
Bentveld:
- Bramenlaan 2, tijdelijk inrichten bouw
plaatsinrichting, ingekomen 18 januari 2008,
2008-009Rv
Let op. De hierboven genoemde aangevraag
de bouwvergunningen liggen bij de Centrale
Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens
openingstijden. Deze publicatie betekent niet
dat u uw zienswijze over deze aangevraagde
bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts
indien voor deze bouwplannen vrijstelling van
het bestemmingsplan of bouwverordening
kan worden verleend, kan tegen ons voorne
men daartoe een zienswijze kenbaar worden
gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van
vrijstelling wordt afzonderlijk gepubliceerd.
Deze publicatie betekent ook niet dat u een
bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de ver
gunning of vrijstelling worden verleend dan
zal dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen
belanghebbenden bezwaar indienen.
Vrijstelling artikel 19.3 WRO
Het college van Burgemeester en Wethouders is
voornemens om met toepassing van artikel 19.3
van de Wet op de Ruimtelijk Ordening vrijstel
ling te verlenen voor het:
- plaatsen van een serre op het perceel Van
Lennepweg 2-23 te Zandvoort (bouwaanvraag
nummer: 2007-240Rv )
Voormelde bouwaanvraag ligt met ingang van
25 januari 2008 gedurende 6 weken ter inzage
bij de Centrale Balie van het gemeentehuis tij
dens de openingstijden. Gedurende de termijn
van de terinzageligging kan een ieder schrifte
lijk of mondeling haar/zijn zienswijze omtrent
de aanvraag kenbaar maken bij het college van
Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040
AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek
van uw brief “zienswijze” te vermelden.
Vrijstellingen Wro 15
Het college van Burgemeester en Wethouders is
voornemens om met toepassing van artikel 15
van de Wet op de Ruimtelijk Ordening vrijstel
ling te verlenen voor het:
- tijdelijk plaatsen van een ketenpark op het
perceel Flemingstraat te Zandvoort (bouwaan
vraagnummer: 2007-201Rv)
-tijdelijk plaatsen van een bouwplaatsvoorzie
ning op het perceel Bramenlaan 2 te Bentveld
(bouwaanvraagnummer: 2008-009Rv)
- veranderen van de kapconstructie van de
voorgevel op het perceel Max Planckstraat
42 te Zandvoor t (bouwaanvraagnummer:
2007-043Rv)
Voormelde bouwaanvragen liggen met ingang

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via
(023) 574 01 00.

Melding of klacht?

Vervolg gemeentelijke publicatie week 4 - 2008

van 25 januari 2008 gedurende 6 weken ter
inzage bij de Centrale Balie van het gemeen
tehuis tijdens de openingstijden. Gedurende
de termijn van de terinzageligging kan een
ieder schriftelijk haar/zijn zienswijze omtrent
de aanvraag kenbaar maken bij het college van
Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040
AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek
van uw brief “zienswijze” te vermelden.
Bouwvergunningen verleend
Zandvoort:
- Van Leeuwenhoekstraat 21, plaatsen dakkapel
len, verzonden 15 januari 2008, 2007-274Lv
- Kamerlingh Onnesstraat 20, plaatsen overkap
ping, verzonden 15 januari 2008, 2007-286Rv
- Haltestraat 47, uitbreiden woning, verzonden
16 januari 2008, 2008-003Lv
- Schelpenplein 1, plaatsen kozijn, verzonden 17
januari 2008, 2008-005Lv
- Haltestraat 48, veranderen van het pand,
(betreft revisie), verzonden 18 januari 2008,
2006-119Lv
Bentveld:
- Westerduinweg 13, renoveren en uitbrei

den woning , verzonden 15 januari 2008,
2007-135Rv
Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergun
ningen/ genomen besluiten liggen bij de Cen
trale Balie ter inzage. U kunt ze inzien tijdens
openingstijden. Belanghebbenden kunnen
gedurende een termijn van zes weken na be
kendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen. De datum van bekendmaking is de
verzenddatum van de vergunning. Indien het
geen vergunning betreft is dit de publicatieda
tum. U richt uw bezwaarschrift met vermelding
van “bezwaar” in de rechterbovenhoek van uw
brief aan het college van Burgemeester en Wet
houders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het be
zwaar schorst in beginsel niet de werking van
het besluit waartegen het is gericht. In geval
van spoed kunt u een verzoek om een voorlo
pige voorziening indienen bij de voorzienin
genrechter van de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem.
Een dergelijk verzoek dient vergezeld te
gaan van een afschrift van het bezwaar
schrift.

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

Maandag t/m woensdag:
08.30 - 16.00 uur
Donderdag: 		
08.30 - 20.00 uur
Vrijdag: 		
08.30 - 12.30 uur
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 Tollensstraat 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 waar
over u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst
naar een vakafdeling verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen
is de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen
telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 10.00 uur.

Op zoek naar werk?

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van http://
www.werkeninzandvoort.com www.werkeninzand
voort.com. Voor het vinden of aanbieden van banen in
Zandvoort.

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Mogelijk weer schietbaan in Zandvoort
Een aantal jaren geleden kwam er een eind aan het gebruik van de buitenschietbaan vlakbij Cir-

cuit Park Zandvoort. De baan werd niet alleen voor het trainen van politieagenten gebruikt, ook
onze plaatselijke schietvereniging De Vrijheid en een aantal schietclubs uit de regio maakten

er gebruikt van. Mede door aangescherpte milieuwetgeving en het niet meer willen gebruiken
door de politie Kennemerland, kwam er een einde aan het schieten op de baan.
Door intensieve samenwerking
tussen de gemeente Zandvoort,
de Zandvoortse Sportraad,
Circuit Park Zandvoort en De
Vrijheid, kon er een voorstel aan
de raad gedaan worden om
de baan zo te renoveren dat er
weer geschoten kan worden.
Afgelopen woensdag discussi
eerden de leden van de commis
sie Planning & Control over het
voorstel dat om een investering
van € 288.000 vraagt voor de
nodige aanpassingen. De com
missie oordeelde gunstig en zal
positief naar de raad adviseren
maar wil wel nog het een en
ander aan informatie van de
beoogde beheerstichting die

de baan voor 25 jaar zal gaan
huren. De investeringen en alle
overige exploitatiekosten van de
schietbaan komen ten laste van
de gemeente.
De locatie van de baan is uiterst
geschikt. Het is een 100 meter
baan die 4 meter breed is. Hij
ligt in een duinpan en heeft
nog altijd de infrastructuur van
de oude schietbaan. Daarbij
grenst de baan aan het Circuit
Park Zandvoort waardoor vooral
geluidsoverlast in het niet valt.
De natuurlijke ligging van de
baan zorgt ervoor dat de veilig
heid voor de omgeving gewaar
borgd is.

Ondertussen zit de politie toch
weer verlegen om een oefen
baan in de buitenlucht. Vooral
om op crisis- en terreurom
standigheden in de openlucht
te kunnen trainen en voor de
beveiligingstaken op Schiphol,
moet er buiten geoefend wor
den. De schietclubs De Vrijheid
Zandvoort, SV ‘t Eindpunt
en de Reserve Officieren
Schietvereniging Kennemerland
maken nu onder meer gebruik
van een overdekte schietbaan in
Haarlem. Als de Zandvoortse ge
meenteraad positief beslist dan
kan er binnenkort weer buiten
geschoten worden, een unicum
in het westen van het land!

Twee leden van de Raad van
Toezicht vertrekken bij Pluspunt
André van Huijstee en Wim Veldhuizen hebben om statutaire
redenen afscheid genomen als lid van de Raad van Toezicht

van Stichting Pluspunt. Bij de totstandkoming van de stichting
is afgesproken dat de inbreng vanuit de voormalige besturen
van de fusiepartners op termijn zou worden teruggebracht.

André van Huijstee heeft zijn
‘roots’ bij ’t Stekkie, de voorlo
per van AKZA. Bij AKZA heeft
hij mede de voorbereidingen
getroffen voor de fusie met
de Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort (SWOZ). Hij wordt
gewaardeerd als een sociaal
bewogen en betrokken be
stuurder. Van Huijstee was
lid en vicevoorzitter van de
Raad van Toezicht.
Wim Veldhuizen komt uit
een andere hoek: de oude
renzorg in Zandvoort. Zo
was hij vanaf 1999 bestuurs

Sporten is gezond: voor jong en oud
Kijk op www.sportinzandvoort.nl

lid van SWOZ. Hij heeft ook
een actieve rol gespeeld bij
de fusie met AKZA en bij de
totstandkoming van Loket
Zandvoort. Veldhuizen trad
toe tot de Raad van Toezicht
en toonde hierin, mede
door zijn financieel inzicht
en grote kennis van het
verleden, een groot inzicht.
Veldhuizen zal de stichting
met adviezen blijven steunen
en zal als docent bridgen aan
Pluspunt verbonden blijven.
Inmiddels is in kleine kring
afscheid genomen van beide
bestuurders.
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Sportcentrum Kenamju Zandvoort
heeft primeur
Als een van de eerste organisaties in Nederland introduceert Kenamju Zandvoort een nieuwe

afvalmethode. Deze zorgt er gegarandeerd voor dat personen die gewichtsproblemen hebben
gaan afvallen en op hun gewicht blijven, zonder ‘jo-jo’ effect! Dit wordt bewerkstelligd door een

uitgekiende voeding, beweging en een zeer intensieve begeleiding door een persoonlijke consulent.

Ruime winst Lions dames
Het damesbasketbalteam van The Lions heeft afgelopen zater-

dag een ruime overwinning behaald op Hoofddorp. Na een 32-15
voorsprong bij de basketwisseling gaf het scorebord na de 4e periode een 64-43 overwinning aan.

Finally Lifestyle Program is
een computergestuurd pro
gramma dat ontwikkeld is
door gespecialiseerde diëtis
ten met jarenlange ervaring.
Het zorgt voor een innovatieve
lifestyle door goede voeding
op geregelde tijden en bewe

ging in de sportschool. Door de
intensieve begeleiding kan er
direct worden ingegrepen als
er iets niet werkt en kunnen
eventueel nieuwe training
schema’s worden opgesteld.
Het programma beslaat twee
keer vier weken. De eerste
twee weken worden de af
valweken genoemd, de derde
week is de opbouwfase en de
vierde week is de ‘blijf fit’ week.
Daarna begint de cyclus weer
van voren af aan.

Bastiaan Pieroelie introdu
ceerde de methode die door
Kenamju werd omarmd. “We
activeren voornamelijk via
de voeding de stofwisseling
en wel op zo een manier dat
wanneer de 8 weken voorbij
zijn, er nog steeds een ac

tieve stofwisseling is en niet
een die weer op het oude
niveau is. Deelnemers krij
gen niet bepaalde recepten
voorgeschreven, maar lijsten
waarop aangegeven staat
welke producten goed, min
der goed en slecht zijn. Daar
kan je mee spelen. Daarnaast
krijgen ze de gelegenheid om
in onze sportschool te bewe
gen. Meer bewegen stimu
leert de stofwisseling en daar
moeten we naartoe”, aldus

Pieroelie. De adviezen en voe
dingsschema’s worden volle
dig afgestemd op de huidige
leef- en voedingsgewoonten
en zijn daardoor optimaal en
praktisch. Gedurende de twee
cycli worden een paar meet
punten ingebouwd zodat de
resultaten duidelijk worden.
De beweegprogramma’s van
Kenamju completeren het suc
cesvolle concept.
Het Finally Lifestyle Program
kent twee tarieven, een voor
reeds ingeschreven leden van
Kenamju en een voor mensen
die (nog) geen lid zijn. Die laat
ste categorie kan weer kiezen
uit drie mogelijkheden en de
prijs is afhankelijk van hoe in
tensief u wilt afvallen. U hoeft
echter uitdrukkelijk geen lid
te worden van Kenamju! Voor
leden van Kenamju is er één
tarief: €20 per week, inclu
sief alles. Het Finally Lifestyle
Program is niet geschikt voor
personen jonger dan 16 jaar.
Vo o r m e e r i n fo r m at i e
kunt u contact opnemen
met Bastiaan Pieroelie
via 06-44139975 of met
Spor tcentrum Kenamju:
023-5715829.

Handbal
ZSC handbalsters te sterk voor Aalsmeer

Ondanks het feit dat coach Hans Zwemmer in de thuiswedstrijd tegen het vierde team van
Aalsmeer zondag opnieuw niet kon beschikken over een drietal speelsters, heeft het thuisduel
een ruime 22-14 overwinning opgeleverd.
Alleen in het begin van de wed
strijd was het geroutineerde,
uit oudere speelsters bestaande
Aalsmeer in staat ZSC enige te
genstand van betekenis te bieden.
Naarmate de wedstrijd vorderde
bleek vooral de betere conditie
van de Zandvoortse dames van
doorslaggevende betekenis.
Aalsmeer mocht na een defensie
ve fout de score openen, 0-1. Het
was het eerste en tevens laatste
22

Basketbal

moment dat de gasten niet te
gen een achterstand aan keken.
Fraaie treffers van onder andere
Martina Balk, Lucia v.d. Drift en
Daphine van Rhee en de door
een blessure nog steeds op halve
kracht spelende Romena Daniëls,
maakte dat ZSC bij de rust een
voorsprong had van 11-7.
Na de doelwisseling werd ZSC al
leen maar sterker. Aalsmeer kreeg

steeds meer verdedigende pro
blemen, omdat men geen kans
zag op tijd weer terug te komen
na een afgeslagen aanval op het
ZSC-doel. Van Rhee was vooral
in de tweede helft trefzeker, zij
scoorde in totaal zes keer. V.d.
Drift volgde met 5 en Daniëls
(4), Suzanne Zwemmer (3), Balk
(2), Christel Gazenbeek en Asia el
Bakkali leverden ook hun aandeel
in de 22-14 eindstand.

Het verschil tussen Lions en het
puntloos onder aan de ranglijst
van de Rayon 1e klasse staande
Hoofddorp, was in het begin
nog niet zichtbaar. Zelfs moet
gesteld worden dat het spel van
Hoofddorp, met vaak goed opge
bouwde aanvallen waarbij het
hele team betrokken was, beter
oogde dan dat van Lions, dat met
direct aanvalsspel en snelle breaks
de Hoofddorpse defensie in het
nauw wist te brengen.

Het begin van de 2e periode was
helemaal voor de Zandvoortse da
mes, die aanvallend profiteerden
van de vele passes van Henriëtte
Geurtse. Zij bracht haar mede
speelsters keer op keer in scorings
posities. Via 19-8 en 26-15 werd de
rust bereikt met een even ruime
als verdiende voorsprong van
32-15. Het directe spel van Lions
leverde meer resultaat op, dan
de vaak in schoonheid stervende
combinaties van Hoofddorp.

De opzet van Lions was aanvan
kelijk niet zo effectief omdat de
kansen die er kwamen niet benut
werden. Een euvel waaraan ook
Hoofddorp leed. Het leverde een
gelijkopgaande openingsfase op.
Pas aan het slot van de 1e periode
wist Lions een voorsprong van
enige betekenis te nemen. Bij 9-8
met nog twee minuten te gaan
kwam Lions door treffers van Joni
Mills, Martina Loos en Tessa de
Boer op een 15-8 voorsprong.

Ook na de basketwisseling hield
Lions de jonge Hoofddorpse for
matie, die opnieuw vele kansen
niet wist te verzilveren, op afstand.
De in deze fase van de wedstrijd
regelmatig scorende Zandvoortse
aanval wist in de 3e periode de
voorsprong te vergroten tot een
verschil van 28 punten (45-27). Het
verschil werd in de laatste periode
door Hoofddorp nog terugge
bracht naar 21, maar de verdiende
64-43 kwam niet meer in gevaar.
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Basketbal
Lions gunt tegenstander slechts 34 punten

Hockey
Gemeente wint Nieuwjaarswedstrijd

Het herenteam van Lions

Het team van gemeenteambtenaren, al dan niet vrijwillig,

meer dan 34 punten laten ma-

team van de ZHC gewonnen. Na de even traditionele warme

heeft zijn tegenstander niet

heeft de traditionele Nieuwjaarshockeywedstrijd tegen een

ken. Daarvan werden er 27 in

chocolademelk ‘met’, scoorden de ambtenaren in de tweede

de tweede helft gemaakt. Te-

helft de winnende treffer.

genstander Racing Beverwijk

4 was in de heenwedstrijd als
enige in staat om Lions dit

jaar een nederlaag te bezorgen. Die uitwedstrijd van onze
plaatsgenoten zou tevens (tot

nu toe) de enige verloren wedstrijd blijken zijn.

Evert Bol en Ron v.d. M eij misten de rebound

Eerste push door Niek Meijer

De toekomstige kampioenen
verdedigden in de eerste helft
zo sterk dat ze hun gasten bij
rust op slechts 7 punten hiel
den. De Zandvoortse aanval
echter was in het eerste kwart
niet bijster sterk, getuige de 12
punten die bij aanvang van de
tweede periode op het bord
stonden. Die tweede periode
werd voor Racing de doodslag.

Slechts één keer konden zij de
basket vinden waardoor de rust
bij een 30-7 stand aanbrak.
In het derde kwart kwamen de
Beverwijkers een beetje los en
zagen hun puntentotaal met
10 verhoogd worden. Het laat
ste kwart, waarin Lions rustig
de basisspelers doorwisselde,
was voor Racing dat echter
geen moment bij hun gasthe

De afslag werd verricht door
burgemeester Niek Meijer
die echter wegens andere
verplichtingen geen tijd had
om zelf de stick ter hand te
nemen. Het waren de ambte
naren, gesteund door onder
andere een lid van de vrijwilli

ren in de buurt kon komen.
Het waren weer Ron v.d. Meij
(23) en Sander Verboom (19) die
de scorer in deze harde wed
strijd (de arbiters konden het
duidelijk niet aan) het meeste
werk gaven. De volgende wed
strijd van de heren is op 26 ja
nuari aanstaande in Beverwijk
tegen het derde team van
Racing.

Biljarten
Het als derde genoteerde driebanden biljartteam van café Oom-

stee (145 wedstrijdpunten), heeft afgelopen donderdag een
schitterende overwinning op koploper De Doofpot (148 punten)

behaald. In een zinderende wedstrijd trokken onze plaatsgenoten met 12 tegen 7 wedstrijdpunten aan het langste eind.

Basketbal

partij van V.d. Meij tegen Koos
Opdam leverde al direct drie
punten op. In de tweede partij
van de avond werd helaas door
Pronck van Joop Koopman ver
loren en ook V.d. Linden kon zijn
team, in zijn partij tegen Nico
Stroomberg, in eerste instantie

geen voorsprong bezorgen.
De tweede ronde bracht maar
liefst drie winstpartijen voor
het team van Ton Ariesen. V.d.
Meij was weer te sterk voor zijn
tegenstander. Nu wonnen ech
ter zowel Pronck als V.d. Linden
hun partijen. Uiteindelijk
kregen onze plaatsgenoten
12 wedstrijdpunten tegen 7
voor De Doofpot, waardoor
Oomstee De Doofpot voorbij
is gegaan in de strijd om het
kampioenschap.

Futsal
Bescheiden overwinning ZSC’04
Soms zijn ze bescheiden. De futsallers van ZSC’04 die in elke wedstrijd wel eens de grenzen
van het toelaatbare opzoeken, speelden afgelopen weekend in de Beijneshal tegen Geel Wit
redelijk rustig. Wellicht dat de scheidsrechter daarmee te maken had.
Met in de gelederen Jordi
Joachim, Ferry Vooys, Nick
Post, Bas Lemmens, Sander
van der Wal en Michel
van Marm maakten de
Zandvoorters het verschil

Sportprogramma
Sportprogramma tot en met 29 januari

Café Oomstee verslaat koploper

Het Zandvoortse team, dat
aantrad met Zandvoorts
kampioen driebanden Louis
v.d. Meij, Dick Pronck en Henk
v.d. Linden, gooit dit seizoen,
waarin zij voor het eerst deel
nemen aan de competitie, di
rect al hoge ogen. De eerste

ge brandweer van Zandvoort,
die het eerste doelpunt
scoorden. ZHC-jeugdtrainer
Tim van Es zorgde ervoor dat
zijn team bij rust op gelijke
hoogte kwam. In de tweede
helft was het Michiel v.d.
Bos die voor de winst van de
ambtenaren tekende, 2-1.

en hadden geen boodschap
aan de Zandvoortse scheids
rechter Aad Leijen. Zelfs Geel
Wit had soms moeite met
de warrig fluitende Leijen
die, als het aan de kenners

ligt, nog niets eens een tafel
voetbalwedstrijd mag fluiten.
ZSC’04 won het duel met 2-4
en pakte daardoor weer drie
punten, wat ze dichter bij een
kampioenschap brengt.

Basketbal

Zaterdag 26 januari - Sporthal de Walvis, Beverwijk
19.00 uur: Racing Beverwijk 3 – Lions heren
Zondag 27 januari - Apollohal, Amsterdam
14.00 uur: Falcons – Lions dames

Futsal

Vrijdag 25 januari - Korver Sporthal, Zandvoort
21.05 uur: SV Zandvoort – ZOG 7

Voetbal

Zaterdag 26 januari - Sportpark Kalverhoek, Wijdewormer
14.30 uur: ZCFC – SV Zandvoort
Zondag 27 januari- Sportpark Bergweg, Bloemendaal
14.00 uur: bvc Bloemendaal – SV Zandvoort

De adverteerders van deze week
In alfabetische volgorde:
Administratiekantoor K. Willemse
Auto Strijder
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Neuf
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
CNG Groep
Danzee
Dorsman Assurantiën
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
IJzerhandel Zantvoort

ista Nederland B.V.
Kenamju
MultiRent Autoverhuurbedrijven
Netexpo Internet BV
P. van Kleeff
Parfumerie Moerenburg
Pluspunt
Printing People
Sailfish Reclame
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van der Valk & Swart Notarissen
Vrijehuizenmarkt.nl
Willemse Elektrotechniek
Yanks Saloon
Zandvoort Optiek
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(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie

nieuw

zeezicht

Emmaweg 15

Burg. van Fenemaplein 16/3

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Royale karakteristieke 2 onder 1 kap villa met 7 slaapkamers,
oprit, 2 garages en een diepe voor -en achtertuin. De woning
staat in de geliefde groene buurt van Zandvoort, op loopafstand van het gezellige centrum, strand en het historische
station van Zandvoort.

Ruim opgezet 4 kamer appartement (verbouwd naar 3
kamers) op de 2e verdieping gelegen met een woonkamer
van ca. 50 m2 en heerlijk zeezicht, moderne keuken,
moderne badkamer en 2 slaapkamers. Dit complex beschikt
over een lift en ligt op steenworpafstand van het centrum
en openbaar vervoer.

Heerlijke groene woonomgeving
Rustig, kindvriendelijk gelegen
Zonnige gelegen achtertuin met achterom
De woning dient geheel gemoderniseerd te worden
Woonopp. 170 m2, perceelopp. 533 m2

Vraagprijs V 759.000,--

Vraagprijs V 275.000,--

aan zee

nieuw

Burg. van Fenemaplein 22/10

Oranjestraat 15zw

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Op de 5e verdieping gelegen ruim 4 kamerappartement
(verbouwd naar 3 kamers) met geweldig uitzicht over de
boulevard, strand en zee. Balkons aan zowel land- als
zeezijde en het complex beschikt over een lift.
Nette keuken en moderne badkamer
Berging in de onderbouw
Parkeren middels vergunningensysteem
Inboedel is eventueel ter overname
Enige modernisering gewenst
Woonoppervlakte ca. 100 m2

Vraagprijs V 239.000,--

Ruim appartement en zo te betrekken!
Berging in de onderbouw
Parkeren middels vergunningensysteem
Woonoppervlakte ca. 100 m2

Verrassend ruime 20-er jaren benedenwoning met souterrain,
woonkeuken met serre, 2 slaapkamers, moderne badkamer en
besloten tuintje met achterom. Deze woning ligt midden in
het centrum en toch merk je daar niets van!
Midden in het centrum van Zandvoort
Op loopafstand van het strand gelegen
Slapende VvE
Woonoppervlakte ca. 95 m2

Vraagprijs V 244.000,--

nieuw

Emmaweg 36

Prachtige royale vrijstaande villa (bouwjaar 1997) met inpandige garage, 4 slaapkamers, 2 badkamers, diverse terrassen
en een heerlijke tuin die de privacy waarborgt. De woning is
rustig gelegen aan een pleintje, in het Alexanderpark midden
in het groene hart van Zandvoort.
•
•
•
•
•

Hardhouten kozijnen en dubbele beglazing
Verwarmde garage met elektrische bedienbare deur
Rustige ligging, alleen bestemmingsverkeer
Op loopafstand van centrum, openbaar vervoer en strand
Woonoppervlakte ca. 200 m2

Vraagprijs V 945.000,--
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De Wurf gastheer van 14 folkloreverenigingen
Voorzitter Freek Veldwisch van

de Zandvoortse folklorevereniging De Wurf ontving afgelo-

Geldig t/m zondag 3 februari

andere verenigingen van de af-

• Toscaans donker € 1.25
• Carnaval muffin € 1.50

pen zaterdag circa 80 leden van
deling West van de Nationale

Stap ook eens binnen
voor onze belegde
broodjes met
ambachtelijke salades
en onze koffie!

Federatie van Folkloregroepen.
De jaarvergadering van de afdeling werd in verband met het

komende 60-jarige jubileum
van De Wurf, 1 februari aan-

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

staande, in De Krocht belegd.

De afdeling bestaat uit 14 groepen waarvan er 10 uit West
Friesland komen. De overige
komen uit Eemland, Soest,
Laren en Zandvoort. De jaarvergadering, die op de laatste
zaterdag in januari door iedere
keer een andere vereniging georganiseerd wordt, is een kleurrijk gebeuren. “Wij hebben ons
een jaar of 20 geleden er sterk
voor gemaakt om in klederdracht te komen. We zijn ten
slotte allemaal lid van die club
en daar hoort de klederdracht
bij. Vroeger was de vergadering
eind februari maar dan waren
met name de schapenboeren

De Mannetjes
Raadslid Boevé

Bob Gansner (r) met een gast in gesprek

uit West Friesland verhinderd
want dan moeten de schapen
lammeren”, legt Veldwisch
uit.
De groepen komen niet alleen voor een vergadering. Na
de ‘droge’ kost is er een lunch
die door de gastheren/dames
wordt verzorgd. Veldwisch:
“We hebben circa 16 zeer actieve leden en we hebben samen de lunch voorbereid: soep

en stamppotten. Verder hebben we zelf koekjes, voor bij
de koffie, met een chocoladen
Zandvoorts wapen gemaakt.
Na de lunch staat er meestal
iets op het programma. Wij
hebben vanmiddag Wim
Kruiswijk kunnen strikken om
een voordracht over jutten te
geven en daarna gaat een ieder weer zijns weegs.”
Veldwisch en zijn leden zijn

nog bezig om op 5 juli aanstaande een grote openlucht
klederdrachtschouw te organiseren, ter gelegenheid van het
jubileum. “Het kost wat werk
maar ik denk dat we er wel
komen”, blikt hij vooruit. Dan
zullen de Zandvoorters en hun
gasten kunnen zien wat voor
diverse soorten klederdrachten
er binnen de Noord-Hollandse
gemeenschappen ontstaan
zijn.

Raad negeert parkeerwens van bewoners in Zuid
In Zandvoort Zuid zal komend seizoen en proef worden gehouden met een parkeerbeleid waar-

bij zowel bewoners als gasten gebruik moeten maken van een parkeersysteem dat met automaten (PAP) geregeld wordt. Een voorstel van PvdA en CDA werd door een meerderheid van één
stem afgestemd.

Opmerkelijk daarbij was de
positie die GBZ waarnemend
raadslid Astrid van der Veld
innam. Als groot voorstander
van het nu gekozen parkeersysteem accepteerde zij de
‘Hij kan nog van grote
betekenis zijn voor het
jongerenwerk’

vage toestemming van het
college dat haar wens om de
parkeertijd op onder andere
de Hogeweg te limiteren tot
twee uur ‘zal worden meegenomen’.

Middenboulevard
Voorafgaande aan de discussie
over het parkeerbeleid werd
uitgebreid gediscussieerd over
de jongste ontwikkelingen rond
het project Middenboulevard.
Na een ingewikkelde discussie kwam er uiteindelijk geen
eensluidend oordeel uit de bus.

Februari actie
Zachte contactlenzen
1 maand gratis uitproberen

Sea Optiek
Zichtbaar Beter
Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74
Vrijdag koopavond

Sommige gehandicaptenparkeerplaatsen worden
ingetrokken.
Zie de gemeenteadvertentie.

(vervolg op pagina 3)
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Waterstanden

Familieberichten
Tot groot verdriet is onze vriend

Ton Marquenie
ons veel te vroeg afgenomen
Wij wensen Lies, Nanouk, Imre, Yonna
en Ton’s andere familieleden en vrienden alle sterkte met dit enorme verlies.

januari/
februari

Do 31
Vr 1
Za 2
Zo 3
Ma 4
5
Di
Wo 6
Do 7

Hoog Laag Hoog Laag Hoog
water water water water water
0105
0155
0239
0315
0349

04.35
05.34
06.40
08.10
09.36
1 0. 2 5
11.05
11. 40

09.35
10. 40
12.05
13.26
14.04
14. 49
15.25
15.59

1 7. 0 4 22.16
1 7. 5 5 23.46
1 9 .1 6
20.34
2 2 .1 5
23.00
23.40
-

Saul, zoon van: van den Berg, Anthony en: van
Dulken, Laura Patricia.
Joël, zoon van: Willemsen, Willem Arend Jan en: de
Gans, Natasja.
Samuel Leonardus, zoon van: Heino, Bastiaan
Leonardus en: Silva, Vanuza

Overleden:

van Petegem, Martha Maria, oud 85 jaar.
van der Mije, Jan Frederik, oud 90 jaar.
Mettes, Jacobus, oud 88 jaar.
Kroese geb. Paap, Maria Jacoba, oud 92 jaar.

Bibliotheek Zandvoort

2

Bel

derhoud en een herinrichting plegen aan de Zandvoortselaan tussen de Vondelkade en de kruising

met de Leidsevaart. Tijdens deze werkzaamheden,
die zeker tot begin juni zullen duren, is steeds één

De herinrichting heeft
te maken met de aanleg van een voorrangsplein bij het Roemer
Visscherplein (naast het
station). Tevens krijgt de
rijbaan een nieuwe asfaltlaag en wordt het
Stationsplein heringericht. Eveneens wordt de
fietsersoversteekplaats
bij de Leidsevaart aangepakt, wordt er een
nieuwe riolering gelegd, worden de stoplichten op de kruising
met de Leidsevaart
vervangen en komen er
nieuwe straatlantaarns.
Tegelijkertijd vervangt
Eneco de waterleiding
en in de noordelijke

Geboren:

06-1139 1478

baar zijn. De gemeente Heemstede gaat groot on-

Kop van de Zeeweg dan ook nog open ligt.

19 januari - 24 januari 2008

Krant niet
ontvangen?

vanaf de richting Heemstede zeer slecht bereik-

gen danige hinder ondervinden temeer omdat de

Burgerlijke stand

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
www.aap-parochies.nl
10.30 uur pastor C. van Polvliet
Protestantse gem. Aerdenhout,
Leeuwerikenlaan 7
www.Adventskerk.com
10.00 uur ds. M. A. Smalbrugge
RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
www.aap-parochies.nl
10.30 uur mevrouw M. Holt

den, afhankelijk van de weersomstandigheden,

zal dus tijdens het paasweekend en de Pinksterda-

Alle leden van schaakvereniging
Chess Society Zandvoort

ZONDAG 3 FEBRUARI

Zandvoort zal voor een periode van circa 5 maan-

rijbaan afgesloten. Het verkeer richting Zandvoort

Wij zullen Ton vreselijk missen.

Kerkdiensten

Zandvoort minimaal 5
maanden nog slechter
bereikbaar

Openingstijden

ma:
di:
wo:
do:
vr:
za:

14.00
14.00
10.00
14.00
10.00
10.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

-

20.00
17.00
17.00
17.00
18.00
14.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Prinsesseweg 34, T (023) 5714131

Iets te (ver)kopen?

Plaats een
Zandkorrel
(zie pagina 10)

randweg de gasleidingen. In de maand april,
waarschijnlijk tot begin
mei, zal het gedeelte
waaraan gewerkt wordt
gedurende drie of vier
nachten per week volledig afgesloten worden voor alle verkeer.
Er zullen ter plaatse
bewegwijzeringborden
worden geplaatst met
de omleidingsroute.
Fietsers moeten tijdens
de gehele werkzaamheden omrijden. Vanuit
Zandvoort: rechtsaf de
Vondelkade op, linksaf
het Roemer Visscherplein
in en vervolgens via het
Stationsplein de weg
vervolgen.

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres:
Hogeweg 39-1
2042 GE Zandvoort
Tel & Fax 023 - 5732 752
Email: redactie@
zandvoortsecourant.nl
Openingstijden kantoor:
Maandag en dinsdag
09.30 - 16.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie:
Letty van den
Brand-Kinderdijk
Tel. 06 - 434 297 83
Email: letty@
zandvoortsecourant.nl
advertenties@
zandvoortsecourant.nl
Bladmanager:
Gillis Kok
Tel. 06 - 460 460 26
Email: gillis@
zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie:
Joop van Nes
Tel. 06 - 144 826 85
Email: joop@
zandvoortsecourant.nl
Vormgeving:
IR Design Zandvoort
www.irdesignzandvoort.nl
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 23-37
1901 RW
Castricum
Verspreiding:
ZVO Verspreiders
www.zvo-verspreiders.nl
06-1139 1478
(tevens nabezorging)
Uitgever:
Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
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Politiek
De zetel van Peter Boevé

Waarnemend raadslid Dick Suttorp zal na 31 januari de zetel
van Peter Boevé niet meer bezetten. De maximaal drie ter-

mijnen waarin een plaatsvervanger kan worden aangewezen
voor de wegens ziekte al ruim een jaar afwezige Peter Boevé
zijn verlopen. Er zijn nu twee mogelijkheden.
De eerste mogelijheid is dat
Boevé zijn zetel beschikbaar
stelt, waardoor Suttorp zijn
plaats als eerstvolgende op
de lijst van de Ouderen Partij
Zandvoort (OPZ) definitief kan
innemen. Meer waarschijnlijk is
echter dat Boevé ondanks zijn
ziekte de zetel niet zal opgegeven en als éénling lid blijft van
de raad. Hierdoor is het waarschijnlijk dat zijn plaats voor
langere tijd onbezet zal blijven
want Boevé is, naar eigen zeggen, wegens gezondheidsredenen nog niet in staat om zijn
werk als raadslid te hervatten.
Coalitie
De laatste situatie is ontstaan
nadat Boevé, na een rechtszaak
over zijn vermeend seksueel gedrag, niet meer welkom was in
de fractie van de door hem en de
huidige voorzitter Bob de Vries
tien jaar geleden opgerichte
Ouderenpartij. Naar aanleiding
hiervan is Boevé ook geen lid
meer van deze partij. Met het
aanhouden van de als OPZraadslid verkregen zetel, brengt
Boevé de meerderheid van de
coalitie van 12 naar 11 zetels terug (VVD 5, OPZ 4 en PvdA 3), tegenover 6 zetels (CDA 2, GL, SP en
GBZ ieder 1) van de oppositie.

Cartoon		

Column

Politiek

Wettelijk
De vraag of Boevé ook gedwongen kan worden terug te treden
als hij zijn functie als lid van de
raad niet of onvoldoende uitoefent, wordt door de wetgever ontkennend beantwoord.
Ieder gekozen raadslid wordt
benoemd voor een periode
van vier jaar. Niemand kan een
raadslid dwingen de functie om
wat voor reden dan ook voortijdig op te geven. Deze regeling
is niet alleen van toepassing
op raadsleden maar ook op de
leden van Provinciale Staten en
de Eerste- en Tweede Kamer.
Betrokkenen krijgen ook hun
financiële vergoeding doorbetaald, ook al verschijnen ze op
geen enkele vergadering.
Boevé heeft onlangs met burgemeester Niek Meijer een gesprek gehad over zijn positie als
raadslid. Mogelijk dat daaruit
een oplossing zal voortkomen.
Als dat niet zo is kan Boevé
tot aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2010
zijn raadszetel behouden, zonder ook maar één keer op een
vergadering te verschijnen. De
toekomst zal leren hoe lang
deze merkwaardige situatie zal
duren.

Hans van Pelt

Parkeerregime in Zuid

Het stemgedrag van Van der
Veld zette een dikke streep
door de rekening van PvdA
en CDA, die voorstelden in
Zandvoort Zuid een zogenaamd belanghebbende (BEL)
beleid als proef in te voeren.
De twee partijen kregen daarvoor de steun van SP en Groen
Links. De keuze voor een systeem met parkeerautomaten
wekte grote teleurstelling bij
de bewoners (belanghebbenden) van straten als de dr.
Schaepmanstraat en de mr.
Troelstrastraat. De bewoners
verwachten dat de huidige
situatie, waarbij zij hun auto
niet in de eigen straat kwijt
kunnen, niet zal veranderen ondanks het feit dat met uiterst
moderne parkeermeters gewerkt zal gaan worden waarbij
een variërend parkeertarief zal
worden gehandteerd. Voor een

uur parkeren zal in Zuid € 2,20
betaald moeten worden, terwijl tussen 17.00 uur en 20.00
uur het tarief daar zal worden
verhoogd naar € 3,00 per uur.
Onderdeel van de proef, die ook
geldt voor de Hogeweg en de
Brederodestraat en de daar
tussenliggende straten als de
Zuiderstraat, de Paradijsweg
en de hele Parkbuurt, is ook het
stimuleren van het gebruik
van de parkeerterreinen Zuid
en Watertoren. De proef zal in
oktober worden geëvalueerd,
waarna de raad verder zal bekijken wat er met de overige
wijken qua parkeerbeleid zal
kunnen gebeuren. In Duinwijk
zal vooralsnog geen parkeerregime worden ingevoerd. Het
door PvdA en CDA gemaakte
voorstel werd gezien het afstemmen van de plannen voor
Zuid voorlopig ingetrokken.

Het bestemmingsplan werd
door de provincie afgewezen
omdat er volgens Gedeputeerde
Staten (GS) geen samenhang in
zit. Bovendien vond GS dat de
op het laatste moment aangebrachte, ingrijpende wijzigingen
opnieuw onderwerp moeten zijn
van een inspraakprocedure. Ook
het verdedigingsplan voor de
kust, waarover komende week
meer bekend zal worden, heeft
grote invloed op de plannen voor
de Middenboulevard en het nu
in behandeling zijnde bestemmingsplan Strand en Duin.

SP willen ook uitgaan van de
plannen van 11 december 2006,
maar willen daarnaast ook bekijken of het maken van een nieuw
bestemmingsplan mogelijk is.
De coalitiepartijen VVD en OPZ
willen vooral overleggen met de
belanghebbende bewoners en
de plannen opnieuw met deze
groep bespreken. OPZ wekte tijdens de discussie de wrevel van
burgemeester Niek Meijer door
voor te stellen de verantwoordelijke gedeputeerde uit te nodigen
voor de commissievergadering
waarin bekeken zou worden
wat er na de diverse beslissingen
mogelijk is. Meijer stelde dat dit
politiek gezien niet juist was en
zag het zelfs als een motie van
wantrouwen ten opzichte van
het college. Het college zal de
komende tijd voorstellen formuleren voor de vergadering van de
commissie Raadszaken. Ook zal
worden bekeken op welke wijze
het voorkeursrecht gemeenten
opnieuw kan worden vastgesteld.

Middenboulevard

PvdA, CDA en GBZ willen, uitgaande van het op 11 december
2006 door het college ter visie
gelegde plan, bekijken wat de
mogelijkheden zijn om aan de
vingerwijzingen van de provincie
te voldoen. Ook willen de drie partijen bekijken wat voor mogelijkheden er zijn om de deelgebieden
(Badhuisplein, Watertorenplein
en Van Fenemaplein) apart te
ontwikkelen. Groen Links en de

Sporten is gezond!
www.sportinzandvoort.nl

Groot,
maar niet in
Zandvoort

Groot, groter, grootst. Dat is
wat ons opvalt. Nu eens geen
bezoek aan Spanje. Miami,
Amerika is het begin van de
reis.
Het begint al met het ontbijt.
Grote borden, grote glazen
water. Ook de bekers koffie
zijn immens. ‘Starbuck’ koffie
(hulp aan de boeren). Karton
nen bekers compleet met
plastic deksel erop. Voor ons
onhandig om eruit te drinken.
Ook de auto’s zijn groot. We
hebben nog nooit zoveel
Hummers, Maserati’s, verlengde VIP auto’s en Lamborghini’s
zien rijden. De PC Hooftstraat
in Amsterdam is er niks bij.
Zwarte ramen in die gigantische auto’s? Geen bezwaar.
Rijden zonder helm? Toege
staan. Veiligheidsriemen in de
taxi’s? Eigen verantwoording,
het hoeft niet. Ook bellen in
de auto wordt niet beboet.
Maar keihard rijden? Dat mag
nou nét niet. Ik heb nog nooit
mensen zo relaxed zien rijden.
Regelmatig staan politieauto’s
langs de kant om de snelheid
te controleren.
Ik verbaas me ook over de
mensen. We bekijken het relaxed, dat gaat vanzelf vanaf
een terrasje. Ze zijn ‘gróót’
(lees XX Large dik). Groot, groter, grootst zijn ook de porties
eten die je krijgt. Gigantische
stukken vlees, kip of kalkoen.
Wagenwielgroot zijn de
pizza’s. Niet op te krijgen. We
leren snel. Nemen samen één
portie eten. Vragen een tweede bord erbij en houden nog
over! Een ‘box’ hoeven we niet.
Want dat is ook heel gewoon.
Eten wat over is, neem je mee
naar huis. ’s Lands wijs, ’s lands
eer. Ik moet er toch niet aan
denken. Zo’n koude hap op
mijn hotelkamer. Brrrrrrr.
Terug thuis zijn we verkouden
van de blazende airco’s. Slik
ken we tabletjes en hoest
drankjes. Zijn ’s nachts regelmatig wakker. De jetlag speelt
ons parten. Amerika? Weer een
ervaring rijker. En trouwens:
mooi bijgekleurd.

gman
Lienke Bru
3

Grand Café & Restaurant
Specialiteiten volgens de
laatste trends

Zoekt per direct
full-time en part-time

Ter aanvulling van onze
keukenbrigade zijn wij per
direct op zoek naar een

medewerker/
medewerkster
bediening
Heb jij het echte horeca
gevoel,ben jij gastvrij en
service gericht wil je
werken in een leuk en goed
functionerend team neem
dan nu contact met ons op.
per e-mail:
cafeneuf@cafeneuf.nl

Zelfstandig
werkende kok
Ben jij (aan)komend talent
en ben je op zoek naar een
culinaire uitdaging in
een creatief team neem dan
nu contact op, per e-mail:
cafeneuf@cafeneuf.nl

Week 05 • 2008
Januari

31 Nationale Gedichtendag:

febfebfebjan

Grand Café & Restaurant
Specialiteiten volgens de
laatste trends

Evenementen Agenda
poëzieavond in de bibliotheek, aanvang 20.00 uur.
Februari

3 Kindercarnaval: Carnavalsfeest

voor alle kinderen. De
Krocht, 14.00-16.00 uur
4 Jazz: Mainstream Jazzcombo bij
Take Five, 16.00-19.00 uur
9 Babbelwagen: Diavoorstelling
over ‘De Waterleidingduinen’. In
hotel Faber, aanvang 20.00 uur
10 Jazz in Zandvoort: Trio
Johan Clement in De Krocht.
Aanvang uur, toegang €15

Schatten onder je voeten

Mogelijkheid tot nieuw evenement

Vanaf komende zaterdag 2 februari is er een nieuwe tentoonstelling in duin-

Afgelopen zondag hebben een aantal blokarters op het Zandvoortse strand

gaat over een vrouw die in de 4e eeuw, in het gebied dat wij als Kennemerdui-

Onder het toeziend oog van wethouder Wilfred Tates, Blokart Nederland en

centrum de Zandwaaier aan de Zeeweg in Bloemendaal. De tentoonstelling
nen kennen, leefde. Ook is er een speciale module die gaat over de archeologische opgravingen die onlangs bij Groot Olmen zijn gedaan.

Archeologen troffen recentelijk in de
Kennemerduinen, bij Groot Olmen, de
resten aan van zes boerderijen uit de
zesde en zevende eeuw. De vondsten zijn
volgens deskundigen volstrekt uniek voor
West-Europa. Er is onder andere een afdruk gevonden van een voor die tijd enorm
woonstalhuis van 31 x 6 meter. Ook is veel
gebruiksaardewerk aangetroffen. De wijze
van bouwen van dit huis is in Nederland
nog niet eerder aangetroffen.
De succesvolle tentoonstelling is eerder in
Castricum te bezichtigen geweest en gaat
over een vrouw die in die tijd geleefd heeft
en waarvan het hoofd is gereconstrueerd.
Haar naam: Hilde. Hieronder het verhaal

uitgeprobeerd of er een mogelijkheid is om hier wedstrijden te kunnen zeilen.
vertegenwoordigers van Take Five, reden zij langs de vloedlijn af en aan om het
drooggevallen strand te testen.

dat als een rode draad door de tentoonstelling loopt.
Mijn naam is Hilde. Ik leefde in de vierde
eeuw, in de buurt van Castricum. Jullie, in de
21e eeuw, weten nauwelijks meer dat er toen
al mensen waren in Noord-Holland. Nou, wel
dus. We woonden in grote boerderijen, hadden genoeg te eten en droegen mooie kleren.
We hadden een goed leven, vind ik. Alleen als
het hard stormde was het eng, want dan kon
de zee het land in komen. Met een interactieve tentoonstelling, vol met spullen die ik me
ook uit mijn tijd kan herinneren: aardewerk
en kano’s, koperen spelden, bronzen scharen
en benen kammen en nog veel meer, breng
ik de tijd waarin ik leefde naar je toe.

Het woord blokart is een samenvoeging van
‘blow’ (het Engelse woord voor wind) en kart.
Een blokart is een kleine zeilwagen op drie
wielen waarmee naast op het land ook op
ijs gezeild kan worden. Omdat er slechts
één maat is, zijn er zeer goed wedstrijden
mogelijk. Het apparaat is in 1999 door de
Nieuw-Zeelander Paul Beckett ontworpen
en is wereldwijd verspreid.
Tates was meer dan enthousiast en ziet
een groot aantal voordelen om dergelijke
wedstrijden in Zandvoort te laten plaatsvin-

SPIEGELS VERLICHTING & WOONACCESSOIRES

Spiegels
Verlichting
Kronen en plafonnières
Woonaccessoires
o.a. kinderstoeltjes
Badhuisplein 8 (naast Holland Casino)
2042 JB Zandvoort Tel.: 023-571 4441
Maandag gesloten
4

den: “Het past bijzonder goed bij het ‘merk’
Zandvoort: sportief, verbonden met strand
en zee en modern. Bovendien is er geen geluidoverlast en geen uitstoot van schadelijke
gassen door verbandingsmotoren en dat is
natuurlijk ook mooi meegenomen. De wedstrijden zullen voor en na het seizoen gereden kunnen worden, waardoor er ook buiten
het seizoen meer aantrekkingskracht is.” Om
deze reden is Take Five-ondernemer Chris
Kuin ook zeer enthousiast: “De organisatie
zal toch ergens gehuisvest moeten worden
om de races te begeleiden en te coördineren.
Laat maar komen, ik zie het wel zitten. Hoe
meer reuring voor de deur hoe beter voor
Zandvoort en voor ons. Het lijkt mij trouwens ook een zeer leuk evenement”, liet hij
in een reactie weten toen hij maandag van
vakantie terugkwam.
Meer informatie over de blokart vindt u op:
www.blokartinfo.nl.

Politieberichten
Ruiten vernield

In de Haltestraat hebben politieagenten
afgelopen maandagnacht rond 01.00 uur
een 31-jarige Haarlemmer aangehouden
wegens vernieling. Twee mannen hadden
even ervoor vijf ruiten vernield in een horecagelegenheid. Na een korte achtervolging
kon een van de mannen door de politie worden aangehouden. De andere verdachte is
ontkomen maar de politie is nog op zoek naar
deze verdachte.

Zandvoorter in Emmen
aangehouden

De politie heeft zaterdagnacht in
Emmen een 20-jarige man uit Zandvoort
aangehouden. De man rende weg nadat
de politie vanwege een inbraakmelding
naar basisschool De Hasselbraam aan
Het Waal was gereden. Een ruit van de
school bleek te zijn vernield en binnen
waren een aantal flatscreens ‘klaar gezet’.
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Met oog en oor
de badplaats door

College zoekt Zandvoorters
voor e-debat
Voor de bestuurskrachtmeting, die onlangs van start is gegaan, is het college van Zandvoort op zoek naar mensen die
een menig hebben over allerlei zaken die Zandvoort raken.
Burgemeester Niek Meijer: “We zoeken eigenlijk mensen
die niet tot de vaste kring van circa 300 geïnteresseerden,
die op allerlei podia aanwezig zijn en waar we overigens
wel heel blij mee zijn, behoren maar wel een idee hebben
wat er binnen Zandvoort gaande is.”

“Het onderzoek is nodig
om te kunnen bepalen of
Zandvoort de problemen
die het in de toekomst op
zich af zal zien komen, op
adequate en zorgvuldige
wijze en met de nodige
kwaliteit af kan handelen.
Het is een initiatief van de
raad en het college omarmt het graag. Ook eist de
provincie dat de bestuurskracht in orde is en financiert dan ook de helft van
de kosten”, lichtte Meijer
toe.
Zoals deze krant vorige
week meldde, heeft het
college de raad laten weten het onderzoek aan bureau Beerenschot over te
laten, een bureau dat daar
veel ervaring mee heeft.
Het gebuikt daarvoor zogenaamde referentiegemeenten om een vergelijk
te kunnen maken. Voor dit
onderzoek is ook de mening van een doorsnee van
de Zandvoortse bevolking
nodig. Dit wil Beerenschot
onderzoeken via een zo
genaamd e-debat waarin
prikkelende stellingen
worden voorgelegd. Voor
dit debat worden mensen
gevraagd die een mening
hebben en niet tot de vast
groep van geïnteresseerden
behoren. “Ik hoop oprecht
dat er nu eens een paar
andere Zandvoorters zich
willen laten horen. We hebben 15 mensen nodig voor
dit e-debat dat via computers wordt gehouden. Het
debat wordt op 26 maart
aanstaande in Pluspunt
Noord gehouden en voor
een hapje en een drankje
wordt gezorgd. Iedere deelnemer zit voor een eigen
computer en door middel
van een soort ‘chatten’ gaat
het debat lopen en kan men

reageren op de stelling en
op elkaar. Hierdoor staat
alles op de harde schijf en
kan verder geanalyseerd
worden. Enige typevaardigheid is dus wel gewenst.
Verder garanderen het bureau en wij als college de
anonimiteit van de deelnemers”, verduidelijkt Meijer.
Naast een ‘burgerpanel’ zal
dezelfde dag een aantal
bestuurders en vertegenwoordigers van partners
van Zandvoort uit de regio
worden uitgenodigd door
het college om hetzelfde edebat te voeren. Die worden echter uitgenodigd en
hoeven niet te solliciteren.
Meijer nodigt dan ook iedereen uit om te solliciteren naar een plaats in het
e-debatpanel. “We hebben
in ieder geval meer dan
15 mensen nodig om een
doorsnee van de gemeente
te maken. Ook zijn er natuurlijk reserves nodig. Ik
nodig u dan ook uit om via
burgemeester@zandvoort.
nl aan mij uw kandidaatstelling bekend te maken.
Noteert u uw naam, adres
en motivatie om deel te nemen, dan kunnen wij een
goede keuze maken”, aldus
een zeer enthousiaste burgemeester die meedeelde
dat het onderzoek in juni
dit jaar klaar moet zijn.
Wat de uitkomst is volgens
Meijer zeer belangrijk voor
de toekomst van onze gemeente en moet als strategie worden aangemerkt.
“Is de bestuurskracht goed,
dan kan het misschien wel
beter, is die onverhoopt
daarentegen slecht, dan
zullen alle zeilen door raad
en college bijgezet moeten
worden om de problemen
op te lossen,” sluit Meijer
af.

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)
Op zoek naar…

Uit Spanje kregen we van de
hoofdpiet het volgende verzoekje binnen. Tijdens de intocht van Sinterklaas hebben
heel veel kinderen ontzettend
mooie tekeningen gemaakt die
door de pieten zijn opgehangen
in het zomerpaleis van de Sint.
Bij de tekeningen zat ook een
heus kunstwerkje, namelijk een
zelfportret van Sinterklaas geschilderd met acrylverf. Op de
achterkant van het schilderijtje
staat alleen de naam ‘Annabel’
en verder geen andere gegevens. Graag zou Sinterklaas
de lieve Annabel willen bedanken. Daarom vraagt hij of
Annabel haar naam en adres
naar de redactie van de krant
zou willen sturen. Hopelijk herkent Annabel de foto van haar
kunstwerkje?
Omrijden
Omdat er verschillende zaken
in de Van Lennepweg geplaatst
moeten worden, zoals een
nieuw stuk hoofdriool, vrijliggende fietspaden en een nieuwe asfaltlaag, is vanaf 28 januari het gedeelte tussen de
rotonde en de Van Lennepweg,
net voorbij de kruising met de
Vondellaan, voor alle verkeer
afgesloten. De rotonde blijft
vrij toegankelijk voor weggebruikers die naar de Linnaeus
straat (Nieuw Noord) of de Dr.
J.P. Thijsseweg (De Golf en de
sportvelden) moeten. Center
Parcs is bereikbaar via de Jacob

Catsstraat. De bewoners in dit
gedeelte zijn (nog) niet via
een vervolgbrief van deze
totale afsluiting op de
hoogte gesteld. In de bewonersbrief van 4 december
2007 stond dat de afsluiting enkele dagen zou gaan
duren. Dat is helaas niet zo,
alles bij elkaar zal de afsluiting, ijs en weder dienende,
zes weken duren. Niet alleen de bus maar ook de
strandpachters en viskarren moeten voorlopig omrijden.
Buslijn 81
In verband met de weg
werkzaamheden aan de Van
Lennepweg moet ook de routing van buslijn 81 aangepast
worden. Vanuit Haarlem/
Bloemendaal (strand) rijdt lijn
81 eerst naar het Busstation.
Vervolgens via de Kostverloren
straat naar Zandvoort Noord
en weer terug naar het Bus
station. Daarna rijdt de bus
weer door naar Bloemendaal
(strand) en Haarlem. Net als
voorheen wordt Zandvoort
Noord elk half uur bediend
door lijn 81. De aansluiting op
lijn 80 bij Busstation Zandvoort
blijft bestaan. Wilt u van lijn 80
op lijn 81 overstappen, dan
dient u een kwartier eerder of
later met lijn 80 te reizen.
Namens Connexxion excuses
voor het ongemak.
Kogel is door de kerk
Samen met de organisator van
het KIKA artiestengala 2008,
Roy van Buuringen, gaat de
Zandvoortse actrice Monique
van der Werff het gala presenteren. Van der Werff, bekend
van de populaire kinderseries
Zoop en So You Wannabe a
Popstar, vindt het een eer om
mee te werken aan het goede
doel. KIKA staat voor kinderen
kankervrij en werft fondsen die
ten goede komen aan de 7 kinderkankercentra in Nederland.
Het KIKA artiestengala vindt
plaats op vrijdag 21 maart in de
Beach Factory van Center Parcs
en er zullen 13 artiesten optre-

den waaronder Sven Duijff
(bekend van Paul de Leeuw),
Sasja en Eric Forrest (bekend
van X-factor) en de Zandvoort
se/Haarlemse band VanKessel.
De kaartverkoop start op 1 februari bij de Bruna aan de
Grote Krocht en bij Used
Products in Haarlem.
Zandvoort Circuit Run
Op zondag 30 maart zal er
een speciaal hardloopevenement op het circuit plaats
vinden. Maarliefst 40% van
het inschrijfgeld komt ook ten
goede aan KIKA. Inmiddels
hebben er al meer dan 2900
deelnemers zich ingeschreven
voor de hoofdafstand van 12
km en de ladiesrun over 5 km.
Er is ook een speciale kinderloop en een GP Marathon estafette georganiseerd. De organisatie is in handen van Le
Champion in samenwerking
met de Rotary Zandvoort. Tot
9 maart kunt u nog inschrijven. Voor meer informatie:
www.rwcircuitrun.nl.
Vergeefs gezocht
Ongeacht de boodschap in
een alarmering reageert de
KNRM-bemanning door eerst
aan boord te verzamelen, om
daarna informatie in te winnen en vervolgens uit te varen. Liever tien keer te veel
dan één keer te weinig. Dat
was ook met de melding van
afgelopen zaterdagavond,
toen een automobilist om
22.41 uur in de omgeving van
Langevelderslag een rode
vuurpijl zag en de Neder
landse Kustwacht alarmeerde. De KNRM-reddingboten
van Zandvoort en Noordwijk
werden ingezet om gezamenlijk het zeegebied tussen
de twee badplaatsen te gaan
af zoeken. Ook de kusthulpverleningsvoertuigen van
beide reddingstations kamden tegelijkertijd het strand
uit. Uiteindelijk werd na een
uur niets gevonden. In overleg met de Nederlandse
Kustwacht werd er besloten
de zoekactie te beëindigen.
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Alle merken vanaf € 29,-
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vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!
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Bloeiende violen
Primula’s en
bloembollen in pot
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ACTIE!

OJFUJDNBOEFSFBBOCJFEJOHFO

APK KEURING

ACTIE!

ACTIE!

Bent u toe aan
een nieuwe uitdaging?
Probeer nu 10 lessen
zelfverdediging (Jiu-jitsu)
voor maar

€40,-

Get Finally in shape with

Finally!
Informeer ernaar
bij ons sportcentrum.
A.J. van der Moolenstraat 47
Tel: 023-57 158 29

Iedere dag geopend

De krant lezen op internet?
www.zandvoortsecourant.nl
Jhr.
Quarles van Uffordlaan
2, 2042
PR ZandvoortTel:
715 715
 P.N.
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�

Bezorgen bij u in de buurt

�

Flexibele werktijden

�

Zelfstandig werken

�

Aantrekkelijke bijverdienste

Lekker bijverdienen met
leuk werk in de buurt
Word ook postbezorger!

u aakinjk !op
Meld
21 4 90 00 of

Be l 03 0 ng .n l
ep os tb ez or gi
w w w.a nd er
www.selektmail.nl

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie

www.cvl.nu

DR J.G. Mezgerstraat 24, Zandvoort
J.G.vanMezgerstraat
Zandvoort

OpDR
de hoek
de Dr. J.G. Mezgerstraat en24,
de boulevard
staat deze vrijstaande
karakteristieke 20-er

jaren
woning met garage (+92/93455335
en oprit. Dit voormalige pension Sandbergen beschikt over 9 slaapkamers,
,75&
keuken
met
eetkamer
en
ligt
op steenworp afstand van het strand, centrum en openbaar vervoer.
 483262273&363273-/2/035
Dit$7565565632787106
fraaie pand dient gemoderniseerd te worden om weer de uitstraling te krijgen die het verdient.
Indeling:
7/&31373263868332
Begane
grond: Entree/vestibule, ruime hal, toilet, douchegelegenheid.
534233
Lichte woonkamer met een vleugje zeezicht, diepe inbouwkast, openslaande deuren naar het
terras
op het westen. Keuken alwaar, opstelling c.v. ketel, provisiekelder en toegang naar de
Indeling:
eetkamer
deur naar
de patio. Badkamer voorzien van ligbad/douche en toilet, 3 slaapkamers.
Beganeengrond:
'!3/3630223
1e*308566249930373/857
verdieping: Overloop, 6 slaapkamers.
2e78)5873205733522
verdieping: Ruime zolderverdieping.
• Elektrische rolluiken
5673%569332/!03"756
• Elektrische zonneschermen 2006
• De pensionvergunning zal opnieuw moeten worden aangevraagd
1e verdieping:,7#756
• Woonopp. ca. 165 m2, perceelopp. 295 m2
2e verdieping:3693732
Vraagprijs
V 595.000,- 
 
:'53035
 
:'530906#

ZorgContact werkt financieel tekort weg
ZorgContact heeft in 2007 veel meer zorg geboden dan was
beraamd. Door het nemen van de maatschappelijke verant-

woordelijkheid bleek afgelopen november, dat ruim een half
miljoen euro meer was uitgegeven dan met het regionale

Zorgkantoor was afgesproken. Deze overproductie werd veroorzaakt doordat meer personen de verpleeghuiszorg nodig

hebben en ook aan meer ouderen thuiszorg wordt geboden
dan vooraf was verwacht.

“We hebben dit risico geno
men omdat wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen voor de
inwoners in ons werkgebied. Dit kunnen wij ons
veroorloven omdat wij over
een gezonde financiële reserve beschikken. De overheid is de zorg zodanig aan
het herinrichten dat er
daadwerkelijk sprake is van
marktwerking en concurrentie. Blijkbaar doen wij
het goed want we krijgen
steeds meer klanten, met
name ook zelfstandig wonende ouderen. Wij zeggen
in principe nooit ‘nee’ tegen
inwoners van Zandvoort,
Bentveld, Bennebroek en
Vogelenzang”, zegt drs. Ger
Mulder, algemeen directeur/bestuurder van Zorg
Contact. Naast het Huis in
de Duinen (HiD) en de AG
Bodaan maken ook Meer
leven in Bennebroek en een
wooncomplex in Vogelen
zang daar deel van uit.
Brief
“Het gegeven dat de overheid organisaties als Zorg
Contact aanspoort zoveel
mogelijk cliënten te helpen,
waarbij een toenemend
aantal thuiswonenden,
maar tegelijkertijd geen
vergoeding geeft voor het
werk dat voor deze groep
wordt verricht, is te gek voor
woorden! Voor ZorgContact
is dat reden geweest om in
november 2007 per brief
een beroep te doen op staats
secretaris Bussemaker om
deze uren wel te betalen.
Temeer omdat ook in 2006 al
sprake was van een tekort
van € 220.000. Voor dit bedrag loopt nog altijd een
bezwaarprocedure. Van

wege de dreiging dat we de
extra uren niet vergoed krijgen hebben we de afgelopen tijd twee maatregelen
genomen. Een daarvan is
dat de bewoners van de seniorenwoningen bij HiD nu
de zorg gefinancierd krijgen
vanuit een Persoons Gebon
den Budget (PGB). Op deze
vorm van ondersteuning zit
namelijk nog geen rem. De
bureaucratie rond deze regeling is echter groot en per
saldo kost het de overheid
meer geld. De omzetting is
met succes verlopen. De andere maatregel is dat we 75
verzorgingshuisplaatsen
hebben omgezet naar verpleeghuisplaatsen. Met
deze maatregel wordt een
hogere financiële uitkering
verkregen. Het Ministerie
van VWS moet deze maatregel nog goedkeuren, maar
gelet op de zorgzwaarte van
veel cliënten hebben we
daar gewoon recht op’,
schetst Mulder de inspanningen van zijn organisatie
om de zorgverlening ook financieel mogelijk te maken.
Medewerkers
ZorgContact is in de gelukkige omstandigheid dat er
voldoende medewerkers
geworven kunnen worden.
“Vaak doordat onze medewerkers, die voor het grootste deel in ons werkgebied
wonen, anderen weten te
interesseren om bij ons te
komen werken. Daarnaast
hebben wij een uitstekende naam als het gaat om
de scholing en opleiding.
Dat onze kwaliteit goed is,
blijkt uit het feit dat we onlangs het bronzen keurmerk
hebben gekregen.”, aldus
Mulder.

www.zandvoortsecourant.nl

Antwoord
“Het antwoord op onze brief
van november liet lang op
zich wachten. We hadden
de brief ook gestuurd naar
de Tweede Kamerfracties.
Nadat de VVD had aangedrongen op beantwoording
van onze brief is er een reactie gekomen. De staatssecretaris heeft in haar
antwoord van 14 januari
aangegeven dat wij op termijn meer geld kunnen verwachten maar dat dit geleidelijk zal plaatsvinden. Ook
wordt verwezen naar extra
middelen die zij landelijk
beschikbaar stelt. Op onze
uitnodiging om eens langs
te komen en onze kritiek op
de toenemende bureaucratisering wordt echter niet
ingegaan”, schetst Mulder
hoe traag de rijksoverheid
heeft gereageerd op zijn
noodkreet.
Geld
In de afgelopen weken is
het tekort van een half miljoen euro gereduceerd tot
€ 100.000. De staatssecretaris droeg € 100.000 bij en
het regionale Zorgkantoor
betaalde € 300.00 uit. “Uit
onze jaarcijfers zal moeten
blijken hoe groot dit bedrag exact uitvalt, met de
€ 400.000 zijn we echter al
uit de zorgen. De suggestie
van de staatssecretaris dat
we als we onvoldoende budget hebben nieuwe cliënten
moeten doorverwijzen naar
anderen, wordt door ons
niet opgevolgd. In principe
zullen wij nooit zorg aan
inwoners van Zandvoort,
Bentveld en Bennebroek
weigeren”, besluit Mulder
die het niet onwaarschijnlijk acht dat ZorgContact
ook in 2008 geconfronteerd
wordt met soortgelijke
problemen. Overigens zal
ZorgContact geen beroep
doen op de gemeenten. De
gemeente is verantwoordelijk voor huishoudelijke
thuiszorg en de AWBZ voor
de medische zorg. Twee gescheiden wegen, waar we
het volledig mee eens zijn.
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Transportbedrijf & Bandenservice
Van der Veld

door
Erna Meijer

We beginnen deze week met een stukje historie. Tachtig jaar

geleden, in 1928, begon de grootvader van de huidige eigena-

ren, Peter en Herman van der Veld, een transportbedrijf. Thans
beschikt het bedrijf over 18 trekkende eenheden, twintig zeilentrailers, 3 koeltrailers en 9 containerchassis.
Peter van der Veld: “Onze negentien chauffeurs rijden voornamelijk in Nederland, België en
Duitsland. Dit is een bewuste
keuze, want niet alleen is er een
tekort aan goede chauffeurs,
tegenwoordig wil men graag in
de weekenden thuis zijn en niet
wekenlang onderweg.” De voornaamste vracht bestaat uit het
vervoeren van vis vanuit IJmuiden.
Volgens Moniek Molenaar, die onder meer de financiële administratie verzorgt, wordt de aan boord
al ingevroren vis per zeilenwagen
naar het koelhuis gebracht, waar
deze overgeladen wordt in containers. “Wij brengen deze dan naar
Rotterdam om vervolgens per
boot naar voornamelijk Malta,
Egypte en andere Afrikaanse landen getransporteerd te worden.”
Ten behoeve van deze vissers worden de lege visdozen door Van der
Veld zelf opgeslagen, maar de bestaande ruimte is ondertussen te
krap geworden.
Peter, enigszins teleurgesteld: “Wij
hebben op dit ogenblik behoefte aan
4000 m2 extra loodsruimte en hebben aan de gemeente gevraagd of
wij aanspraak kunnen maken op een
gedeelte van het vrijgekomen terrein van de rioolzuiveringsinstallatie
aan de Kamerlingh Onnesstraat.
Helaas duurt een antwoord erg
lang en komt er tot nu toe niets van
terecht.
De laatste tijd komt het regelmatig voor dat vrachtauto’s, die
met zeildoek zijn bespannen, door
dieven worden opengesneden.

Helaas is dat ook Van der Veld in
november 2007 overkomen. Peter:
“Er zaten geen waardevolle spullen in, maar in tien wagens heeft
men gericht gezocht door aan de
zijkant van deze dertien meter
lange auto’s het doek stuk te snijden. Gelukkig kunnen wij in ons
bedrijf de schade zelf repareren.
Mijn broer Herman doet dat, die
tevens het onderhoud aan onze
auto’s verricht.”
Naast de transportafdeling beschikt dit bedrijf sinds 1996 ook
over een banden- en accuservice.
Herman is hier verantwoordelijk
voor. “In eerste instantie voor onze
vrachtwagens, maar toen kwamen
er verzoeken van de eigenaren van
de strandtractoren voor die speciale banden. Wij verkopen nu alle
merken autobanden, ook aan particulieren.” Natuurlijk worden zij
ter plekke gemonteerd en ook een
lekke band kunt u daar laten repareren. Er is zelfs de mogelijkheid
om uw zomer- en winterbanden
daar op te slaan. Van maandag
t/m vrijdag is het bedrijf geopend
van 07.30 uur tot 16.30 uur.
Transportbedrijf & Bandenservice
Van der Veld, Voltastraat 34 te
Zandvoort. Tel. 5719013. Op www.
transportvanderveld.nl is ook
een link naar de speciaal door de
chauffeurs gemaakte site met veel
foto’s van de diverse auto’s: www.
piccolo-spotting.nl. De naam ‘piccolo’ staat tegenwoordig ook op
alle vrachtwagens en is een verwijzing naar de bijnaam van vader
Piet van der Veld.
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Krant niet ontvangen?

Voor nabezorging of bezorgklachten:
bel 06-1139 1478 of
mail info@zvo-verspreiders.n

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

Restaurant Cinq
3-gangen dagmenu
€ 29,50

Keuzeweekmenu
(ma t/m vrij)

zoekt enthousiaste
medewerkers m/v
voor achter de bar
en bediening

4-gangen dagmenu
€ 34,00

Uitgezonderd feestdagen

€ 16,75
Wij heten u
van harte welkom

5-gangen dagmenu
Chefs Special
€ 46,50

Kerkplein 8
Tel.: 023-571 22 52

Voor reserveringen:
023-5716119/info@tfaz.nl

Café Oomstee
Zaterdag 16 februari
aanvang 20.30 uur

Workshop
Ritme & Muziek
(zelf meedoen dus)
Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

Doe spontaan,
verras je partner!
Valentijns Diner
14 februari 2008
Romantisch culinair
5-gangen diner
in restaurant “de Serre”
Reserveer nu en ontvang een attentie.

Februari Voordeelmenu
(voor 2 personen)

* Dim-Sum: 2x Mini Loempia’s
		
2x Pangsit
		
2x Kerry Kok

€ 13,50
N AFHALEN *
EE
LL
A
*

* Ajam Pangang Speciaal
(geroosterde kip met pikante balisaus)l
* Tjap Tjoy met gesneden biefstuk
* 2x Witte Rijst
Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur
Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

Open Golf Zandvoort
Duintjesveldweg 3, Zandvoort
023-571 5743
administratie@opengolfzandvoort.nl

Slechts
€ 35,-
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Weekend weerbericht
Zandvoort en omgeving

Dorpsgenoten

door Erna Meijer

Koos van Duinen
Deze week te gast een voor velen misschien relatief onbeken-

de Zandvoorter. Dat is het doel van deze rubriek: kennismaken

met verschillende dorpsgenoten. Koos van Duinen is thans 61

jaar en komt oorspronkelijk uit Heemstede. Tot zijn vijfde jaar

heeft hij, samen met zijn broer, in Montreux en Sankt Moritz
(Zwitserland) gewoond, waar zijn ouders in het onderwijs
werkzaam waren.

Van Duinen: “Na mijn komst
in Nederland ben ik na de lagere school naar de IVOmavo in Bloemendaal
gegaan en daarna
naar de Kunstacademie in Den
Haag. Daar heb
ik o.a. grafisch
ontwerpen gestudeerd. In
die tijd was de
dienstplicht
nog een feit,
doch hierna
kwam ik terecht
bij een reclamebureau in Amsterdam
als account-executive.”
In Haarlem heeft hij onder meer gewerkt bij Klein
Schiphorst en Mittendorf.
Door freelance werkzaamheden voor een zeefdrukkerij raakte Koos geïnteresseerd in deze branche, wat
in 1980 resulteerde in het
starten van een eigen bedrijf. In eerste instantie in
Oostzaan, Boesingerliede en
Bennebroek, maar thans is
het bedrijf (www.vanduinenzeefdruk.nl) in Heemstede
gevestigd. “Ik ben er best
trots op dat ik alles contant
heb kunnen betalen en nooit
heb hoeven lenen”, aldus de
zeer hartelijke en gezellige
ondernemer.
In het begin leverde het bedrijf veelal stickers voor bedrijven (de horeca nam onder andere de stickers af die
destijds vaak op rijksdaalders
werden geplakt om het onderscheid met de gulden aan
te geven), maar het assortiment is ruimschoots uitgebreid met het bedrukken
van allerlei soorten materiaal; van textiel tot golfballen
aan toe. Tot op hoge leeftijd

Koos va
n Duinen
hielp ook zijn moeder hem
in de zaak met allerlei handen spandiensten, inclusief de
boekhouding.
Levenspartner
Een artikel over Koos van
Duinen schrijven kan absoluut niet zonder aan zijn
partner Aadje van der Werf
voorbij te gaan. Hun liefde
was de reden dat Koos 35 jaar
geleden in Zandvoort kwam
wonen! Zij woonde toen al
in de De Ruyterstraat, als een
van de eerste bewoners die
volop keus aan woonruimte
daar hadden. Aadje heeft een
boeiende carrière (grotendeels) achter de rug. Zij werkte destijds in de Kalverstraat
te Amsterdam bij Reveillon
(een chique cadeauwinkel),
maar werd op een gegeven
moment gevraagd om mannequin te worden. Dat is een
groot succes gebleken, want
naast de vele modeshows (zij
loopt nu nog regelmatig voor
Meddens) en fotosessies kon

IJskoude buien vrijdag en
zaterdag

zij lesgeven bij de bekende
modeacademie Charles
Montagne, eveneens in de
hoofdstad. Wie Aadje kent,
weet dat zij nog steeds een
geweldige uitstraling heeft.
Hobby’s
Een grote passie van beiden
is hun 8-jarige hond Tootsie,
een blonde labrador; haar
overal bekende voorganger
was Shorty, een geweldige hond. Aan hobby’s
ook geen gebrek.
“Veel reizen, nooit
georganiseerd
maar altijd zelf
geregeld, naar
onder andere
Indonesië, Maleisië, Thailand,
Zuid-Afrika, Kenia
en Cuba. Op die
manier ben je vrij
en leer je ook de bevolking beter kennen”,
aldus Aadje, “en in de
zomer vaak naar het strand
of een biertje pakken bij het
Wapen van Zandvoort.” Aadje
tennist en Koos is in 1988
gaan golfen bij Sonderland
en is inmiddels met handicap 20 lid op De Houtrak.

Een wellicht onverwachte
vrijetijdsbesteding hebben
zij sinds drie jaar gevonden in
het werken op hun volkstuin
in Noord. “Na een open dag
hebben wij de keus gemaakt
en het perceel gekocht. Het
is heel leuk, ondanks het
feit dat wij geen elektriciteit
en stromend water in ons
tuinhuis hebben, maar een
eigen waterpomp en een op
butagas werkend koelkastje
functioneert ook prima!”
Zij telen half om half, enerzijds bloemen en anderzijds
groenten en fruit, zoals sla,
maïs, haricot verts, peultjes,
courgettes en aardbeien. Bij
de gemeente kunnen zij zakken compost halen.
Kortom: een zeer van het
leven genietend stel, dat uitermate tevreden in ons dorp
woont!

Geen carnavaleske toptemperaturen bij de start van het
aankomende weekeinde, maar waarschijnlijk gure hagelstenen en ook natte sneeuwvlokken die de mensen om de
oren zullen vliegen. Het wordt namelijk kouder (minder
zacht!) vanaf vandaag en de ellenlange zachte januariperiode wordt dan dus tijdelijk onderbroken.
Lang mag het allemaal niet
duren, want vanaf dat eerste februariweekeinde herstelt het klassieke milde
patroon zich vrij spoedig
en ligt een echte winterperiode in de verste verte niet
in het verschiet, tenminste
als we puur op de weerkaarten afgaan.

zal deze zich waarschijnlijk
grotendeels op zee afspelen, maar Zandvoort aan
Zee krijgt er waarschijnlijk
ook wel mee te maken. In
ieder geval komt er ruig
water richting strand.
Windstoten tot boven 100
kilometer per uur zijn wel
te verwachten.

Vaak is te zien in dit soort
bijzonder slappe winters
dat er half- of eind februari
nog een korte koudespurt
waarneembaar is, die zich
ook begin maart nog kan
manifesteren (2005, 2006).
Voorzichtig kunnen we nu
vaststellen dat de hoofdwinter ons niets meer zal
bieden dit seizoen, dus weer
geen echte vorstperiode, die
in de jaren negentig nog
heel gewoon was.

Donderdagavond en vrijdag beloven dus guur uit
te gaan pakken met enkele buien die mogelijk ook
(natte) sneeuw kunnen
geven. Als zo’n bui wat
zwaarder is op vrijdag zou
het best eens even wit kunnen worden op een enkele
plaats. Op de valreep dus
waarschijnlijk geen volstrekt sneeuw(vlok)loze
januari dit jaar.
In het weekeinde wordt
het wat rustiger en droger onder invloed van een
kleine hogedrukuitloper en
kan het een paar kilometer
landinwaarts (Bentveld) tot
vorst komen in de nacht en
vroege ochtend. Overdag
wordt het 5 graden.

Woensdag hadden we
aanvankelijk regen, maar
in de middag knapte het
goed op met de zon erbij.
De wind dient goed in de
gaten te worden gehouden deze donderdag, want
die zou wel eens flink kunnen uithalen als een actieve depressie vrij zuidelijk
doorkomt (in de buurt van
Noorwegen). Het actieve
windveld zou wel eens
een storm in zich kunnen
herbergen. Mocht die zich
daadwerkelijk openbaren,

Volgende week is het vertrouwde zachte weer terug en komt de 10 graden
waarschijnlijk alweer in
zicht.
Weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

7

4

5

4-5

Min

3

3

1

0

Zon

10%

25%

35%

30%

Neerslag

90%

65%

35%

20%

zw. 7-8

w. 5-6

w. 4-5

z. 4

Weer
Temperatuur

Wind
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Administratiekantoor

K. Willemse
Administratie en
belastingaangiften
voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf
Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531
E-mail: kittywillemse@planet.nl

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF
levering en plaatsing
van alle glassoorten

Bloemen
altijd mooi!

vrijblijvende offerte!
023 5720480/06 41374921

Binnen of buiten ?
www.sportinzandvoort.nl
Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!
Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort
Tel. 023-5739278
e-mail: hanswillemse@planet.nl

ZANDKORRELS INVULBON

S
L
E
R
R
O
K
D
N
A
Z

Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 Mobiel
06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilderswerkzaamheden
.................
Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl
.................
Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of
06-44696001. ;
Met garantie en KvK.
.................
Te huur:
vakantiewoning,
100m2, 2-5 pers.
Winterberg, Sauerland
(D), ‘Land van de 1000
bergen’. Op de berghelling, midden in het
sportgebied. Info: fam.
Bierings, 06-22902614
.................
Verkoop
antiek en curiosa.
Zaterdag 2 februari
van 10.00 tot 13.00
uur. Zwarteweg 1a in
Aerdenhout (linker zijweg Zandvoortselaan).

Te koop gevraagd:
combi-noren,
maat 40. Tel. 5719880
.................
Te huur gevraagd:
geschikte ruimte
om o.a. magneet
therapie en E.F.T.
behandelingen te
geven. Tel. 06-23940247.
Monique de Vries. www.
emotionelebalans.nl
.................
Te koop:
garage in het
ondergrondse garagecomplex aan het Burg.
Van Fenemaplein.
tel. informatie:
0226-340334
(na. 18.00 uur).
.................
Te koop:
gouden Ital. prenten
(0.25x0.35) p.st. €2.
Div. mod. prenten
(0.20x0.30) p.st. €1-€2.
Tel. 5713509
(na. 18.00 uur).
.................
Woningruil
Aangeboden: ruime
ééngezinswoning in
prof. Zeemanstraat.
Gevraagd: 4-kamerflat in Zandvoort.
Tel. 5285275
.................
Treinontmoeting.
22-12-2007 naar Breda.
Graag nieuw contact,
was boeiend! Brief
of tel. nr. bekend bij
de redactie van deze
krant (tel. 5732752)

Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels €5,-

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

Zakelijke
zandkorrels €10,- (excl.BTW)

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

1
2
3

Iemand bedanken,
feliciteren
of verrassen?

4
5
6
7
8
9

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist
plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen
Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zet hem/haar
eens in de

spotlights!

Spotlight €25,- Met ZandvoortPas: 115,Bij voorkeur digitaal aanleveren via

info@zandvoortsecourant.nl

C U L T U U R
Nieuw Unicum zorgt voor zelfstandigheid
Wie kent er niet de grijze koepel van Nieuw Unicum, die net met zijn ronding boven de duinen van de
Zandvoortselaan uitsteekt? Het gebouw is een wereldje apart en betekent voor 185 mensen met een
lichamelijke beperking een eigen woonplek en biedt aan veel gespecialiseerde mensen een werkgelegenheid.

voorkomen worden.
Ook overbelasting
van het gezin of de
mantelzorg wordt
door de inzet van
Thuiszorg voorkomen. De zorg is zowel
voor volwassenen
als voor kinderen en
er zijn verschillende
(ondersteunende en
activerende) begeleidingen.

Tekst en foto Nel Kerkman

Een wellicht nog onbekende
service van Nieuw Unicum is
de Thuiszorg. Het is één van de
vele ondersteunende diensten
die vraaggericht werkt en zorg
levert, afgestemd aan mensen
met een chronische ziekte en/
of lichamelijke beperking in de
thuissituatie.

ling van de auto’s verrichtten.
Na een ererondje langs het
plantsoen van Nieuw Unicum
en een proost op de uitbreiding
van het wagenpark kunnen de
medewerkers, in plaats van in
hun eigen auto, binnenkort op
een professionele wijze naar
hun cliënt.

Professionaliteit
Om de thuiszorgmedewerkers
van Nieuw Unicum goed zichtbaar te maken in de wijken
waar zij zorg verlenen, gaat
men vanaf februari in nieuwe
bedrijfsauto’s rijden. De vijf
donkerblauwe auto’s zijn herkenbaar aan het speciale logo
van Thuiszorg Nieuw Unicum.
Op 28 januari presenteerde
zorgcoördinator Thuiszorg
Linda Haak op de Brinck één
van de nieuwe auto’s, waarna
de 22 medewerkers de onthul-

Zelfstandig in afhankelijkheid
De medewerkers van Thuiszorg
zijn geschoold in het bieden
van persoonlijke verzorging
en verpleging van mensen
met ernstige, complexe lichamelijke beperkingen. Het
uitgangspunt van Thuiszorg
Nieuw Unicum is zorg leveren
aan huis, zodat de cliënt zo
lang mogelijk in zijn eigen omgeving kan blijven functioneren. Zo kan een opname in een
instelling uitgesteld of zelfs

Buitenschoolse opvang De Boomhut
Vaste, flexibele en vakantieopvang
voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

WIJ ZIJN OP ZOEK
NAAR NIEUWE MEDEWERKERS (m/v)!
Meer informatie op onze website: www.pluspuntzandvoort.nl
of telefonisch via Monique van Straaten of Sandra Bartling: 023-5740333

Zorg op maat
Ook is er altijd een
vast aanspreekpunt
(de zorgcoördinator)
waar je je vragen aan
kwijt kunt. Er wordt
gewerkt met kleine vaste
teams zodat men van tevoren weet wie komt helpen. De
specialistische zorg die Nieuw
Unicum biedt duurt minimaal
een half uur en is niet alleen
voor Zandvoort maar ook
voor de gebieden die binnen
30 minuten vanuit Zandvoort
te bereiken zijn. De cliënt kan
zelf aangeven hoe vroeg of
laat men in of uit bed geholpen wil worden. Ook na een
ziekenhuisopname of om een
opname te overbruggen is in
veel gevallen een aanvullende
zorgverlening nodig. Als de cliënt binnen de regio op vakantie is, biedt Thuiszorg Nieuw
Unicum zelfs op uw vakantieadres ondersteuning.
Indicatie
De zorg van de Thuiszorg
wordt door de AWBZ vergoed op basis van een door
het Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ) gestelde indicatie.
Het CIZ beoordeelt of men in
aanmerking komt voor professionele zorg. Beschikt men
over een zorgindicatie dan
kan men kiezen voor een persoonsgebonden budget (PGB)
of zorg in natura. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met: Nieuw Unicum,
tel. 57 61212 (maandag tot en
met vrijdag) of e-mail: info@
nieuwunicum.nl.
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Spreuk van de week:

“Wie van het licht wegloopt stapt
voortdurend in zijn eigen schaduw.”
Marco Termes
(gesponsord door Grand Café Danzee)

AWARE nu ook mobiel

Sinds 2001 kent de regio Kennemerland AWARE. AWARE staat
voor Abused Women’s Active Response Emergency en is een
actief alarmeringssysteem voor mishandelde vrouwen of mannen. Het is een alarmeringssysteem voor mensen die slachtoffer
zijn geweest van huiselijk geweld en het risico lopen opnieuw
slachtoffer te worden van deze geweldsvorm. Tot nu toe is dit systeem thuis geïnstalleerd en konden de mensen bij bedreiging
snel de politie inschakelen. Per 31 januari aanstaande krijgen de
deelnemers van AWARE een mobiel alarmeringssysteem.
Met dit apparaat kunnen zij de
hulp van de politie inroepen als
zij zich op een willekeurige plek
in de regio bevinden en belaagd
of bedreigd worden door hun expartner of een familielid. Deze
uitbreiding zorgt ervoor dat de
mensen zich niet alleen in hun
eigen woning, maar ook op straat
veiliger zullen voelen.
Tot nu toe hebben voormalige bewoonsters van Blijf Groep (voorheen Blijf van mijn Lijf) en andere
vrouwen uit de regio steun en veiligheid ondervonden van AWARE
om herhaald slachtoffer te worden te voorkomen. De afgelopen
jaren hebben ruim 60 mensen in
de regio Kennemerland gebruik
gemaakt van AWARE. Potentiële
deelnemers moeten aan kunnen tonen dat ze slachtoffer zijn
geweest van huiselijk geweld
en dat zij een reëel risico lopen
om opnieuw slachtoffer worden.
De relatie met de agressor moet

beëindigd zijn en de potentiële
deelnemer moet bereid zijn om
aangifte te doen van nieuwe
feiten. Aan de deelname zijn wel
kosten verbonden.
Bij het indrukken van de alarmknop wordt door middel van GPS
de positie bepaald van degene die
belaagd wordt. Door de meldkamer van de politie wordt een politiewagen met prioriteit 1 naar de
plek gestuurd, waar de deelnemer
van AWARE zich bevindt. De open
spraakverbinding van het apparaat maakt het mogelijk dat
meegeluisterd kan worden, zodat het de toesnellende agenten
duidelijk wordt wat zich afspeelt
op de plaats waar het slachtoffer
zich bevindt.
Mensen, vrouwen zowel als mannen, die gebruik willen maken van
AWARE, kunnen zich hiervoor
aanmelden bij de Blijf Groep, tel.
023-5320722.

Vrijwilligersfunctie als goede
opstap naar betaalde baan

Tandem (voorheen Steunpunt Mantelzorg) biedt ondersteuning aan mantelzorgers uit Midden en Zuid Kennemerland.
Voor het begeleiden van groepjes mantelzorgers of vrijwilligers, is Tandem op zoek naar coaches.
De coach organiseert voor de
vrijwilligers bijeenkomsten
waar ervaringen worden uitgewisseld. Ook kan de coach vrijwilligers individueel begeleiden.
Voor deze functie wordt, indien
gewenst, een training aangeboden. De coach wordt begeleid
door de beroepskrachten van
Tandem. De functie vraagt inlevingsvermogen, goede communicatieve eigenschappen, goed
kunnen signaleren en rapporteren en affiniteit met mantelzorgers en chronisch zieken. De

tijdsinvestering zal ongeveer 4
tot 6 uur per maand bedragen.
Deze vrijwilligersfunctie kan
een goede opstap zijn naar
een betaalde baan. In het bijzonder worden ook mensen uit
met een Marokkaanse of Turkse
achtergrond uitgenodigd.
Hebt u zin in deze nieuwe uitdaging? Reageer via mail: vrijwilligershulp@tandemzorg.nl
of bel met: 023-89 10 610.
Meer informatie: www.tandemzorg.nl
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Voor alle ZandvoortPashouders
Hele maand februari:

Varkensschnitzels
naturel of gepaneerd
4 stuks € 5,00

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

DE TOP uit Noord-Holland
SMAAQ MILD
weelderig romig, heerlijk zacht

nu 500 gram slechts € 4,49

Nieuw:

Bloemenstal met
prachtige zijde bloemen
Pashouders op alle artikelen 5% korting.

Gehele wintercollectie
25 - 50 - 75 en 100 euro
Op vertoon van de ZandvoortPas
een fles huiswijn i.p.v. € 15,00
voor € 13,50 (wit, rood of rosé)

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen, ook
op Fleurop bestellingen.

Burg. Engelbertsstraat 94b – Zandvoort
7 dagen per week geopend

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 023 572 00 42
www.bloemenaanzee.nl

Bestel nu de ZandvoortPas 2008
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Een zakje
chocolade
tulpen
van € 3,00
voor €

2,50

Haltestraat 48
op vertoon van de
2042 LN Zandvoort
ZandvoortPas
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Denk
om uw
hart...

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Deze pas is geldig t/m 31 december 2008
Uw op naam gestelde ZandvoortPas
wordt, tesamen met een welkomstkado,
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.
Met de aangehechte tegoedbon voor een
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst
tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Kwarkhartje
normaal 1.10, nu slechts

75

cent

OP=OP

Aanbod geldig tot en met woensdag 6 februari 2008
en alleen in onze vestiging te Zandvoort.
Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 - 57 12 865
Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

de aanbiedingen van deze week
Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Thai beef salade
van € 10,75
Voor Pashouders:
€ 9,50
Ciabatta gerookte kip
van € 4.25 voor € 3.75
Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102
7 dagen per week geopend
van 09.00 tot 22.00 uur

Taftan beddengoed
van lieve babylakentjes tot
stoere dekbedovertrekken!
pashouders 5% korting op de gehele collectie.

L
Voor zandvoortpashouders aanbieding:

Gratis proefles
(vraag naar onze voorwaarden)

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

Bel voor informatie
06-54280393 of 023 - 5730107
www.members.lycos.nl\rijschoolduet

Addie Ottho & Zn

Potgieterstraat 4
2041 PC Zandvoort
Telefoon 023 – 5717 287
Mobiel 06-5577 8563
Mobiel 06-1887 6726

ZandvoortPas houders 10% korting

Lijst van
deelnemende
bedrijven

(in alfabetische volgorde)

Winkeliers:
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

Verzorging en vrije tijd:

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!
www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat
Autorijschool Duet - 06-54280393
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Mark Sjerps Internet - www.marksjerps.eu
Nympheia - www.nympheia.com
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

Mode en trends:

10% korting op
tijdschriften
Bij aankoop van
Calvin Klein ondergoed
1 paar sokken cadeau.
www.vlugfashion.nl Haltestraat 2a
7 dagen p. week geopend (vrijdag koopavond)

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Schoffies Kindermode - Haltestraat
Vlug Fashion Men’s Wear - Haltestraat

Wonen en onderhoud:
Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand februa ri

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort
Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Schildersbedrijf Addie Ottho & Zn Potgieterstraat
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Kortingen of presentjes bij Schoffies
Kinderkledingspecialist Schoffies in Jupiter Plaza, doet sinds
kort ook mee met de ZandvoortPas. Na lang wikken en wegen
hebben Sylvia en haar zus Daniëlle de knoop doorgehakt en
zich bij de ZandvoortPas-organisatie aangesloten. Schoffies
gaat iedere twee weken een aanbieding doen aan ZandvoortPas-houders. Op dit moment krijgt u bij uw aankoop en op
vertoon van uw ZandvoortPas een fraaie muts van het Deense
topmerk Grunt JeansWear ter waarde van € 9,95 kado!
Schoffies is een winkel dat de
kinderkleding per seizoen verkoopt en hebben dus een aantal keren per jaar een volledig
nieuwe collectie in de winkel
hangen. “We hebben nu al de
collectie voor het voorjaar binnen”, zegt Sylvia, “en over een
maand of twee kunnen onze
klanten alweer de zomerkleding
uitzoeken.” De kledinglijnen
die Schoffies verkoopt zijn van

gerenommeerde merken. “Wij
hebben voor de kinderen tot
een jaar of 10 het merk Esprit
Kids en voor de wat ouderen,
tot een jaar of 14/15, EDC Youth.
We gaan zelfs tot maat 188! Ook
hebben wij kleding van Puma en
ondergoed van Ten Cate, alles
dus pure degelijkheid en kwaliteit”, vertelt ze enthousiast.
In de maand februari is het feest

bij Schoffies.
“We bestaan
dan al weer 8 jaar en dat gaat
gevierd worden met extra aanbiedingen. Ik zal niet verklappen
welke dat zullen zijn. Laat de
lezers maar de pagina’s van de
ZandvoortPas in de gaten houden”, zegt ze raadselachtig.

en is 7 dagen per week geopend:
dinsdag tot en met zaterdag
van 10.00 uur tot 18.00 uur,
maandag van 13.00 uur tot
18.00 uur en zondag van 12.00
uur tot 18.00 uur.

Schoffies is gevestigd in de
Haltestraat 2d (in Jupiter Plaza)

Vrijdagavond is er koopavond.
Tel. 5738047.

De informatie pagina van de sportraad
www.sportinzandvoort.nl

Manege Sandevoerde:
een moderne manege/
pensionstal

De aan de Keesomstraat gelegen manege Sandevoerde is een geheel nieuwe buitenbak rijker.
Sinds kort kunnen daar, als het weer het toestaat,
ook wedstrijden in gereden worden. Het dynamische bedrijf geeft zes dagen per week kinderlessen, loungelessen voor ‘opstappers’ en lessen
voor beginners en gevorderden. Tevens kunnen
volwassenen in de avonduren hun lessen volgen.
Op zondag is er ruimte voor vrij rijden, buitenritten en onderlinge wedstrijden.
tredmolen en
een ruime en
gezellige bar
met een loungegedeelte. ’s
Zomers is het
goed toeven
op het mooie,
hooggelegen
terras.
Manege Sandevoerde is
een modern bedrijf dat
over veel faciliteiten
beschikt: ruime boxen,
een paardendouche,
een infrarood droger,
een zeer ruime binnenbak, de nieuwe buitenbak met paddocks, een
14

Manege Sandevoerde
heeft onlangs van de
FNRS de vierde ster
gekregen en behoort
daarmee tot de top van
Nederland. Ook voldoet
de manege volledig aan
de eisen van de stichting
Veilige Paardensport,

waardoor uw kinderen
veilig les kunnen krijgen
of paard kunnen rijden.
De manege is gesitueerd
aan het begin van de duinen waardoor buitenritten zeer interessant zijn.
Door de duinen kan men
ook op het strand komen
voor een lekkere strandrit. Deze zijn overigens
alleen in de tijd tussen
half september en half
maart mogelijk.
De tarieven die
Sandevoerde voert zijn
zeer vriendelijk. Een
10-rittenkaart voor de
jeugd heeft u al voor € 95
en voor volwassenen is
dat € 135. U krijgt dan 10
x 1 uur les. Een losse kinderles ‘in de groep’ kost
€ 13,50 en voor volwassenen kost een groepsles
€ 17,50. Verder zijn er ook
mogelijkheden voor privélessen en tot slot zijn
er ook nog springlessen
voor volwassenen mogelijk. Meer informatie
kunt u krijgen via www.
sandevoerde.nl of telefoonnummer 5715894.

ZHC wil graag weer groeien
De Zandvoortse Hockey Club (ZHC) wil weer groeien. Nadat de laatste jaren

met name de seniorenafdeling volledig is opgeheven, de dames hebben aan
het begin van dit seizoen door personele problemen de handdoek in de ring
gegooid, is er een nieuw bestuur opgestaan dat graag binnen nu en twee jaar
het ledenaantal naar 250 wil brengen. Dat is nodig om de vereniging structuur
te geven, zonder ‘eerste’ elftallen heeft een club bijna geen bestaansrecht.

Er staat nu een clubje enthousiaste mensen klaar
om ZHC nieuw leven in
te blazen en als eerste
de financiële situatie
weer op peil te brengen.
Verder willen ze een actief sponsorbeleid voeren
want dat heeft enige tijd
stilgestaan.

Erwin Hilbers, één van
de leden die actief zijn
medewerking verleend:
“Verder zullen we, om
onze naamsbekendheid wat op te krikken,
nog een aantal activiteiten opzetten. Zo zullen we bijvoorbeeld in
de loop van het jaar een

Middenstandstoernooi
gaan organiseren. Op
dit moment zijn we
naarstig op zoek naar
spelers voor de jongste categorie. Om die
te bereiken zullen wij
flyers uit gaan delen
bij de basisscholen.
Elk nieuw lid dat zich
hierdoor aan gaat melden krijgt een speciale
toetredingskorting en
uiteraard een nieuwe
hockeystick cadeau. We
willen er weer een club
van maken met een
aansprekende naam.”
Meer informatie kunt u
krijgen vanaf de website www.zhconline.nl
of via een e-mail naar
bestuur@zhconline.nl.
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Heden

Ver l e de n
Het Zwarte Veld

Het Louis Davids Carré is een grootschalig project dat het

centrum van Zandvoort een heel ander uitzicht zal gaan

Zicht vanuit richting Ha

arlem

geven. Op de plaats waar straks de brede school, parkeergarage en andere gebouwen zullen verrijzen,
was vroeger een stuk braakliggend terrein:

het Zwarte Veldje. Menige Zandvoorter heeft

daar nog jeugdherinneringen over. Het werd

gebruikt als een soort vuilnisbelt want me-

nigeen stortte er zijn huisvuil. De naam kwam
van de kleur van de grond: zwart.

In 1947 waren er twee Zandvoortse kranten:

het Zandvoortse Nieuwsblad van drukkerij

Zicht vanaf het centru

m

F.M. van Deursen en de Zandvoortse Courant

van IJs de Jong. In beide kranten was een arti-

kel opgenomen waarin het een en ander over het Zwarte
Veld werd gemeld. Vermaakt u zich met de verhalen, die
beide totaal anders van inhoud zijn.
Zandvoortse Courant van 20
september 1947:

Een oog in ‘t zeil
Knock-out

Wij hebben er ons vaak over
verwonderd dat de voetbalsport zo weinig door de
schoolgaande jeugd beoefend wordt. Herinneringen
ophalend, bevonden we
dat dat “in onze tijd” anders was. Hoewel de mogelijkheden toen veel geringer waren dan vandaag,
moesten wij ons met het
Tolterrein ergens in duin
achter de gashouder, of op de
Scharrendrogerij maar behelpen. Tegenwoordig kunnen
de knapen semi-interlandwedstrijden spelen naast
het oude Zeemeeuwenveld.
We hebben ons afgevraagd
of de jeugd minder sportief
zou zijn dan wij in onze zeer
jonge jaren.
Maar deze week ben ik op
een avond bij een complete bokswedstrijd verzeild
geraakt. Op het zwarte
veldje, dat die naam met ere
draagt. Het is het strijdperk
geweest van zovele klasse-

en schoolwedstrijden, dat het
eigenlijk een heilige plaats is.
Daarom deed het ons zo goed
de jongens daar te zien knokken.
Niet maar wat getimmer, maar
boksen. Volgens de regelen van
het spel. De knapen hadden een
ring gemaakt, door heel simpel
wat lijnen in het stof te trekken. Er stonden twee jongetjes
met heuse bokshandschoenen
benevens een scheidsrechter in
de ring. Er omheen een joelende
jongensschaar, de favoriete boksers luidkeels aanmoedigend. En
in de hoeken zaten warempel
jochies met handdoeken en een
spons. Het ene ventje bokste
beheerst, keek uit en sloeg alleen toe als hij een gaatje zag.
Hetgeen niet moeilijk was, want
de tegenstander was een wilde
jongen, die er maar op los sloeg
en als een bulldozer op z’n tegenstander inbeukte. Echter
met het steeds maar lachende
gezicht naar de heilige zwarte
grond van het zogekleurde
veldje gewend. “Kijken, Pietje!”,
vermaande de scheidsrechter,
die meer instructeur was. Af en
toe kwam hij tussenbeiden, als
de jonge boksers jonge worstelaars werden. Zo nu en dan
een poeier op Pietjes konen en
een bijpassend bijvalsgeluid

van de andere vechters langs
de ring. Pietje werd bebeukt
tot hij veel te vroeg in de avond
reeds sterren begon te zien.
“Pietje”, zei de scheidsrechter,
“met je rechterhand dekken
en links stoten.” Waarop Pietje,
scheelkijkend van inspanning,
tot het offensief overging. Nu
dreunde het zwarte veldje van
de aanmoedigingen voor de
physiek zwakste broeder. Maar
de tegenstander, die toch al ronden in het voordeel was, d’r was
warempel een bel ook, begon te
lachen. Hij kon de schele ogen
van Pietje niet meer verdragen.
Pietje had nu ook een puntje
van z’n tong buitenboord langen. En dat deed de deur dicht.
De tegenstander kon niet meer
van het lachen. Waarop Piet z’n
enige treffer plaatste. De tegenstander zakte in elkaar van
het lachen. En werd plechtig
door twintig jonge monden
uitgeteld. Knock-out! Op hun
schouders hebben ze Pietje de

Huidige “Zwarte veldje
”

Koningstraat in gedragen. Joe
Louis kan na een overwinning
niet feestelijker in Haarlem ontvangen zijn. Wij zijn gerustgesteld wat de sportiviteit van de
jeugd betreft.
Zandvoorts Nieuwsblad van
3 mei 1947:

Eén-oog

in het land der blinden
koning...
De Noord Zuid Hollandse Tram
wegmaatschappij tracht niet
alleen door een behoorlijke
service op vervoersgebied haar
naam hoog te houden, zij doet
dit óók door de trambanen,
die naar Zandvoort leiden, zo
netjes mogelijk te doen zijn.
Zo zagen wij deze week dat
trampersoneel ter hoogte van
de halte Kostverloren bezig
was, de trambaan te zuiveren
van opgroeiend gras en onkruid,
papier en afval.

Onze lezers zullen
misschien vragen, of
dit geen monnikenwerk
is. Wie kijkt er naar de
tramb aan, als je in
de tram zit? Maar let
nu eens op als U bij
halte Kostverloren de
trambaan oversteekt.
‘t Oog wil óók wat
hebben en zulk een
keurig onderhouden
spoor oogt toch héél
wat meer, dan een trambaan,
overwoekerd door gras en
onkruid. Er zit óók ten opzichte van ons dorp een
zekere service in. Een tramreiziger vertelde me zelfs,
dat deze week de hele trambaan Amsterdam - Haarlem
van onkruid gezuiverd en dus
netjes gemaakt werd.
Ons gemeentebestuur moge
dit voorbeeld van een ijverige tramdirectie ter harte
nemen. Er is in Zandvoort
nog véél, wat opgeruimd
moet worden. Dat we nog
zitten met krotten van woningen die nodig moeten
worden opgeruimd om het
aanzien van ons dorp te verhogen, dat aanvaarden we,
want woningnood en trage
wederopbouw zijn hiervoor
als verontschuldiging aan te
voeren. Maar er is nog zoveel
wat opgeruimd kan worden.
Soms met betrekkelijk weinig moeite. We denken aan
het vieze zwarte veldje, waar
we al eens eerder over spraken. We denken aan de verlengde Haemstedeweg waar
het voetpad bijna niet meer
te zien is door de weelderige
groei van graspollen en onkruid. Is het zoveel moeite dit
eens grondig op te ruimen?
Een netjes uitziend dorp is
óók een boel waard, de tramdirectie geeft ‘t voorbeeld,
dat de gemeente moge volgen. Er is nog véél te doen!
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Alvin and the Chipmunks
Alvin and the Chipmunks, gebaseerd op de tekenserie, is een familie verhaal vol met humor, warmte
en muziek.

Drie speciale
eekhoorntjes,
de Chipmunks
Alvin, Simon
e n T h e o d o re ,
besluiten hun
intrede te nemen in het
huis van Dave
Seville, een
worstelende
songwriter.
Al snel bes e ffe n d e
Chipmunks
dat ze hun
geheim
aan Dave
moeten onthullen om bij hem te
mogen blijven wonen,
want ze kunnen niet
alleen praten… maar
ook zingen! Samen
met Dave breken ze
al snel door en worden ze dé sensatie in
de muziekwereld. De
band met Dave wordt
steeds sterker zoals

08:00
10:00
12:00
14:00
17:00
20:00
21:00

Countrytrack (H)
ZFM Jazz
Muziekboulevard
Zondag in Kennemerland
De avond
Golden ZFM (H)
Tepp Zeppi

Dinsdag

08:00 Zondag in
Kennemerland (H)
12.00 De Muziekboulevard
20:00 ZFM Jazz/
raadsvergadering.
22:00 In Zandvoortse Zaken

Woensdag
08:00
12.00
20:00
22:00

die met een echte vader. Maar toch eist het
sterren bestaan haar
tol en Alvin, Simon en
Theodore beginnen ruzie te maken met Dave.
Gelukkig beseffen ze
al snel dat er niets zo
belangrijk is dan een
hechte familie.

Cristian Nemescu (1979-2006) hoorde tot de nieuwe generatie jonge Roemeense regisseurs, die ook
internationaal succesvol is. Met zijn eerste lange

speelfilm California dreamin’ (Endless), die gebaseerd is op ware gebeurtenissen, won hij onder

andere de Prix Un Certain Regard op het afgelopen
Filmfestival Cannes. Helaas overleed Nemescu tijdens de montage bij een auto-ongeluk en besloot

de producent de film als eerbetoon niet af te monteren.
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Zondag

Donderdag

08.00 Goedemorgen
Zandvoort (H)
20:00 Countrytrack
22:00 De Hoop

Vrijdag

08:00 ZFM jazz (H)
10.00 Venendaal in Zicht
17.00 Je weekend in
Maandag
met ZFM
08:00 Zandvoort op Zaterdag (H)
19:00 Vrijdagavond Café
12.00 De Muziekboulevard
21.00 Sea IT
20:00 Golden ZFM
21:00 ZFM Klassiek

Filmclub Simon van Collem:
California dreamin’

Het is mei 1999 en via
radio en televisie horen
we over anti-NAVObeweging en Kosovooorlog. We bevinden ons
op een bruiloft in een
Roemeens dorp dat op
de doorgangsroute naar
de Servische provincie
Kosovo ligt. Dan horen
we dat ‘de Amerikanen
komen’. In het verveelde

R A DI O + T V

Roemeense dorp doet
het nieuws snel de ronde, want wie weet; misschien kunnen ze hun
voordeel doen met de
mannen in legerprint. De
trein, die de Amerikaanse
militairen vervoer t,
wordt gestopt door de
stationschef. Zijn ze eindelijk gekomen? Wel wat
laat om de Roemenen

Vrijdagavond Cafe (H)
De Muziekboulevard
ZFM Klassiek (H)
Veenendaal in Zicht

Zaterdag

08:00 Toebak Leeft?
10:00 Goedemorgen
Zandvoort
12:00 Muziekboulevard
14:00 Zandvoort op
Zaterdag
17:00 Eurobreakdown
19:00 Meij op Zaterdag
21:00 Groove Empire
23:00 Night Walk
24 uur per dag on air!
106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de provincie
Noord Holland. Radio Noord-Holland is bovendien de officiële
rampenzender van de provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether)

of FM 93.3 (kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

van het communistische bewind
te bevrijden. Toch
maar hier houden.
Geheime missie
naar Servië of
niet.
Door het oponthoud raken de
Amerikaanse
militairen op
het dorpsfeest
verwikkeld in
verschillende
Roemeense verhaallijnen. Daar zoenen
ze tienermeisjes, vechten met puberjongens,
bekijken spandoeken
van stakers en worden
welkom geheten door
de burgemeester, die
een rommelig gestrikte
stropdas draagt met de
Amerikaanse vlag erop.
Elvis meets Roemeense

volksmuziek. Een
komische metafoor voor
de Amerikanen en hun
buitenlandse beleid
en voor de Roemeense
geschiedenis in het
bijzonder. We herkennen de erfenis van Emir
Kusturica.
Bron: Filmkrant
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want anders kom je
er niet.”

In the Picture…

Rockmuziek

Olivier
Annema

basgitarist

Tijdens een optreden bij een Jazz festival in Zandvoort werd Olivier Annema (20 jaar) op slag verliefd op het geluid van de basgitaar. Hij was toen ongeveer zes jaar oud. Vanaf dat moment

wist hij wat hij wilde: basgitaar spelen. Zijn doel is uitgekomen.
Nu is hij basgitarist in de rockband Mutated Minds. “Muziek is
mijn grootse passie, daar ga ik honderd procent voor.”
Olivier zit in het eerste jaar van
zijn studie toegepaste psychologie aan de Saxion Hogeschool in
Deventer. Hij reist elk weekend
naar Zandvoort om met de band
de studio in te duiken. Het is een
eindje rijden, maar dat heeft hij
er graag voor over.

“Het maakt niet uit hoe brak
je bent, zodra je gaat spelen zit
je al snel in een bepaalde roes.
Jezelf verliezen in de muziek, dat
is een geweldig gevoel”, legt hij
enthousiast uit.
Het puur opgaan in de muziek
is voor Olivier één van de be-

H eb je ff …

....v oor Ma rti jn d’H ont,
25 jaa r

Waar kennen we jou van?

“Jullie kennen mij misschien van Geerling Autoservice. Ik
werk hier sinds een tijdje twee dagen in de week,
op woensdag en zaterdag. Ik
vervang en repareer hier onder andere banden en accu’s.
Daarnaast probeer ik natuurlijk
zo veel mogelijk service te verlenen bij het tankstation.”

Wat doe je naast
deze baan?

“Op het moment doe ik veel uitzendwerk, vooral in de horeca. Ik
heb mijn diploma voor gastheer en mijn hart ligt dan ook
in de horeca. In maart ga ik waarschijnlijk weer in vaste
dienst werken bij een nog te openen restaurant. Daar heb
ik echt heel veel zin in!”

Waar kunnen we jou nog meer tegenkomen?

“Af en toe ga ik voor de plezier een balletje slaan bij Open
Golf Zandvoort. Hiernaast ben ik vaak te vinden op het
strand, nu om even lekker uit te waaien en in de zomer
natuurlijk om te ‘bakken’! Uiteraard kan je mij ook in één
van de vele kroegen in het dorp vinden, waar ik regelmatig
met vrienden een biertje drink.”

langrijkste redenen om
in de muziek verder te willen
gaan. “Al jong droomde ik ervan om door je eigen muziek in
een soort van trance te komen.
Kijk, dat gebeurt er als wij met
z’n vieren staan te spelen. Dat
is de kick, mijn passie.” Olivier
vormt samen met Bas de Jong,
Johannes van Rooien en Jeroen
van den Berg Mutated Minds.
“De band bestond al eerder,
maar Bas en ik zijn er later bijgekomen. Het klikte goed. Niet
alleen op muzikaal gebied, maar
ook persoonlijk. We zijn niet alleen bandleden, maar ook hele
goede vrienden. Dat is belangrijk als je samen muziek maakt,

Mutated Minds
staat voor een aparte manier van denken. “De
kunstenaar Ghali kijkt op een
absurdistisch en surrealistisch
naar de wereld, dat doen wij ook.
Alleen wij uiten dat in onze muziek en songteksten. Het is rockmuziek met invloeden van o.a.
Radiohead, Muse en Metallica.
We proberen een echt ‘space’ effect te creëren. Eigenlijk moet je
het gewoon een keertje horen.
Op onze website www.myspace.
com/mutatedminds zijn een
paar soundtracks te beluisteren.
Dan wordt het duidelijk wat ik
bedoel”, aldus Olivier.

Optreden

Op dit moment staan er een aantal optredens gepland. Verder
gaan ze binnenkort ook strijden
voor de Rob Acda Award, een
belangrijke popprijs in NoordHolland. Maar het eerste optreden is al aanstaande vrijdag
in Williams Pub. “Live optreden
voor publiek, dat is het leukste
wat er is. Ik heb er heel veel zin
in. We gaan lekker knallen!”

I Know Where It’s @
Donderdag 31 januari:

Hou je van poëzie? Kom dan vanavond om 20.00
uur langs in de bibliotheek van Zandvoort. Het
is Nationale Gedichtendag in heel Nederland
en bibliotheek Zandvoort heeft als gast het
duo ‘De Hoed en de Rand’, zij zingen poëzie van
bekende dichters. Entree is gratis.

Vrijdag 1 februari:

De Zandvoortse rockband ‘Mutated Minds’
geeft een optreden weg in de Williams Pub. In
‘In the Picture’ hierboven lees je meer over deze
band. Ze gaan los tussen 22.00 uur en 00.00
uur.

Zondag 3 februari:

Weer een relaxte zondagmiddag bij Take Five
aan Zee met happy jazz en easy tunes. Vanaf
16.00 uur speelt het Mainstream Jazz Combo
in het jaarrond strandpaviljoen.

Zondag 3 februari:

Met je jongere neefje/nichtje of broertje/
zusje naar De Krocht voor een onvervalst
Kindercarnaval! Van 14.00 tot 16.00 uur een
feestje bouwen.

Column
Gewoon een
feestje!
Ik durf te wedden dat iedereen in Zandvoort hem nu
wel kent. Of in ieder geval
een nummer van hem heeft
gehoord. Natuurlijk heb ik het
dan over Mister Alain Clark.
De rijzende ster in de muziekwereld. Om me heen hoorde
ik steeds vaker zijn naam vallen. Verder had ik een paar
keer een nummer van hem op
de radio gehoord. Gevoelige,
warme muziek met een
vrolijke noot. Relaxed om
bij wakker te worden of om
naar te luisteren bij sombere
regenachtige dagen. Maar
ook om lekker op te dansen.
Vooral het nummer ‘Father
and Friend’, wat hij met zijn
vader zingt, is te gek. Om kippenvel van te krijgen, zo mooi.
Ik vond het dan ook heel erg
leuk om naar zijn optreden te
gaan in Café Neuf.
Het was super druk. Als sardientjes in blik kon je nauwelijks een vin verroeren, maar
dat gaf allemaal niet. Het leek
eeuwen te duren, maar toen
kwam eindelijk Clark met zijn
band het podium op. Vanaf de
eerste tot aan de laatste noot
was het gewoon een feestje.
Iedereen ging uit zijn dak. Het
leukste van alles is dat ik echt
kon zien dat hij en zijn band
het ook naar hun zin hadden.
Het enthousiasme spatte ervan af.
Ook kreeg ik een brok in mijn
keel toen hij samen met zijn
vader, Dan Clark, begon te zingen. Wauw! Niet alleen mooi,
maar ook ontroerend. De
muziek was top en de sfeer
goed. Clark praatte alle nummers aan elkaar. Zo vertelde
hij dat hij het speciaal vond
om op te treden in Zandvoort,
omdat hij hier is opgegroeid.
Aan het einde van de avond
bedankte hij ons, het uitzinnige publiek. “Tot de volgende
keer! Misschien weer hier?”
Ja! Graag! Ik hoop het echt,
want hij is een fan rijker.

Sutiah
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ZandvoortPas 2008:

Vraag nu uw nieuwe pas aan

en profiteer weer een jaar lang van vele aanbiedingen

ZANDVOORT “HET HUIS MET DE DOLFIJNEN”
4 LUXUEUZE APPARTEMENTEN
TEN

EN
EM
ART P!
P
P
O
A
O
G 2 TE K
NO

Appartement 1:
oppervlakte 100 m2 excl.
balkon/terras (zuid).
Prijs: � 350.000,- v.o.n.

Het kleinschalige complex is centraal gelegen aan de Hogeweg
met alle voorzieningen binnen handbereik: winkels, restaurants,
station, enz. Met de duinen, het strand en de zee op loopafstand
is de “Hogeweg” een ideale locatie om te wonen en te leven!
Een uitgelezen plek om domicilie te kiezen ...

Voor meer info: www.hethuismetdedolfijnen.nl

Appartement 3:
oppervlakte 120 m2 excl.
balkon/terras (zuid).
Prijs: � 420.000,- v.o.n.

Hogeweg 46 Zandvoort

Luxueus kleinschalig appartementencomplex
bestaande uit 4 appartementen met parkeerplaats
op privéterrein

Uitgebreide brochure op aanvraag

Hogeweg 56A - 2042 GJ Zandvoort
Tel.: 023 - 571 29 44 - Fax: 023 - 571 75 96
www.vanschaikomaco.nl - e-mail: info@vanschaikomaco.nl

Tennis tip van de week!

Wanneer je in de wedstrijd
op voorsprong bent gekomen,
verander dan nooit je stijl
van spelen. Blijf dezelfde
tactiek gebruiken die je deze
voorsprong hebt gebracht!
Deze tip word je
aangeboden door
Voor meer tips & instructies
ga naar www.tennisdvd.nl

Geef om vrijheid,
steun Amnesty

Top Thuiszorg
Een Top Team voor Top zorg
Heeft u thuiszorg nodig? Wij hebben ruimte voor nieuwe cliënten
Wij hebben een team van gemotiveerde verpleegkundigen en
verzorgenden, die graag kwaliteit en aandacht geven aan de cliënt
Wij bieden:
		
		
		

Verpleging en verzorging
Huishoudelijke verzorging
Terminale thuiszorg
Psycho-sociale begeleiding

Met een persoonsgebonden budget, het PGB, kunt u bij Top Thuiszorg
zorg inkopen afgestemd op uw persoonlijke wensen en situatie. Wij
komen vrijblijvend en kostenloos bij u langs om uw vraag te bespreken.
Voor informatie kunt u bellen met A. Hijner, 023-5714635 of 06-52022639

50 plus pagina door Mitzi Maas

			

50plus@zandvoortsecourant.nl

Zwemmen met de ANBO

Plons! Dat is wat overdreven maar elke maandagmorgen om
klokslag half tien gaan de leden van de ANBO-zwemclub te
water in het Aqua Romana van Center Parcs. Eerst wat bibberen op de kant is er niet bij, want het water is heerlijk warm.

ANBO-zwemmen

Vanaf 09.15 uur verzamelen
de zwemmers van de ANBO
zich voor het toegangshek
bij de kleedruimten. Ze hebben er zin in. Sommigen
zwemmen al 25 jaar met de
ANBO. De oudste deelneemster is bijna 90 jaar. Met een
maandkaart van de ANBO
kost het slechts € 2,50 per
keer. “Is Jan ziek?” vraagt
bijna iedereen bezorgd aan
Marina, de echtgenote van
Jan Wassenaar die de honneurs voor haar man waarneemt. Zij controleert de
toegangskaarten en neemt

de bijdrage in ontvangst.
“Jan is aan het langlaufen in
Oostenrijk,” legt ze uit. Jan
heeft duidelijk vele fans.
Geen bommetje
Wekelijks zwemmen er tussen de 25 en 40 leden in het
sportbad. Van 09.30 uur tot
10.30 uur is het bad exclusief voor ANBO-leden. Er zit
altijd een badmeester- of
juf bij voor de veiligheid. Ja,
je kunt je ook niet voorstellen dat er leden uitgestuurd
worden wegens wangedrag.
Sommige zwemmen keurige

baantjes, anderen doen oefeningen of hangen gezellig te
kletsen aan de kant. “Het is
ook een sociaal gebeuren,
hoor!” verontschuldigt zich
een mevrouw. Het blijkt
Joukje Dingerdis-Jongsma te
zijn. Bekende naam? Haar vader en broer hadden het garagebedrijf aan de Oranjestraat
op de plek waar nu de Deka
Markt staat. “Na de oorlog,
wanneer het ’s winters vroor,
zette mijn vader het grote
terrein voor de garage onder
water, zodat de Zandvoortse
kinderen de volgende dag
een ijsbaan hadden”, weet
zij zich te herinneren.
BlubBlubBlub
Vele bekende en minder bekende gezichten zwemmen
voorbij. Ook Jaap Paap, die zich
als een soort Pieter van den
Hoogenband door het water
beweegt. Ineens is een aantal
zwemmers verdwenen. Geen
zin meer? Jawel, maar vanaf
10.00 uur mag er ook van de
overige baden gebruik gemaakt worden, dus springen
er een paar in het bubbelbad
en duiken anderen in het golvenbad of buitenbad. Of ook
iemand van de hoge glijbaan
is geroetsjt, is helaas niet
waargenomen, maar wordt
niet uitgesloten.

Peacock Foundation bezorgt ouderen veel plezier

De heer Co de Pauw richtte 6 jaar geleden de Peacock Founda-

tion op. Deze stichting heeft als doel bewoners van zorginstellingen een gezellige dag te bezorgen. Inmiddels profiteren zo’n
twintig tehuizen in Kennemerland van deze nobele stichting.

Het Portugese Madeira

Stardust

Afgelopen zaterdagmiddag
genoten de bewoners van
het Huis in de Duinen van
een optreden van het koor

Stardust, dat door de Peacock
Foundation vanuit Haarlem
was ‘ingevlogen’. Het koor
brengt een nostalgisch re-

pertoire met werken van o.a.
George Gershwin, Cole Porter
en Louis Davids. Het staat
onder leiding van Paul van
Utrecht en wordt op de piano
begeleid door André Elferink.
Huisvriend van het HiD, De
Pauw, was ook aanwezig en
genoot zichtbaar, niet alleen
van het optreden maar ook
van de reacties uit de zaal. “Zie
je hoe iedereen het naar de zin
heeft? Dáár doen we het voor”,
legde hij uit, “we hebben ook
eens een dagje gevaren met
het hele bejaardentehuis. Met
bussen naar Katwijk, daar gingen we op de boot, met lekkere
hapjes, drankjes en muziek
aan boord. We hadden een
extra sponsor, want het kost
natuurlijk wel wat. Maar we
hadden allemaal een heerlijke dag!
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Waar een klein dorp
groot in kan zijn
“De schade die Zandvoort heeft geleden is niets vergeleken
met de ramp die zich in het zuidwestelijk deel van Nederland
heeft voltrokken”, sprak burgemeester Van Fenema. Veertien

dagen eerder, 20 januari 1953 tijdens zijn nieuwjaarsrede, sprak
hij zijn dankbaarheid uit voor hetgeen in 1952 voor de weder-

opbouw van Zandvoort tot stand was gebracht. Hij kon toen
niet vermoeden dat hij twee weken later een spoedzitting met

de gemeenteraad zou beleggen om de gevolgen van de jongste
watervloed te bespreken.

Reddingspost “Ernst Brokmeijer” ligt op het strand

De orkaan, die ongelukkig samenviel met springtij, zorgde
die zaterdag voor veel schade
aan de gehele Zandvoortse
kuststrook. De Zeereep werd
op vele plaatsen tot een steile
wal afgeschaafd. Het betonnen zwembassin bij Riche
was door de enorme kracht
uit elkaar geslagen. Op het
zuidelijke strand viel de reddingspost ‘Ernst Brokmeijer’
van zijn bunker. De overige
bunkers die in de zuidelijke
duinreep waren gebouwd,
stonden vrij op het strand.
Drie strandpaviljoens werden
volledig verwoest.
Veel schade
Ook in het dorp was de schade
enorm. Niet alleen dakpannen, muurtjes, zinken goten,
schoorstenen en schuttingen
moesten eraan geloven, ook
zes bomen op het Kerkplein
en Raadhuisplein werden
ontworteld en de windwijzer, het koperen schip op
het raadhuis, tuimelde naar
beneden. Zondagmorgen
werden extra trams ingezet
en kwamen ook duizenden
auto’s met ramptoeristen
naar ons dorp om de plek des
onheils te bekijken.
Inzamelingsactie
Afdeling Zandvoort van het
Nederlandse Rode Kruis or-

ganiseerde ’s zondags een
inzamelingsactie. De voorzitter reed met een radiowagen door het dorp om de
actie kenbaar te maken en
riep mensen op om kleding
en dekens af te staan voor de
slachtoffers van de getroffen
gebieden op de Zeeuwse
en Zuid-Hollandse eilanden.
Motorclub Zandvoort begon
om 19.00 uur als eerste met
het huis-aan-huis ophalen
van goederen. Op het centrale
verzamelpunt in het politiebureau sorteerden vrijwilligers de spullen en voor 21.00
uur vertrokken de eerste twee
volle vrachtwagens richting
Den Haag. De Zandvoortse
wagens waren de allereersten uit het land. De collecte
leverde fl. 14.400 op.
Reddingsboot ter plaatse
Op maandagmiddag werd de
Zandvoortse reddingsboot
‘C.A. Dudok de Wit’ per tractor
overgebracht naar Haarlem.
De boot, die in de Leidsevaart
te water gelaten werd, vertrok
met een deel van de bemanning, te weten schipper Floor
Koper, motordrijver Ab Bos,
alsmede Ab Kraaijenoord en
Rook Koper, naar Rotterdam.
Ze bleven een week weg om
hulp in Zeeland te bieden.
“Het water vecht, maar het
mag nooit meer winnen!”
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Kook eens anders
kookrubriek

Recept

Kortingsactie Dierenbescherming
De afdeling Haarlem & Omstreken van de Dierenbescherming organiseert

Recept

Saltimboca van zeeduivel

weer de populaire kortingsactie op de castratie en sterilisatie van katten. Vanaf 1 februari 2008 kunnen particulieren een korting van (minimaal) € 10,- krij-

Hoofdgerecht voor 4 personen.

Benodigdheden:

gen op de kosten van de operatie.

dieren worden vermeden:
ongewenste nesten jonge
dieren en nog meer katten
in Nederland.

versgemalen witte peper,
3 etl. zachte boter,
1 etl. olijfolie,
2 etl. droge witte wijn,
12 cocktailprikkers.

6 plakjes rauwe ham
(Parma of Serrano),
600 gr. zeeduivelfilet,
12 blaadjes salie,
zout,

Bereiding:

De hamplakken in de lengte halveren. De zeeduivel in 12 gelijke
stukken verdelen, op ieder stuk een salieblaadje en elk stukje omwikkelen met een plakje ham. Vaststeken met een cocktailprikker.
Vier borden voorverwarmen. De zeeduivel bestrooien met peper.
In een pan 1 etl. boter en de olie verhitten. De zeeduivel in circa 5
minuten lichtbruin bakken, halverwege keren. De vis na het bakken tussen twee borden warm houden.
Aan het bakvet de wijn en 3 eetlepels water toevoegen. Het aanbaksel losroeren, van het vuur af de rest van de zachte boter door de jus
roeren en de jus op smaak brengen met zout en peper. De zeeduivel
over de warme borden verdelen en de jus erover en ernaast scheppen.
Serveren met tagliatelle en roergebakken mediterrane groenten.
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Veel dierenartsen uit de
Kring van Dierenartsen
Kennemerland doen met
de actie mee door een
eigen extra korting van
€ 5 per ingreep te geven.
Bel voor meer informatie het kantoor van de
Dierenbescherming op
bovengenoemd telefoonnummer.

Chitah
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De bedoeling van de breinbreker is de rekenkundige som op zo een manier op te lossen dat hij
klopt. Gelijke letters zijn gelijke cijfers.

eke

U werkt met de cijfers 1 t/m 9. Deze dient u in
de witte vlakjes in te vullen. De optelsom van
de vakjes staat in het donkere vlakje naast de
rij of boven de kolom. Indien u in een donker
vlakje bijvoorbeeld 4\8 ziet staan, betekent dat
u vertikaal op 4 moet uitkomen en horizontaal
op 8. Let op: er zijn soms meerdere oplossingen
mogelijk.

Met deze actie benadrukt
de Dierenbescherming
Haarlem nog eens hoe
belangrijk het is dat katteneigenaren er tijdig voor
kiezen hun dier te laten
‘helpen’. Alleen zo kunnen de gevolgen van de
kortstondige liefde tussen

Vanaf 1 februari kunnen geïnteresseerden
op maandag t/m vrijdag
tussen 09.00 en 17.00
uur op het kantoor van
de Dierenbescherming in
Zandvoort (Keesomstraat
5) een kortingsformulier invullen of aanvragen. Buiten deze tijden
kunnen mensen een
afspraak maken, hiervoor kunnen ze bellen
met tel. 023-5343 440.
De Dierenbescherming
Haarlem stelt 100 formulieren voor deze kortings-

actie beschikbaar en op
= op.

Chitah is een lieve poes, ze
is gevonden op straat. In het begin was ze een
beetje verlegen en kwam ze niet echt tevoorschijn. Maar nu ze wat langer hier is, gaat het
steeds beter. Ze ligt lekker in een mandje en
komt op je af voor een knuffel. Haar grootste
hobby is eigenlijk wel eten! Ze is daarom ook
veel te dik. Als ze de kans krijgt, eet ze zoveel
mogelijk op. Ze moet ook echt op dieet als ze
bij haar nieuwe eigenaar is en wat meer beweging kan ook geen kwaad voor deze dame.
Hier is ze sociaal met andere katten, maar zal
het ook niet erg vinden om alle aandacht voor
zichzelf te hebben. Chitah zit hier af en toe buiten en vindt dat ook wel erg prettig. Voor haar
afvalprogramma is het ook wel goed dat ze
haar pootjes buiten gaat strekken. Kortom, wie
zoekt er een lieve, wat rustige en eigenlijk ook
wel erg gezellige poes? Kom kijken in het asiel
aan de Keesomstraat 5. Geopend van maandag
tot en met zaterdag tussen 11.00 uur en 16.00
uur. Tel. 5713888 of kijk op www.dierentehuiskennemerland.nl.

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

Gemeentelijke publicatie week 5 - 2008
Vergadering College
De besluitenlijst van de collegevergadering
van 22 januari en de verdere in week 4 door
het college genomen besluiten zijn 29 januari
vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de
Centrale Balie en op de website.
Klein Chemisch Afval
Op zaterdag 2 februari haalt de ecocar van Sita
weer Klein Chemisch Afval op. Schema: Dirk v.d.
Broek 9.00-10.00 uur, Vomar 10.10-11.00 uur,
Tolweg 11.10-12.00 uur.
Reiniging GFT rolemmers
4, 5, 7 en 8 februari 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.
Intrekken Verkeersbesluit
Op grond van het op 1 november 1999 in werking getreden Algemeen Delegatiebesluit
1999, hebben Burgemeester en Wethouders
van Zandvoort op 23 oktober 2007 besloten tot:
Het intrekken van de verkeersbesluiten voor
een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
op de locaties: Tollensstraat 39 – Zeestraat 42
– Lorentzstraat 23 – Burg. Nawijnlaan 140 en
Kanaalweg/Oosterweg.

Vergunningen
Bouwvergunningen aangevraagd
Zandvoort.
-Gasthuisstraat 11, gedeeltelijk vergroten woning, ingekomen 21 januari 2008, 2008-010Rv
-Gasthuisstraat 11, gedeeltelijk slopen garage,
ingekomen 21 januari 2008, 2008-011S
-Linnaeusstraat 1-01 t/m 11-04, veranderen
gevelkozijnen, ingekomen 21 januari 2008,
2008-012Lv
-Duintjesveldweg 5, plaatsen materiaalcontainer, ingekomen 22 januari 2008, 2008-013Lv
-Hogeweg 44, bouw appartementencomplex,
ingekomen 23 januari 2008, 2008-014Rv1efase
-Kostverlorenstraat 105, plaatsen zwembad
en bijgebouw, ingekomen 23 januari 2008,
2008-015Rv1efase
-Dorpsplein 5, veranderen voorgevel, ingekomen
24 januari 2008. 2008-017Lv
-Wilhelminaweg 32, vergroten woning, ingekomen 24 januari 2008, 2008-018Rv1efase.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde
bouwvergunningen liggen bij de Centrale Balie
ter inzage. U kunt deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts indien voor
deze bouwplannen vrijstelling van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een
zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van vrijstelling wordt
afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt
indienen. Mocht de vergunning of vrijstelling
worden verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen..

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. 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.

Vrijstellingen
Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van
artikel 19.3 van de Wet op de Ruimtelijk Ordening vrijstelling te verlenen voor het:
-veranderen van de winkel/woning op het perceel Kerkstraat 12 en 12a te Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2007-198Rv).

Centraal telefoonnummer
Alle afdelingen zijn bereikbaar via
(023) 574 01 00.

Voormelde bouwaanvraag ligt met ingang van
01 februari 2008 gedurende 6 weken ter inzage
bij de Centrale Balie van het gemeentehuis tijdens de openingstijden. Gedurende de termijn
van de terinzageligging kan een ieder schriftelijk of mondeling haar/zijn zienswijze omtrent
de aanvraag kenbaar maken bij het college van
Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040
AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek
van uw brief “zienswijze” te vermelden.

Openingstijden Centrale Balie
Maandag t/m woensdag:
08.30 - 16.00 uur
Donderdag: 		
08.30 - 20.00 uur
Vrijdag: 		
08.30 - 12.30 uur
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u
maar voor een beperkt aantal zaken terecht:
paspoorten en rijbewijzen e.d.

Kapvergunningen aangevraagd
-Zandvoortselaan 151, 2 dennenbomen, 1 conifeer en 1 esdoorn, aanvraag ingekomen op 24
december 2007, ivm overlast en slechte kwaliteit, wel herplantplicht.
De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunning ligt bij de Centrale Balie ter inzage. U
kunt deze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van zes
weken na publicatie hun zienswijzen schriftelijk
kenbaar maken bij het college van de gemeente
Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze inzien tijdens
openingstijden. Belanghebbenden kunnen

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 begraafplaats
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de Tollensstraat 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 collegelid wilt spreken. Het kan
zijn dat u eerst naar een vakafdeling verwezen
wordt.
Vragen over een bouwplan?
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de werkeenheid Vergunningverlening op
werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 09.00
en 10.00 uur.
Op zoek naar werk?
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van
www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden of
aanbieden van banen in Zandvoort.

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen
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Voetbal

Basketbal

(Zaterdag)

SV Zandvoort laat punten liggen

Het zaterdagelftal van SV Zandvoort heeft in Wijdewormer niet van ZCFC kunnen winnen. Hoewel onze
plaatsgenoten het grootste gedeelte van de wedstrijd dominant waren, bleef de score bij 2-2 steken.

Arend Regeer wordt onderuit gehaald

Het verschil bij ZCFC ten opzichte van de wedstrijd in
Zandvoort, toen Zandvoort
met 4-1 won, was één speler: Jaap Meijer, oud-prof die
onder andere speelde in Ajax
2 en bij Volendam. Met zijn
46 jaar (!) was hij ‘levensgevaarlijk’ en een regelrechte
plaag voor de verdediging van
Zandvoort.
Het eerste kwartier was voor
de Zandvoorters en het was
niet verwonderlijk dat ze op
voorsprong kwamen. De manier waarop was echter niet
alledaags. Een vrije trap van
Barry Paap werd door zijn
medespelers gemist maar
ging via het hoofd van een
verdediger langs de ZCFCkeeper, 0-1. Gaandeweg gaf
Zandvoort het initiatief uit
handen, met als gevolg een
steeds meer in de goede af-

loop gelovend ZCFC dat door
topscorer Robbie de Jong,
na een inschattingsfout van
Zandvoort-doelman Michel
van Kampen, in de 39e minuut
lanszij kwam. Het is dat de
Zandvoortse verdediging dit
seizoen het sterkste wapen is
van het elftal van Pieter Keur
(die zelf afwezig was), anders
waren er voor rust nog een
aantal tegentreffers gevallen.
Toch kwamen de gastheren
voor rust nog op voorsprong,
2-1 derhalve bij rust.
Waarschijnlijk hebben de assistenten van Keur een donderspeech gehouden want
na rust pakte Zandvoort de
draad, die zij na het eerste
kwartier hadden losgelaten,
weer op. Veel druk werd er op
het doel van ZCFC gezet en
kansen werden gaandeweg
gecreëerd. Toch moesten de

Zandvoort-supporters tot
de 63 minuut wachten om
te kunnen juichen. Na een
schitterende voorzet van Max
Aardewerk wist Paap op onnavolgbare wijze het leer tegen
de touwen te schieten, 2-2. Na
dit doelpunt kwamen er kansen aan beide zijden, met misschien wel de grootste voor
Meijer. Tot drie keer toe wist
hij alleen voor Van Kampen
te verschijnen en even zoveel
keren wist de Zandvoortse
doelman met katachtige reflexen te redden, die hiermee
zijn misser uit de eerste helft
meer dan goed maakte.
Aan de andere kant hadden
de gastheren vlak voor het
eindsignaal alle geluk van de
wereld toen Paap, op aangeven van Nigel Berg, met een
rollertje de paal wist te raken
waardoor de bal uit het doel
sprong. Gezien het beeld van
de tweede helft verdiende
Zandvoort misschien wat
meer maar mocht toch nog
blij zijn één punt mee naar
Zandvoort te nemen.
Door dit resultaat en de prestatie van Monnickendam,
3-0 verlies bij Kennemerland,
heeft Zandvoort weer zicht
op de derde plaats. Deze kan
bereikt worden als komende
zaterdag de inhaalwedstrijd
(thuis, aanvang 14.30 uur) tegen ZOB gewonnen wordt.

Futsal
Nuttige overwinning ZSC’04, SV Zandvoort gelijk
Opnieuw kan ZSC’04 een overwinning noteren. Het team van coach Marcel Paap zat afgelopen
woensdagavond tegen V&V met maar liefst drie wisselspelers ruim in de spelers.
Net als in de wedstrijd tegen
Geel Wit was scheidsrechter
Aad Leijen de fluittist en net als
tegen Geel Wit was hij ook nu
weer in negatief opzicht een
hoofdstuk apart. Het enige verschil was dat de Zandvoorters
nu met ruimere cijfers van de
tegenstander wonnen. ZSC’04
versloeg de opponent met 7-0.
Volgens Paap had dat veel meer
kunnen zijn, maar was de kee22

per van V&V (te) goed op dreef.
Prettige bijkomstigheid was
dat één van de achtervolgers,
De Stal ’81, punten morste bij
een inhaalduel. Daardoor gaat
ZSC’04 virtueel aan de leiding
in de strijd om het kampioenschap.
SV Zandvoort
SV Zandvoort had het wat
moeilijker tegen ZOG. Ondanks
een goed begin, waarbij de

Zandvoorters een 2-0 voorsprong namen, kwamen de
Haarlemmers goed terug.
Zandvoort kwam met 2-4
achter te staan, maar door een
stukje onverzettelijkheid lukte
het onze plaatsgenoten uiteindelijk toch nog tot 4-4 terug te
komen. Daarmee pakten de zij
een punt. Voor Zandvoort een
prima resultaat maar voor ZOG
twee punten verlies.

Lions heren moeizaam langs
Racing Beverwijk 3

Dat de weg naar een kampioenschap niet over rozen gaat blijkt

wel uit de fysiek harde wedstrijd van afgelopen zaterdag. De
heren van The Lions wisten slechts met grote moeite van gastheer Racing Beverwijk 3 te winnen. Uiteindelijk werd een 40-47
overwinning mee naar Zandvoort genomen.
Onze plaatsgenoten kwamen
moeizaam uit de startblokken
en door het fysieke spel van
Racing, dat door de arbiters
niet werd bestraft, kon bijvoorbeeld Sander Verboom niet in
zijn spel komen. Voornamelijk
de aanval in het eerste kwart
liep dan ook totaal niet, mede
door het gebrek aan communicatie tussen de spelers onderling. Pas bij een 8-0 achterstand kon de latere uitblinker
Evert Bol, altijd bereikbaar
en sterke ‘inside’ acties, voor
de eerste Zandvoortse score
zorgen. Ook verdedigend
lieten de Zandvoorters een
steek vallen en was het niet
verwonderend dat Racing
bij de eerste verplichte timeout met 19-9 voorstond. Het
herstel kwam ook nog niet
in het tweede kwart. Wel
werd er toen de basis gelegd
voor de uiteindelijke zege.
Verdedigend, Racing scoorde
slechts 4 punten in die 10
minuten, stond Lions als een

huis maar slechts 11 punten
scoren in één kwart is voor
een aanstaande promovendus te weinig. De ruststand
werd bij 23-20 bereikt.
Na rust hetzelfde beeld: een in
een sterke zone verdedigend
Lions maar aanvallend was
het belabberd. Echter door
die zoneverdediging waren de
tegenstanders nauwelijks in
staat om te scoren. Achteraf
zou blijken dat zij gemiddeld
over de laatste drie kwarten
per kwart slechts 7 punten
bijeen wisten te sprokkelen.
Het laatste kwart gingen onze
plaatsgenoten met 3 punten
voorsprong in. Tot 3 minuten
voor tijd kon Racing nog op
gelijke hoogte blijven. Toen
echter viel de eerste en enige
driepunter van Ron v.d. Meij
en gesteund door nog een
drietal scores van zijn teamgenoten wist Lions ook deze
klip te omzeilen. Topscores:
Ron v.d. Meij 15; Evert Bol 10.

Sportprogramma
Sportprogramma tot en met 6 februari
Basketbal

Zaterdag 2 februari
Korver Sporthal, Zandvoort
17.30 uur: Lions heren – Spaarndam 2

Handbal

Zondag 3 februari
Korver Sporthal, Zandvoort
12.40 uur: ZCS – Lotus 2

Futsal

Maandag 4 januari
Van Turnhouthal, Haarlem
21.05 uur: Haarlem - SV Zandvoort

Voetbal

Zaterdag 2 februari
Sportcomplex Duintjesveld, Zandvoort
14.30 uur: SV Zandvoort - ZOB
Zondag 3 februari
Sportpark Rooswijk, Rooswijkerlaan 1, Velsen-Noord
14.00 uur: Velsenoord – SV Zandvoort
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Voetbal

Puin op parkeerplaats gestort

(Zondag)

Fris SV Zandvoort zet Bloemendaal een hak
Het zondagelftal van SV Zand-

De aannemer die op de Van Lennepweg bezig is, heeft het puin
dat afgevoerd moet worden, gestort op de parkeerplaats bij SV

Zandvoort. Hierdoor zijn een kleine 40 parkeerplaatsen voorlo-

pig niet te gebruiken! Als zoiets in het centrum gebeuren zou,

voort heeft in de streekderby

zou Leiden in last zijn.

bij Bloemendaal zich van zijn
beste kant laten zien. In een
zeer

onderhoudende

wed-

strijd wisten zij de ambities

van Bloemendaal, om dit jaar
nog uit de vierde klasse te ko-

men, de grond in te boren. Natuurlijk hadden de gastheren
al een aantal punten gemorst

maar nu is het zo goed als bekeken.

Stijlvolle interceptie van Michel van Marm

Het werd een wedstrijd die
zich hoofdzakelijk op het
middenveld zou afspelen.
Zandvoort, zonder de geblesseerde Martijn Paap en de
lichtgeblesseerde Billy Visser
op de bank, speelde fris en vrij
en misschien wel één van de
beste wedstrijden van dit seizoen. Trainer Berry Buytenhek
moest, mede door het feit dat
Michael Kuijl (na onenigheid
met zijn medespelers) met de
noorderzon is vertrokken, weer
eens een nieuwe opstelling
uit de hoge hoed toveren en
slaagde daar met vlag en wimpel voor. Aanvoerder Michel
van Marm heerste bijna op
het middenveld en coachte
zijn team naar behoren.

verdediging als een huis. Als
één van de gevaarlijke spitsen van de gastheren aangespeeld werd, zat er gelijk een
Zandvoorter in zijn rug, geen
ruimte weggevend. Door deze
instelling kreeg Bloemendaal
slechts een paar kleine kansjes, kon Zandvoort in de wedstrijd groeien en als het een
klein beetje had meegezeten,
zouden onze plaatsgenoten
bij rust hebben geleid. Hoppe
echter miste een opgelegde
kans.

Bloemendaal speelde weliswaar de meeste tijd op de
helft van Zandvoort maar deze
zondag stond de Zandvoortse

Na de 0-0 ruststand en de
thee, probeerde Bloemendaal
van alles om Zandvoort op de
knieën te krijgen. Via een schitterende ‘half volley’ opende
Bloemendaal de score. “Dan
zie je de bui alweer hangen.
We hebben al wedstrijden
lang steeds de pech dat de
tegenstander vlak voor tijd op

voorsprong komt en wij weer
met lege handen staan”, reageerde Buytenhek op de achterstand. Nu echter niet want
Zandvoort wist de rug recht
te houden met als gevolg een
schitterend doelpunt van Jan
Zonneveld. Van grote afstand
wist hij met een strak en diagonaal schot de Bloemendaalse
doelman te passeren en zijn
ploeg op gelijk hoogte te brengen. De voor Hoppe ingevallen
Billy Visser had nog een grote
kans om drie punten mee naar
Zandvoort te nemen.
Gezien het vertoonde frisse
spel lijkt het alsof Zandvoort
weer naar boven kan kijken.
Komende zondag moeten zij
dat tonen want Zandvoort
speelt dan uit tegen Velsenoord
(14.00 uur). Bij winst kan het
dan een plaats op de ranglijst
stijgen.

Bridge
Eerste ‘garage bridge drive’ een feit
Bridge

Hierdoor hebben 48 mensen
een zeer gezellige zondag gehad en wie weet: goed voorbeeld doet goed volgen. “Ik wil
dit in ieder geval nog een keer
doen”, zei een glunderende

Bergen puin kwam het bestuur van de voetbalclub tegen toen zij zaterdag naar het
clubgebouw wilden gaan. Tot
overmaat van ramp waren er
zaterdag 20 (!) wedstrijden
door de KNVB gepland met
dus evenveel verenigingen
die van buiten Zandvoort komen, met de auto! Die auto’s
werden dus elders geparkeerd met als gevolg dat de
bezoekende spelers van ZHC,
de gebruikers van de Korver
Sporthal en de golfspelers van
Open Golf Zandvoort op een
groot tekort aan parkeerplaatsen werden getrakteerd.
Bij navraag bleek dat
Zandvoorters geklaagd hebben via de klachtenlijn van
de gemeente. Hierop is de
klachtencoördinator op onderzoek gegaan en heeft het
een en ander boven water

gehaald. Ton van Heemst,
gemeentelijk woordvoerder:
“De aannemer is zeer heftig
bezig met de Van Lennepweg
en had tijdelijk wat ruimte
nodig om het puin, dat uit
de grond komt, op te slaan.
Het is de bedoeling dat het
later weer de grond ingaat.
Er is in samenspraak met de
gemeente besloten het puin
tijdelijk op de parkeerplaats
bij het clubhuis SV Zandvoort
te storten. Verder ligt het in de
lijn der verwachting dat het
daar vóór 13 maart weer weg
is. Dat is nog wel een behoorlijke periode waarin men zal
moet afzien en het is zeker
ook hinderlijk maar het kan
niet op een kortere termijn
weer weggehaald worden.
Mogelijk kan het gedurende
de werkzaamheden gedeeltelijk worden weggehaald en
dat is dan meegenomen.”

De adverteerders van deze week

Afgelopen zondag hebben Rob en Anja Witte
van Autobedrijf Zandvoort een aanzet gegeven tot misschien wel een nieuwe trend: de
‘garage bridge drive’. In samenwerking met
de Zandvoortse bridge Club werden er in de
showroom van het autobedrijf gebridged
door 48 bridgers.
Een volle showroom en veel
gezelligheid, dat waren zondag
de kenmerken bij Autobedrijf
Zandvoort. Witte had zich garant gesteld voor een hapje
en een drankje en de ZBC had
de spelattributen geregeld.

Puin op parkeerplaats

Volle showroom

Witte na afloop.
Uitslag: 1 Hans Hogendoorn
67,05%, 2 Badi Overzier en
Els Acda 61,69%, 4 Tom v.d.
Meulen 61,53%.

Administratiekantoor K. Willemse
Asian Delights
Autobedrijf Zandvoort
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Neuf
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
CNG Groep
Danzee
De Zeespiegel
Dorsman Assurantiën
Gemeente Zandvoort
IJzerhandel Zantvoort

Kenamju
Meijershof, Restaurant
MultiRent Autoverhuurbedrijven
Netexpo Internet BV
Open Golf Zandvoort
P. van Kleeff
Pluspunt Boomhut
Sailfish Reclame
Sea Optiek
Selekt Mail
Take Five
Top Thuiszorg
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van Schaik, makelaar
Willemse Elektrotechniek

23 23

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR Zandvoort Tel: 5 715 715

www.cvl.nu

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie

zeezicht

nieuw

Emmaweg 36

Van Lennepweg 143

Burg. van Fenemaplein 16/3

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Prachtige royale vrijstaande villa (bouwjaar 1997) met inpandige garage, 4 slaapkamers, 2 badkamers, diverse terrassen
en een heerlijke tuin die de privacy waarborgt. De woning is
rustig gelegen aan een pleintje, in het Alexanderpark midden
in het groene hart van Zandvoort.
Hardhouten kozijnen en dubbele beglazing
Verwarmde garage met elektrische bedienbare deur
Rustige ligging, alleen bestemmingsverkeer
Op loopafstand van centrum, openbaar vervoer en strand
Woonoppervlakte ca. 200 m2, inhoud ca. 600 m2

Vraagprijs V 945.000,--

Goed onderhouden 3 kamer appartement op de 1e verdieping
gelegen van een kleinschalig complex, nabij het strand.
Woonkamer v.v. houten vloerdelen, moderne open keuken,
bijkeuken, 2 slaapkamers en een moderne badkamer. Het
complex is in 1999 gebouwd en beschikt over een afgesloten
parkeergarage en berging
Om zo te betrekken!
Licht stuukwerk
Op loopafstand van station, centrum en strand
Woonoppervlakte ca. 78 m2

Ruim opgezet 4 kamer appartement (verbouwd naar 3
kamers) op de 2e verdieping gelegen met een woonkamer
van ca. 50 m2 en heerlijk zeezicht, moderne keuken,
moderne badkamer en 2 slaapkamers. Dit complex beschikt
over een lift en ligt op steenworpafstand van het centrum
en openbaar vervoer.
Ruim appartement en zo te betrekken!
Berging in de onderbouw
Parkeren middels vergunningensysteem
Woonoppervlakte ca. 100 m2

Vraagprijs V 274.500,--

Vraagprijs V 275.000,--

Emmaweg 15

Oranjestraat 15zw

nieuw

Tjerk Hiddesstraat 4/5

In prachtige gerenoveerd gebouw aan de boulevard van
Zandvoort, ligt dit 4 kamer appartement (verbouwd naar 3
kamers) met geweldig uitzicht over zee. Het appartement
is op de 3e verdieping gelegen, beschikt over een L-vormige
woonkamer met open haard, 2 slaapkamers, moderne keuken
en een garage in de onderbouw.
• Gedeeltelijk voorzien van dubbele beglazing
• Boodschappenlift, inpandige berging
• Woonoppervlakte ca. 85 m2

Vraagprijs appartement V 249.000,-Vraagprijs garage
V 30.000,--

Royale karakteristieke 2 onder 1 kap villa met 7 slaapkamers,
oprit, 2 garages en een diepe voor -en achtertuin. De woning
staat in de geliefde groene buurt van Zandvoort, op loopafstand van het gezellige centrum, strand en het historische
station van Zandvoort.
•
•
•
•
•

Heerlijke groene woonomgeving
Rustig, kindvriendelijk gelegen
Zonnige gelegen achtertuin met achterom
De woning dient geheel gemoderniseerd te worden
Woonopp. 170 m2, perceelopp. 533 m2

Vraagprijs V 759.000,--

Verrassend ruime 20-er jaren benedenwoning met souterrain,
woonkeuken met serre, 2 slaapkamers, moderne badkamer en
besloten tuintje met achterom. Deze woning ligt midden in
het centrum en toch merk je daar niets van!
•
•
•
•

Midden in het centrum van Zandvoort
Op loopafstand van het strand gelegen
Slapende VvE
Woonoppervlakte ca. 95 m2

Vraagprijs V 244.000,--
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Zandvoortse kust is een zwakke schakel
Tijdens de raadsvergadering van 29 januari stond het bestem-

mingsplan Middenboulevard opnieuw op de agenda. Dit naar

Geldig t/m zondag 10 februari

aanleiding van de afwijzing van de Gedeputeerde Staten (GS)

• Heel fijn volkoren € 1.75
• 4 kaasstengels € 2.95

die aangeven dat in dat gebied procedurele fouten zijn ge-

maakt. Gelijktijdig met de afwijzing stellen GS een kustver-

Stap ook eens binnen
voor onze belegde
broodjes met
ambachtelijke salades
en onze koffie!

dedigingproject voor dat niet alleen grote invloed zal hebben
op het bestemmingsplan maar ook op de strandactiviteiten.
door Nel Kerkman
In september 2003 geeft
Provincie Noord-Holland in zijn
nieuwsbrief Kustvisie 2050 al
aan dat “Zandvoort plannen
heeft ontwikkeld voor vernieuwing van het buitendijks gelegen boulevardgebied. Deze bot-

sen met allerlei beperkingen
vanuit het waterkeringbelang.”
Tijdens de kustconferentie in
2006 wordt er gesproken om
de zwakke plekken in de kust
door zand in zee, respectievelijk
dijkversterking, aan te pakken.

Klimaatverandering

Uit onderzoek blijkt dat de kust
de komende tientallen jaren
steeds zwaarder onder druk
komt te staan door klimaatverandering, zeespiegelstijging,

Een dijk in de duinen lijkt nodig om het water te keren

incidentele golfoverslag en bodemdaling. Hierdoor zullen op
(middel)lange termijn zwakke
schakels ontstaan in de kustverdediging. Zandvoort behoort
tot één van de zwakkere schakels waarbij een deel van de
bebouwing minder beschermd
wordt door duinen of dijken.

Dit brengt risico’s met zich
mee. Daarom zullen er concrete
maatregelen genomen moeten
worden om ook de Zandvoortse
kust en de Randstad te beschermen voor de komende tweehonderd jaar.

vervolg op pagina 3

Fantastisch kindercarnaval
Auto Strijder
Zandvoort

Elfjes, zeerovers, prinsesjes, boeven, noem maar op. Afgelopen zondag waren ze allemaal aanwezig tijdens het kindercarnaval in De Krocht. Je zou verwachten dat de kinderen de
boventoon zouden voeren. Niets is echter minder waar.

De Mannetjes
Druk met bouwen

Opa’s, oma’s, vaders, moeders
en andere familieleden waren
volop aanwezig om hun kroost
te kunnen fotograferen, filmen of
gewoon om te genieten van de
kleintjes, die zich overigens prima
vermaakten op de muziek van dj
WimWilWel. De ene na de andere
polonaise met ook weer ouders die

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

Zandvoort Optiek

Tijdens
de verbouwing
zijn wij gewoon
geopend !
Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

de kar trokken. Het hoogtepunt
voor de kinderen was het uitdelen
van cadeautjes die door de sponsors beschikbaar waren gesteld.
Zonder deze sponsors was het
feest niet mogelijk en de organisatie wil ze dan ook uitdrukkelijk
bedanken. De dj: “Volgend jaar
weer. Dit kan niet meer stuk!”

Heeft u zich al aangemeld voor het e-debat in
Pluspunt op 26 maart?
Geef u op. Mail (inclusief een motivatie)
naar burgemeester@zandvoort.nl.

In polonaise door de zaal

Meer informatie:
www.zandvoort.nl - webartikel: ‘Burgemeester
hoort graag het ‘andere’ Zandvoortse geluid’

‘Ze denken zeker dat door die
klimaatverandering het eind
februari al 30 graden wordt’
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Familieberichten

Geen snelbus Zandvoort – Schiphol

Waterstanden
februari

Do
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Hoog Laag Hoog Laag Hoog
water water water water water
03.49
-
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00.05
00.35
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01.46
02.04
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15.59
04.25
04.59
05.38
06.16
06.56
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08.25

12.04
12. 4 5
13.26
13.59
14.40
15.14
16.05

16.35
17.09
1 7. 4 7
18.30
19.15
20.06
21.06

Kerkdiensten
Zondag 10 FEBRUARI

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis van het overlijden
van onze lieve zorgzame moeder en oma Boeni

Berdina Marretje Lansdorp – Duijts
Dien
sinds 2006 weduwe van Han Lansdorp
op de leeftijd van 83 jaar
Onze dank gaat uit naar de lieverds
van De Houttuinen.
		
		

Kinderen
en kleinkinderen

3 februari 2008
Correspondentieadres:
Jhr. Q. van Uffordlaan 19
2042 PP Zandvoort
Moeder en oma is overgebracht naar het
uitvaartcentrum aan de Tollensstraat 67 te
Zandvoort, alwaar geen bezoek.
De begrafenisplechtigheid zal worden gehouden
vrijdag 8 februari om 11.00 uur op de Algemene
Begraafplaats, Tollensstraat 67 te Zandvoort.
Na de plechtigheid is er gelegenheid de familie te
ontmoeten in de koffiekamer van de begraafplaats.
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Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
www.kerkzandvoort.nl
Zie RK Parochie St. Agatha
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
www.aap-parochies.nl
10.30 uur Oecumenische dienst
pastor D. Duives en ds. mr. J.W. Verwijs
Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7
www.Adventskerk.com
10.00 uur ds. M.A. Smalbrugge
RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
www.aap-parochies.nl
10.30 uur pastor IJ. Tuijn

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de provincie
Noord Holland. Radio Noord-Holland is bovendien de officiële
rampenzender van de provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether)

of FM 93.3 (kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres:
Hogeweg 39-1
2042 GE Zandvoort
Tel & Fax 023 - 5732 752
Email: redactie@
zandvoortsecourant.nl
Openingstijden kantoor:
Maandag en dinsdag
09.30 - 16.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
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Letty van den
Brand-Kinderdijk
Tel. 06 - 434 297 83
Email: letty@
zandvoortsecourant.nl
advertenties@
zandvoortsecourant.nl
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Email: gillis@
zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie:
Joop van Nes
Tel. 06 - 144 826 85
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zandvoortsecourant.nl
Vormgeving:
IR Design Zandvoort
www.irdesignzandvoort.nl
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 23-37
1901 RW
Castricum
Verspreiding:
ZVO Verspreiders
www.zvo-verspreiders.nl
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Een snelle busverbinding tussen Zandvoort en Schiphol lijkt na
haalbaar. Het plan, dat begin 2007 door de provinciale PvdA-

Volgens mij komen onze
raadsleden nachtrust te kort.
De vergaderingen eindigen
steeds vaker diep in de nacht.
Maar de laatste spande de
kroon. Ik draaide de knop van
mijn radio om 00.30 uur om,
omdat er weer een schorsing
was. Ik had het wel gehad.

fractie en enkele regionale afdelingen waaronder Zandvoort
werd gelanceerd, is onuitvoerbaar omdat er voor het traject

tussen het centrum van Heemstede en Zandvoort geen vrije
busbaan beschikbaar is, dan wel beschikbaar kan komen.
Het is de teleurstellende uitkomst van een eerste onderzoek naar een hoogwaardige
openbaarvervoersverbinding
tussen Zandvoort en Schiphol.
Volgens de provincie heeft een
dergelijke verbinding alleen
zin als over het gehele traject
gebruik gemaakt kan worden
van een vrije busbaan. Op de
Lanckhorstlaan in Heemstede
is geen ruimte, terwijl in
Aerdenhout de bewoners al
negatief reageerden toen het
onderzoek naar de mogelijkheden voor de snelbus werd
aangekondigd omdat de aanleg ten koste zou gaan van
veel groen en bovendien als
een soort muur het villadorp
in twee stukken zou delen.

Trein sneller

Naast de onmogelijkheid een
vrije busbaan aan te leggen,
noemt de provincie ook als
reden dat de buslijn te wei-

nig passagiers zou trekken en
dat ook al zou er wel een vrije
busbaan beschikbaar zijn of
komen, de trein sneller blijft.
De provincie heeft ook alternatieven vanuit Heemstede
bekeken, maar toen bleek dat
een nieuwe buslijn de provincie jaarlijks een bedrag van 1,5
tot 3 miljoen euro gaat kosten
was het duidelijk dat de PvdA
plannen niet haalbaar zijn.

Teleurgesteld

PvdA-raadslid Fred Kroonsberg
is teleurgesteld over de uitkomst. Hij heeft de agendacommissie van de gemeenteraad verzocht het afwijzen
van de busverbinding op te
nemen op de agenda van de
eerstvolgende commissie
Raadszaken. Kroonsberg zal
over de inhoud van het rapport kritische vragen stellen
aan het Zandvoortse college
van B&W.

De lokale omroep zendt
op zondag 10 februari de
oecumenische kerkdienst
live uit. De dienst in de
Agathakerk begint om 10.30

Cartoon		

uur. ZFM Zandvoort is te
ontvangen op 106.9 FM
(ether), 104.5 (kabel), via de
Tekst TV (TV kanaal 45) en op
www.zfmzandvoort.nl

Hans van Pelt

Column
Volgens mij…

een eerste verkenning door de provincie Noord-Holland niet

Oecumenische dienst
live op ZFM Zandvoort

Colofon
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De storm van 8 november 2007

Zeewaarts

Naar mogelijke oplossingen
voor de gevolgen van een
klimaatverandering is er, in
plaats van landwaarts, gekozen voor een zeewaartse kustbescherming. In 2013 willen GS
samen met het Waterschap
hier een dijk (betonnen damwand) gaan aanleggen als
extra versterking in de zeewering. Het betekent voor het
Middenboulevardgebied dat
de bebouwing dan niet meer
buitendijks maar binnendijks
ligt en daardoor het wonen op
deze plek geen risico meer ondervindt bij een zware storm
waar kustafslag optreedt. Ook
is het dan toegestaan om achter de dijk ondergrondse parkeergarage’s aan te leggen
wat in het huidige bestemmingsplan onmogelijk is.

Dijk in de duinen

Hoogheemraadschap geeft
twee opties voor het zeewaartse kustverdedigingproject. De
eerste keus (de lichte variant)
is een zandsuppletie waarbij
een nieuwe duinenrij wordt
gecreëerd. De tweede keus is
een dijk in de duinenrij waardoor de gehele bebouwde kom
daar achter komt te liggen. Bij
de lichtere variant (optie 1) zal
over een aantal jaren alsnog
keuze 2 moeten worden uitgevoerd! De werkzaamheden
die nodig zijn voor een dijk in
de duinen gebeurd in drie fasen: een nieuwe duinenrij in
de vorm van zandsuppletie,
aanleg van een dijk die tegen
de huidige afgegraven duinen
komt te liggen, waarna de dijk
wordt afgedekt met een laag
zand dat een hoge duin gaat
vormen.

foto: Chris Schotanus

Voor- en nadelen

Eén van de voordelen van
‘dijk in de duinen’ is dat de
mogelijkheid ontstaat voor
het ontwikkelen van een
aantrekkelijke boulevard. Het
Badhuisplein, ‘het venster
aan zee’, wordt een plein in de
duinen met wellicht meer ontwikkelingsmogelijkheden. Elk
voordeel heeft ook zijn nadeel
want door de duinverbreding
ligt het strand straks wel wat
verder. De strandpaviljoens,
reddingsposten en de jaarrondpaviljoens zullen tijdelijk
verplaatst/afgebroken moeten
worden. De strandafgangen
worden langer en de plaatsing
van de KNRM moet opnieuw
bekeken worden. Ook zal er
een aantal maanden geen exploitatiemogelijkheden zijn
voor de paviljoenhouders en
de viskarren.

Tijdsaspect

Hoogheemraadschap van
Rijnland en de Gemeente
Zandvoort hebben op 5 februari een intentieverklaring ondertekend, gericht op
het versneld realiseren van
een zeewaartse kustverdediging voor Zandvoort. De
bestemmingsplannen van
de Middenboulevard en van
Strand en Duin moeten worden aangepast om de voorkeursvariant van de kustverdediging uiteindelijk gestalte
te gaan geven. Of iedereen
zich kan vinden in dit project
is een ander gegeven. Want
de spreuk “alle man van pas
te maken en door iedereen
bemind zijn de onmogelijkste zaken die men in ‘ons
Zandvoort’ vindt” hangt niet
voor niets in de raadzaal.

Vanwege het nachtelijk spoken vind ik het prettiger om
thuis de Zandvoortse perikelen te volgen. Kaarsjes aan,
overheerlijk glaasje wijn erbij
en je laten meevoeren naar de
Zandvoortse arena. Hoewel de
arena dit keer meer een carnavaleske uitstraling had. De burgervader zorgde voor de nodige verrassingen en draaide
met een vrolijke kwinkslag de
hele boel om. Zelfs de raadsleden deden driftig mee aan bepaalde verrassingsaanvallen.
Zo had ik nooit verwacht dat
Astrid van der Veld (GBZ) mee
zou stemmen met de VVD en
OPZ om het belangen parkeren in Zuid te laten struikelen.
Zelfs de OPZ, die soms naar de
bewoners luistert, zette nu het
sein op rood. De polonaise die
het CDA en de PvdA eensgezind waren begonnen werd,
met één stem te weinig, voortijdig afgeblazen. Alaaf!
Bij het agendapunt over de
Middenboulevard hoorde ik
in de verte de carnavalskraker
‘Doe een stapje naar voren en
een stapje terug’. In mijn belevenis was het niet één maar
wel tien stapjes die de raadsleden terugzetten! De stemming van de raad zat er goed
in. Tussen de schorsingen door
vulde ik mijn glas nog eens,
want mijn bode was allang
naar bed omdat hij de volgende dag moest tennissen. Nota
bene met een raadslid die zijn
tijd moest uitzitten. Dat zal
een lekker partijtje worden.
Trouwens, petje af voor de
vrijwilligster die de uitzending
voor de luisteraars verzorgde.
Ook voor haar was het een latertje. Dus gemeente voortaan
minder ‘ouwenelen’. Gewoon
recht door zee! Van wie was
die slogan ook al weer?

an
Nel Kerkm
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10 t/m 16 februari:

In memoriam:

Ada Kemp

Amnesty collecte in Zandvoort

Amnesty International zet zich in voor mensenrechten. Deze onafhankelijke en onpartijdige organisatie krijgt geen subsidie en is geheel afhankelijk van

leden en giften. Ook de collecteweek is hierbij erg
belangrijk. Vanaf zondag 10 februari zal in Zandvoort weer een week lang worden gecollecteerd.

Amnesty International is een wereldwijde organisatie
met duizenden vrijwilligers, die zich inzet voor een rechtvaardige wereld. Amnesty International voert acties
om schendingen van mensenrechten te voorkomen en
komt op voor de slachtoffers van schendingen. Een actueel voorbeeld, met de naderende Olympische Spelen,
is natuurlijk de dissident die in China is opgepakt.
Maar niet alleen in China vinden de mensenrechtenschendingen plaats. Amnesty werkt in alle landen van
de wereld, dictatuur of democratie, het maakt niet uit.

Amnesty is onpartijdig, niet gebonden aan een politieke
overtuiging of godsdienst.
Uw geld wordt goed besteed, Amnesty International
heeft het CBF Keurkenmerk voor goede doelen. Enige
voorbeelden:
-Elk jaar bezoeken Amnesty-delegaties vele landen
om onderzoek te doen, processen bij te wonen of met
regeringsvertegenwoordige rs te praten
-Actie tegen marteling of politiegeweld
-Internationale projecten voor bescherming van mensenrechtenactivisten
-Voorlichting en educatie over het onrecht in de wereld
Vanaf a.s. zondag zullen een 16-tal actieve collectanten in geheel Zandvoort collecteren. Mocht er bij
u worden aangebeld dan weet u waarvoor het is, stuur
ze niet weg.

De bekende kleuteronderwijzeres Ada Kemp is afgelopen zaterdag op 83-jarige leeftijd overleden. Ada
Kemp was de eerste hoofdleidster van de Joshina van
den Endenschool, die was
gevestigd in het gebouw
waar tegenwoordig het
Rode Kruis is ondergebracht. Het gebouw werd in 1954 in gebruik genomen als kleuterschool. Voor de opening van
de school aan de Nicolaas Beetslaan begon Ada
Kemp met een kleuterklas in de voormalige Karel
Doormanschool, om begin jaren vijftig te verhuizen naar een lokaal in de toen nieuw geopende
voormalige Dr. Albert Plesmanschool aan de A.J.
van der Moolenstraat. Ada Kemp wordt vandaag,
donderdag 7 februari, in Haarlem gecremeerd.

Zandvoortse redders
achttien keer in actie
De bemanning van de Zandvoortse reddingsboot Annie Poulisse is vorig jaar 18 keer in actie gekomen. Dat maakte de

secretaris van de Zandvoortse commissie onlangs bekend. Bij
deze reddingsacties zijn 11 personen aan wal gebracht. Alle

reddingsstations van de KNRM samen, 40 in totaal, zijn maar
liefst 1795 keer in actie gekomen en redden 3419 mensen en 60
dieren. Dit zijn nieuwe records.

Annie Poulisse rukte 18 keer uit in 2007

Gevraagd

Bedienend personeel m/v
voor het seizoen.
Enige ervaring gewenst.

Passage 46-48, 2042 KV Zandvoort
www.eetcafe-boomerang.nl
Tel. : 023-5719213 / 06-54616830

gevraagd
voor het aankomende seizoen

bar medewerkers m/v
full/parttime
Voor meer info:
023 5719455-06 22787138

Gevraagd per direct
part-time/full-time

Schoolgaande kinderen en op
zoek naar extra inkomen?
Voor onze (kamer)schoonmaak is
Hotel NH Zandvoort op zoek naar:

Medewerkers
Huishoudelijke dienst M/V
Houd je van aanpakken en heb je tijd van
9.00–15.00 uur of alleen/ook in het weekend?
Wil je werken in een enthousiast team en
heb je oog voor detail?

Vlotte ervaren
verkoopster

Interesse? Bel voor een afspraak en meer informatie
naar: NH Zandvoort
Ria Bruinsma of Irmi Sommerer
Burg. Van Alphenstraat 63
2041 KG ZANDVOORT
023 – 5760 884
Of stuur een mail naar:
hskpng.nhzandvoort@nh-hotels.com

voor Damesmodewinkel
in Zandvoort
Tel.: 023-5715473

Top Thuiszorg
Een Top Team voor Top zorg
Wij zijn op zoek naar:

Enthousiaste verkoop(st)ers
en zaterdag hulpen
Die in een gezellig team willen werken.
Full time of part time
Diverse uren en dagen mogelijk
Wij bieden
een prettige werkkring, goed salaris en
goede secondaire arbeidsvoorwaarden.
Inlichtingen bij M. Horneman telefoon 023-5719067
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Heeft u thuiszorg nodig? Wij hebben ruimte voor nieuwe cliënten

Voor de Zandvoortse redders
was zaterdag 28 april met drie
acties de drukste dag. Het was
toevallig ook de dag waarop
de KNRM-reddingstations
open huis hielden. Nog voor
de ‘redboot’ Annie Poulisse
met donateurs en gasten kon
gaan varen, trok zij pal onder de
kust het vissersschip IJM 7 vlot.
Deze krant heeft daar nog verslag van gedaan. Het vissersschip was door een touw in de
schroef stuurloos geworden
en gestrand. Na het vlottrekken werd de IJM 7 overgedaan
aan een collega-vissersschip,
die haar naar IJmuiden bracht.
De reddingsboot spoedde zich
direct hierna terug naar het
strand om de eerste gasten
voor die dag aan boord te nemen. Dezelfde dag verleenden
de Zandvoortse redders op het
strand nog eerste hulp aan
een badgast met een arm uit
de kom en werd aan het einde
van de middag uitgerukt voor
een surfer in problemen.
De Annie Poulisse heeft in 2007
twee schepen die in de omge-

Foto: Rob Bossink

ving van IJmuiden stuurloos
ronddreven, op sleeptouw genomen en veilig in IJmuiden
afgeleverd. Drie keer is het reddingstation gealarmeerd voor
een kitesurfer en vijfmaal voor
een zwemmer in moeilijkheden. In twee gevallen slaagden
de KNRM-vrijwilligers er op tijd
in de zwemmers te traceren en
aan wal te brengen. De geredde zwemmers zijn aansluitend
door een ambulance naar het
ziekenhuis vervoerd.
Op zondag 29 juli sloeg in de
branding een Hawaiiaanse
kano om, waarbij de 6 opvarenden in het water terecht
kwamen. De Zandvoortse
Reddingsbrigade bracht twee
van hen naar het strand en de
Annie Poulisse nam de overige
vier drenkelingen aan boord.
Voorts heeft de reddingsboot
voor de kust van Zandvoort vier
zoekacties uitgevoerd: tweemaal naar aanleiding van een
gemelde vermissing en tweemaal op een melding van een
rode vuurpijl. Vijf keer ging het
bij een actie om loos alarm.

Wij hebben een team van gemotiveerde verpleegkundigen en
verzorgenden, die graag kwaliteit en aandacht geven aan de cliënt
Wij bieden:
		
		
		

Verpleging en verzorging
Huishoudelijke verzorging
Terminale thuiszorg
Psycho-sociale begeleiding

Met een persoonsgebonden budget, het PGB, kunt u bij Top Thuiszorg
zorg inkopen afgestemd op uw persoonlijke wensen en situatie. Wij
komen vrijblijvend en kostenloos bij u langs om uw vraag te bespreken.
Voor informatie kunt u bellen met A. Hijner, 023-5714635 of 06-52022639

Met oog en oor
de badplaats door
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Iemand bedanken,
feliciteren of verrassen?
Zet hem/haar
eens in de spotlights!
Spotlight €25,- Met ZandvoortPas: 115,-

Bij voorkeur digitaal aanleveren via info@zandvoortsecourant.nl

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)
Buurman te koop

Wekelijks vindt u in deze
krant een pagina met
Zandkorrels, kleine miniadvertenties. Daar kunnen
mensen van alles en nog
wat te koop aanbieden, te
koop vragen, iemand feliciteren en noem zo maar op.
Zo werd er vorige week een
woningruil-advertentie opgegeven. De persoon die dat
deed ging echter wel erg ver.
Het was namelijk niet diens
eigen woning maar die van
de buren! Het zou een goeie
grap geweest kunnen zijn als
het rond 1 april was geweest.
Maar in dit geval bleek het
een serieuze poging om de
buren de straat uit te werken. De bewoonster van het
aangeboden huis belde donderdags gelijk de redactie.
Helaas kan de opdrachtgever
niet worden achterhaald omdat de mini-advertentie via
een anonieme envelop is ingeleverd. Ruziënde buren zijn
geen zeldzaamheid, maar wij
hopen dat het voortaan zonder onze krant kan worden
uitgevochten.

Eindresultaat

Uit de eindstand van de provinciale verkiezing ‘wat kies
jij’, kwam naar voren dat de
inwoners van Noord Holland
het liefst de fiets pakken, ze
bij voorkeur wandelen in de
Schoorlse Duinen en hun populairste museum niet het
Juttersmu-ZEE-um is maar
de Broeker Veiling. De winnaars worden op een bijzondere wijze in het zonnetje gezet. Dit keer geen geldprijzen,
bloemen of andere cadeau’s
maar de gedeputeerden steken zelf hun handen uit de

mouwen. Zo gaat gedeputeerde Sacha Baggerman(Cultuur),
de Broeker Veiling een handje
helpen bij de verbouwing.
Gedeputeerde Jaap Bond
(Recreatie), gaat helmgras
verwijderen in de duinen bij
Schoorl en gedeputeerde
Cornelis Mooij (Verkeer en
Vervoer), zal aan jeugdige
fietsers een fietsdiploma uitreiken. Voor mij komt Mooij
het beste er vanaf! Misschien
is er ergens nog een bandje te
plakken?

Taizédienst

Op vrijdagavond 8 februari is
de oecumenische Taizédienst
voor het eerst in Nieuw
Unicum. Dit is gedaan met
het doel om ook de bewoners van het wooncentrum
gelegenheid te bieden om aanwezig
te zijn. De dienst is
samengesteld door
de werkgroep Taizé
van de Lokale Raad
van Kerken, rond
de brief van Paulus
aan de Galaten. Het
gaat ook deze keer
om zang, enkele
teksten en lezingen, stilte en
gebed. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. De dienst
is in de fysiotherapieruimte
en bevat vooral Nederlandse
teksten, een enkele tekst is in
het Italiaans of in het Latijn.
Wie wil meezingen, kan al om
19.00 uur terecht. Dan worden
de verschillende liederen alvast
meerstemmig doorgenomen.
Het ‘voorzingen’ maakt het
meezingen tijdens de dienst
gemakkelijker. Nieuw Unicum
(Zandvoortselaan 165) is te bereiken met bus 80.

Op pad

Hoewel recreatiegebied
Spaarnwoude niet naast de
deur ligt, willen we u dit leuke uitstapje op 10 februari
toch melden. Het IVN ZuidKennemerland organiseert
in samenwerking met recreatieschap Spaarnwoude
een excursie voor kinderen
van 4 tot en met 10 jaar rond
informatieboerderij Zorgvrij.
Bij boerderij Zorgvrij ligt een
leuk natuurpad met allerlei
informatie over vogels, diersporen en bomen. Als echte
natuurvorsers gaan kinderen op pad! Voelen
aan een boombast
en de kleine friemelbeestjes in de
grond. Sporen van
een muis of van
een vos? Laat je verrassen door de natuur. Nieuwsgierig?
Kom dan naar de
receptie van informatieboerderij
Zorgvrij. De excursie begint om 11.00 uur en duurt
ongeveer anderhalf uur.
Aanmelden is niet nodig.
Het is niet de bedoeling dat
de ouders met de excursie
meegaan! Deelname is
gratis. Informatie bij Frank
Jansen, 023-5290984 of kijk
op www.ivnzk.nl.

Bingo

De jaarlijkse bingo avond
van de Agatha kerk aan de
Grote Krocht is dit jaar op 15
februari. Zoals altijd zijn de
opbrengsten bestemd voor
een aantal goede doelen.
Dit keer staat het weeshuis in Uganda op het verlanglijstje. Zij kunnen het
geld hard gebruiken voor
muskietennetten, bedden,
speelgoed en eten. Ook het
kinderthuis in Suriname
ontvangt een extraatje en
voor de kinderen in Polen
wordt het geld besteed
aan naschoolse opvang en
schoolboeken. De avond
begint om 20.00 uur en de
kerkdeur staat vanaf 19.30
open.
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Raadslid Boevé vertrekt per 1 april

Nadat vorige week donderdag overleg is gevoerd tussen Peter

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke
Kostverlorenstraat 117 Zandvoort

Vraagprijs: € 1.495.000,- k.k.

• Een karakteristieke vrijstaande villa “De Abeel” uit 1912 met o.a. 6 royale
slaapkamers, 2 luxe badkamers, diverse woon-, eet- en zitgedeeltes,
garage, oprit voor meerdere auto’s en een royale tuin rondom!
• Rustig gelegen in het geliefde “Groene Hart” van Zandvoort op een steenworp afstand van het “Kostverlorenpark”;
• Dit pand, met een riante inhoud van ca. 800 m³, is gelegen op een perceel
van 770 m² en kenmerkt zich o.a. door hoge plafonds, hoge karakteristieke
raampartijen, een stijlvol trappenhuis, originele paneeldeuren en een grote
tuin rondom die garant staat voor optimale privacy;
• De villa wordt omgeven door fraaie en vakkundig aangelegde tuinen, welke
perfect zijn onderhouden;
• De besloten achtertuin is gelegen op het zuidoosten en heeft een oppervlakte
van ca. 200 m². De achtertuin beschikt over een ruim zonneterras en een
sfeervolle overdekte patio;
• Combinatie van wonen en werken is mogelijk;
• Ervaar tijdens een bezichtiging de charme, de rust, de ruimte en de vele
mogelijkheden die deze unieke villa u te bieden heeft!
• Woonoppervlakte ca. 275 m², perceel 770 m², inhoud ca. 800 m³.

Vraagprijs: € 479.500,- k.k.

voort (OPZ), heeft het raadslid op vrijdag 1 februari zijn ontslag als lid van de Zandvoortse gemeenteraad ingediend. Het
ontslag gaat overigens pas op 1 april in.
Het overleg tussen OPZ en
Boevé was noodzakelijk omdat het raadslid, sinds hij
voor de rechtbank moest verschijnen, niet meer welkom
was in de OPZ-fractie en ook
zijn lidmaatschap van de politieke groepering had Boevé
opgezegd. Overigens had de
rechtszaak geen strafrechtelijke gevolgen voor de man die
tien jaar geleden samen met
Bob de Vries en Ton Harms OPZ
oprichtte.

Opvolging

Frans Zwaanstraat 30 Zandvoort

NIEUW

Boevé en vertegenwoordigers van de Ouderen Partij Zand-

• Uitstekend onderhouden halfvrijstaande woning (type 2/1 kap) met vrij uitzicht over beschermd natuurgebied de “Amsterdamse Waterleidingduinen”!
• Gelegen op een perceel van 272 m² eigen grond met een ca. 13 meter diepe
achtertuin met achterom!
• Gesitueerd op een geliefd, rustig gedeelte van de Frans Zwaanstraat, waar het
vrije uitzicht niet belemmerd wordt door parkeervoorzieningen voor de deur;
• Royale L-vormige living (ca. 60 m² incl. keukenopp.) vzv eiken parketvloer met
o.a. erker aan de duinzijde, aanbouw aan de achterzijde, open haard, openslaande deuren naar de achtertuin en verbinding naar open keuken, modernklassieke open keuken met bar gedeelte in L-opstelling vzv div. inbouwapparatuur, 2 ruime slaapkamers op 1ste verdieping, 3e ruime slaapkamer met dakkapel
op zolder, badkamer met ligbad, douchecabine en dubbele wastafel;
• Deze 50-er jaren woning beschikt over een voortuin op het zuiden en een
besloten, onderhoudsvriendelijke achtertuin op het noordwesten met achterom
en stenen schuur;
• Aanbouw aan achterzijde woonkamer gerealiseerd in 2002, buitenzijde gevelreiniging, impregnatie en nieuwe voegen in 2002;
• Een gezellig woonhuis op een geliefd stukje Zandvoort!
• Woonoppervlakte ca. 130 m², perceel 272 m², inhoud ca. 320 m³.

De waarschijnlijke opvolger
van Boevé is Dick Suttorp, die

vijfde staat op groslijst van
OPZ en de afgelopen maanden
al als plaatsvervanger voor de
ziek gemelde Boevé optrad.

Continuïteit

Burgemeester Niek Meijer
heeft, als voorzitter van de
gemeenteraad, op 1 februari
het verzoek tot ontslag geaccepteerd. In een korte verklaring verwelkomt Meijer deze
beslissing. Als voorzitter van de
gemeenteraad bekommert hij
zich om de continuïteit van het
gemeentebestuur. “De weg is
nu vrij om een nieuw raadslid
te engageren”, aldus Meijer.

NIEUW

Vraagprijs: € 289.000,- k.k.

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:
• 0,5 %* courtage, de leukste courtage van Nederland;

• Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook ’s avonds;
• Persoonlijke en pro-actieve karakter van onze dienstverlening;
• Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop,
aankoop, verhuur en beheer;
• No cure, no pay;
• Gratis waardebepaling van uw woning;
• Scherpste hypotheekadvies, ook voor oversluiten;
• Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!
* Vraag naar de voorwaarden

Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

Afgelopen vrijdag 1 februari was er al volop bedrijvigheid op het strand

Op 1 februari kunnen de
Zandvoortse strandpachters

weer naar het strand. En dat
het ze dit jaar serieus is blijkt

Nick ten Broeke
Emmaweg 21
2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 – 5 732 007
M.: 0655 – 13 03 65
E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

www.vrijehuizenmarkt.nl

uit het feit dat er op diverse
plaatsen op het strand nu al
volop bouwactiviteiten zijn
te bespeuren. Vorige week
woensdag werd er al ‘in de
noord’ door een bulldozer het
overtollige zand bij paviljoen
Willy’s weggeschoven en werd
er vanaf de ‘eerste’ met man
en macht gebouwd. Het was
zondag dan ook het eerste
seizoengerichte paviljoen dat
rondom ‘dicht’ zat. Hierdoor
kan de strandpachter zich
volop concentreren op het
aanleggen van leidingen en
andere zaken die zich binnen
het casco bevinden. De eerste
stap naar een nieuw strandseizoen is gezet!

zikant bij het toenmalige BRT
Jazzorkest.

Vanaf 1992 tot heden heeft
hij een intense samenwerking
met de Belgische gitarist Philip
Catherine. Daarnaast vormde
hij het Bert Joris Kwartet met
pianist Dado Maroni, bassist
Philippe Aerts en drummer Dre
Pallemaerts.

Joris treedt internationaal veel
op als solist met diverse ensembles. In 1990 werd hij aangetrokken als trompetleraar in het
Hilversums Conservatorium,
maar moest wegens zijn talrijke concertactiviteiten hier al na
twee jaar zijn ontslag nemen.

Het trio Johan Clement vormt
voor dit concert weer de basis.
Kaarten à € 15 zijn te bestellen
via www.jazzinzandvoort.nl
of telefonisch via 023-541221.
Indien niet uitverkocht, kunt
u ook aan de zaal kaarten verkrijgen.

10 februari om 14.30 uur een optreden plaats van de Belgische
trompettist Bert Joris. Jazzkenners zijn unaniem in hun oordeel

dat Joris tot één van de beste musici van zijn generatie behoort.

BEL 023 – 5 731 999

Ook OPZ heeft een verklaring
afgegeven naar aanleiding van
het besluit van Boevé. Daarin
worden onder andere de verdiensten van Peter Boevé geschetst. Uit de verklaring wordt
niet duidelijk of de problemen
tussen de in mei aanstaande
80 jaar wordende Peter Boevé
en de Ouderen Partij Zandvoort
wel of niet de wereld uit zijn.

Komende zondag Jazz in De Krocht
In de concertreeks ‘Jazz in De Krocht’ vindt op zondagmiddag

Bert Joris komt uit een muzikale familie. Op zijn 14e koos
hij voor de trompet en volgde een klassieke opleiding
aan het Koninklijk Vlaams
Conservatorium in Antwerpen.
Joris voelde zich echter meer
aangetrokken tot jazz, een stijl
waarin hij zijn creatieve talent
beter kon ontplooien. In 1978
debuteerde hij als beroepsmu-

Gebroeders Paap

Ouderenpartij

Volop bouwactiviteiten op het strand

Hogeweg 39-07 Zandvoort
• Fraai en modern 3-kamer appartement met o.a. inpandige garage, luxe
keuken, luxe badkamer, 2 slaapkamers en balkon op het noordwesten!
• Gesitueerd op de 2e verdieping van het in 2007 gerealiseerde, prestigieuze
appartementencomplex “Op Den Hoogen Weg”;
• Gelegen middenin het centrum van Zandvoort, omgeven door winkels ;
• Begane grond: entreebeveiliging d.m.v. videofooninstallatie, bellentableau en
liftinstallatie.
Per trap of lift toegang tot appartement op 2e verdieping;
• 2e verdieping: L-vormige living met eetgedeelte, open verbinding naar keuken
en openslaande deuren naar balkon, luxe semi- open keuken voorzien van diverse hoogwaardige inbouwapparatuur, 2 slaapkamers, luxe badkamer met o.a.
douchecabine, dubbele wastafel, modern badkamermeubel, toilet (wandcloset),
was-/droogruimte;
• De privé parking (in ondergelegen afgesloten parkeergarage) is afzonderlijk te
koop voor € 30.000,- k.k.;
• Strak gestuukte wanden en plafonds, stijlvolle eikenhouten vloeren en hardhouten paneeldeuren door gehele woning;
• Een modern appartement dat helemaal af is en in een nieuw staat verkeerd: u kunt
direct verhuizen!
• Woonoppervlakte ca. 85 m², inhoud ca.230 m³.

Hij benadrukt dat Boevé de
afgelopen negen jaar een belangrijke rol heeft gespeeld in
de Zandvoortse politiek. “Het
zijn ongetwijfeld hectische
jaren geweest waarin hij zijn
eenmansfractie wist uit te
bouwen. Raadslid zijn vergt
veel inzet en betrokkenheid. De
gemeente Zandvoort is hem
daarvoor dank verschuldigd”,
aldus Meijer.
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door Erna Meijer

Ook deze week gaan wij in Zandvoort Noord op bezoek bij een
transportbedrijf. Maar toch is deze zaak van een heel andere
orde, hoewel de officiële naam ‘Transport, Shovel & Handelsonderneming Gebr. Paap’ luidt.
Oorspronkelijk waren grootvader (bijnaam Kortstaart, naar
de lengte van de staart van zijn
paard dat bij reddingswerkzaamheden werd ingezet) en
overgrootvader Paap aannemers en hadden daarnaast een
schelpenvisserij. Nog steeds
heeft men de enige schelpenvisvergunning van Zandvoort.
De huidige eigenaren zijn Leen
Paap (50), zoon Leen Paap jr.
(30) en neef Pieter Brune (40).
Het was en is dus nog steeds
een echt familiebedrijf.
Leen sr.: “In 1946, toen er weer
strandpaviljoens en strandhuisjes kwamen, is onze markante vader (Rossi, de oorspronkelijke bijnaam van oma)
gestart met de transporttak.
Het bijzondere is dat wij als
enigen uitsluitend op en voor
het strand werken. Thans beschikken wij over acht shovels,
zes vrachtwagens, drie strandreinigingsmachines, één kraan,
evenals een aantal fourwheel
auto’s.” De laatste wagen
waarin vader actief heeft gereden, een Bedford, is ook nog
als fraaie, steeds rijdbare, oldtimer in bezit.
De diverse werkzaamheden
leiden jaarrond tot volop activiteiten: “Begin februari starten
wij met de aanleg van de vele
taluds, niet alleen in Zandvoort
maar ook in Bloemendaal tot
aan de zuidpunt van IJmuiden;
wij hebben hiervoor een vast
contract met de gemeenten.
Naast het transport van de vele
strandpaviljoens en strandhuisjes verzorgen wij ook het
onderhoud en het schoonma-

ken van het strand, en het legen
van de vuilnisbakken. Tevens
plaatsen wij de vlaggenmasten. Zelfs waren wij lange tijd
het enige bedrijf dat langs de
gehele Nederlandse kust de
zogenaamde ‘Nijntje-palen’
plaatsten, maar dat werd toch
te lastig en dit wordt nu door
plaatselijke aannemers gedaan.” Gedurende het seizoen
worden een paar strandtenten,
die niet over een goede toegangsweg beschikken (naaktstrand), met onder andere frisdrank en bier bevoorraad.
Het is begrijpelijk dat een
dergelijk wagenpark en de
opslag van de strandhuisjes
heel wat loodsruimte in beslag neemt. Het bedrijf beschikt dan ook over vijf loodsen met een oppervlakte van
ca. 4500 m2, maar heeft het,
net als Transportbedrijf Van
der Veld vorige week aangaf,
dringend behoefte aan uitbreiding. “Het vrijgekomen
terrein aan de Kamerlingh
Onnesstraat is daar uitermate
voor geschikt! Niet alleen kan
de gemeente hiervoor jaarlijks
een behoorlijke huursom ontvangen, maar het zou tevens
zeer goed te gebruiken zijn als
extra parkeerterrein bij grote
activiteiten op het circuit en
ook de kermis en het circus
kunnen daar prima gehouden
worden”, aldus de rasechte
Zandvoorter.
Gebr. Paap, Max Planckstraat
17. Kantoor: 023-5718395, kantine/loods: 023-5713259. E-mail:
Gebroeders_paap@hotmail.
com.
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Zaterdag a.s. OPEN HUIS Stationsstraat 10 van 11:00 tot 13:00 uur!
is!
pen Hu

O

Stationsstraat 10
Zandvoort

Deze karakteristieke benedenwoning in het centrum van Zandvoort
heeft veel te bieden! Het is bijvoorbeeld voorzien van een zéér ROYALE
woon- en eetkamer, een open keuken, een MODERNE badkamer en
een grote slaapkamer met toegang d.m.v. openslaande deuren naar
de PATIO. De patio beschikt over een houten berging. Het pand ligt op
loopafstand van het strand, het NS-station en de winkels.
Via de openslaande deuren komt u op de patio met de berging terecht.
Deze is heerlijk rustig en beschut. De open keuken in een hoekopstelling is netjes en verzorgd. Vanuit de keuken komen we bij de toiletruimte en hebben we toegang naar de ruime slaapkamer. Deze kamer is
heerlijk licht door de PRETTIGE LICHTINVAL.

Vraagprijs:
€ 189.000,= k.k.

Tuin!
Royale

Kostverlorenstraat 66B
Zandvoort

•
•
•
•
•

Zaterdag a.s. OPEN HUIS van 11:00–13:00 uur;
Zéér centrale ligging in het oude centrum;
Deze woning is erg geschikt als starters woning;
C.V. ketel bouwjaar 2007;
Woonoppervlakte ca. 85 m2.

Deze heerlijke familiewoning met 4 slaapkamers is gelegen aan de
rand van het groene hart in Zandvoort. De woning beschikt over een oprit
voor meerdere auto’s en een fantastische achtertuin van maar liefst
25 meter diep op het ZUIDEN!! Door de aanbouw aan de achterzijde is de
living bijzonder ruim.
Indeling:
Begane grond: entree, de hal en het verzorgde toilet. Bij binnenkomst van de
living valt direct op dat deze zéér royaal is. Via de openslaande deuren komen
we in de 25 meter diepe én zonnige tuin op het zuiden. Tevens vinden we in
de tuin een grote stenen berging. De zéér fraaie “landelijke” keuken is v.v. schitterend “Borretti” fornuis. De eetruimte heeft een gezellig zicht vanuit de erker
over de lommerrijke Kostverlorenstraat.
1e verdieping: Overloop met toegang naar de 4 slaapkamers en de badkamer.

Vraagprijs:
€ 485.000,= k.k.

Celsiusstraat 192-5
2
0m !
Terras 5

Zandvoort

Dit royale en zéér verzorgde 3-kamer appartement
beschikt over een heerlijk zonnig terras van ca. 50
m2 op het ZUIDEN! Het verkeert in een uitstekende
staat en is gesitueerd in een kleinschalig complex
op de 1e etage. Tevens is in de onderbouw een
garage te koop.

• Heerlijke woning met een fantastische tuin;
• Unieke zonnige tuin op het zuiden;
• Woonopp. ca. 145 m2, perceelopp. 323 m2.			

Willemstraat 19

Huur!

Zandvoort

Het beschikt over een zéér royale woonkamer,
moderne keuken, moderne badkamer en 2 slaapkamers. Een fantastisch terras op het zonnige zuiden
gelegen en een ruime berging in de onderbouw!

Vraagprijs: € 284.000,= k.k.

Mezgerstraat 94

w!

Uitbou

Zandvoort

•
•
•
•

Gemeenschappelijk daktuin en ruime berging;
Lage servicekosten € 106,= per maand;
Inpandige garage te koop: vraagprijs € 35.000,=;
Woonoppervlak ca. 105 m2 en bouwjaar 2002.

Op slechts 250 meter van het strand ligt deze heerlijke
en UITGEBOUWDE eengezinswoning in een kindvriende
lijke omgeving. De woning heeft 2- ruime slaapkamers
en een grote zolder voor slaapkamer -3. Door de uitbouw
op de begane grond én een opbouw op de 1e etage is er
extra ruimte verkregen. Tevens beschikt de woning over
een stenen berging in de zonnige achtertuin. Ideale
parkeermogelijkheden door het achtergelegen parkeer
terrein. De woning is in een uitstekende staat van
onderhoud en moet van binnen gezien worden.

Huurprijs: € 1.150,= excl. p/maand

Max Euwestraat 68

Hoek!

Zandvoort

• Extra ruim door uitbouw én een opbouw aan

Vraagprijs: € 335.000,= k.k.

achterzijde;
• Bouwjaar 1988, c.v. ketel Nefit VR,
bouwjaar ca. 2000;
• Perceelgrootte 107 m2 en woonoppervlak ca. 105 m2;
• Oplevering in overleg.

Vraagprijs: € 375.000,= k.k.

Dit fijne woonhuis is gelegen in het centrum
van Zandvoort, nabij het circuitpark, het strand
en het NS-station. Het heeft de beschikking
over een woon- en eetkamer, 2 slaapkamers en
een moderne badkamer. Het is in een uitstekende staat van onderhoud en kan zo betrokken
worden! Tevens is er een prettige achtertuin
aanwezig.
• Woonoppervlakte ca. 70 m2, achtertuin
ca. 6 x 5m; 			
• Waarborgsom € 2.500,=, minimumperiode
1 jaar;
• Aanvaarding met ingang van 1 april 2008;
• Gestoffeerd en gemeubileerd.
Zéér mooie hoekwoning op een GEWILDE
LOCATIE GELEGEN, met de achtertuin op het
zuiden, een carport en een oprit. Het woonhuis
is zéér goed verzorgd met een fraaie, open
keuken, 3 slaapkamers, een luxe badkamer en
een ruime zolder in te richten als slaapkamer-4.
• Kindvriendelijke, autoluwe woonwijk en naast
het natuurgebied gelegen;
• Voorzien van hardhouten kozijnen en dubbel
glas;
• De woning is zo te betrekken!
• Woonoppervlakte ca. 110 m2,
perceelgrootte 182 m2.

Actieve makelaardij
tegen scherp tarief!
Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Rob Greeven

Kim Dekker

Timo Greeven

Weekend weerbericht
Zandvoort en omgeving

Dorpsgenoten

door Nel Kerkman
(foto: Patricia Ramaer)

huizen. Zijn naam is Han van Leeuwen. Op 15 januari jl. is hij
benoemd tot burgemeester van de gemeente Beverwijk. Deze

benoeming betekent dat Han van Leeuwen een nieuwe woning moet zoeken en zijn huidige woonplaats Zandvoort gaat

verlaten. “Met pijn in mijn hart”, zoals hij zelf zegt. Ik ben hem
gaan opzoeken om vooral de persoon, die hier 18 jaar gewoond
en gewerkt heeft, te interviewen.
Han van Leeuwen (53) is
een geboren en getogen IJmuidenaar en
heeft één zuster en
drie broers. Met een
kleine onderbreking voor een studie in Nijmegen,
heeft Han tot aan
zijn huwelijk in
IJmuiden gewoond.
Een echt vast beroep
had Han toen nog
niet, hij is taxichauffeur geweest en heeft
daardoor de leus ‘van taxichauffeur tot burgemeester’
onsterfelijk gemaakt. Hij heeft
ook in de horeca gewerkt en
begeleidde (op vrijwillige
basis) tien jaar lang gastkinderen van Belfast (Noord
Ierland) naar Nederland. In
1990 zocht Han voor zijn bedrijf een kantoor aan huis en
vond hij toevallig een huis in
de Haarlemmerstraat. Hoewel
hij hier is ‘komen aanwaaien’,
voelde hij zich direct in de
badplaats thuis. Ondertussen
is Han in het Zandvoortse al
vier keer verhuisd en moet
straks weer de verhuisdozen
gaan pakken.

Politiek dier

Omdat politiek een groot deel
uitmaakt in het leven van Van
Leeuwen, wil ik in vogelvlucht
ook deze kant van hem belichten. Zijn vader was drogist
en naast het ondernemerschap was hij in de jaren 60
tot aan zijn plotselinge dood
in 1971 wethouder in Velsen.
Ook Han’s opa van moederskant was in de jaren 50 wethouder in Velsen. Hoewel er
thuis niet veel over politiek
werd gesproken, heeft Han de

Han van Leeuwen

politieke vaardigheden van
beide kanten geërfd. Zo was
hij vanaf 1994 fractievoorzitter voor D’66 in de raad van
Zandvoort. In 2000 stapte hij
als D’66 raadslid op omdat hij
geen steun meer kreeg van
zijn achterban. In 2002 vroeg
Peter Boevé (OPZ) of hij wethouder wilde worden voor de
Ouderenpartij. Uiteraard zei
Han ‘ja’ en bekleedde tot 2005
deze functie. Door diverse oorzaken sloot Han voorgoed het
politieke boek in Zandvoort.
Tenslotte was hij van 2005
tot 2008 waarnemend burgemeester van de gemeente
Bennebroek. Sinds januari
staat Han voor een nieuwe
uitdaging als burgemeester
van Beverwijk.

Hobby’s

Hoewel hij weinig tijd heeft,
is Han vast besloten om na de
verhuizing zijn saxofoon niet
alleen uit te pakken maar ook
weer te gebruiken. De laatste
tonen uit zijn instrument kwamen tijdens de surpriseparty

Het voorbije weekeinde gaf prima weer en ook het aanstaande belooft niet slecht te zullen gaan uitpakken. Het

lijkt dan ook wel of de mooiweertrend met volop fraaie

Han van Leeuwen
Nog even, dan gaat alweer een dorpsgenoot naar elders ver-

Weekeinde droog en zeer zacht

weekeinden uit 2007 zich dit jaar voortzet.
in de centrale hal van het raadhuis voor Alain Clark, omdat die
eerder de Zilveren Harp (2004)
uitgereikt kreeg. Op jonge leeftijd ging Han naar muziekles
en speelde klarinet en hij vindt
het erg belangrijk dat kinderen
muzieklessen kunnen volgen.
Vandaar dat Han, naast allerlei
andere bestuurlijke functies,
ook bestuurslid is geweest
bij de muziekschool New
Wave, waar trouwens
ook Alain Clark een van
de (eerste) leerlingen
was. Zijn muziekkeuze is breed, met
een nieging naar
klassiek, en in zijn
collectie bevinden
zich veel opera’s van
Maria Callas. Niet alleen muziek maar ook
cultuur hoort bij Han.
Zowel aan de binnen- als
buitenmuren van zijn huis
hangen schilderijen, veelal
afkomstig van Zandvoortse
kunstenaars. Samen met
Thijs Ockersen en Marianne
Rebel heeft Han aan de wieg
gestaan van de oprichting van
de kunstgroep BKZ. Zijn eerste en laatste zelfgemaakte
kunstwerk is een glassculptuur voor de Kunstveiling bij
Take Five, waarvan Astrid van
der Veld (GBZ) de eigenaresse
is geworden. “Dat was machtig mooi om het speciaal voor
een goed doel te maken.”

Tot ziens

Het is al gezegd: Han vindt het
vreselijk om zijn heerlijke huis
en rustige straat te verlaten.
“Maar dat hoort nu eenmaal
bij mijn keuze”, zegt Han, “ik
heb altijd een sterke binding
met Zandvoort gehad. Het is
een fijn dorp met fantastische
mensen.” Ooit heeft Han een
wijze les van Jan Termes gekregen die hij tot slot als afscheidsgroet meegeeft. “Het
is aardig om belangrijk te zijn
maar… het is belangrijker om
aardig te zijn.” Het ga je goed
Han en vergeet Zandvoort
niet.

Het wordt met name na
morgen uiterst zacht en
mocht de zon dan meehelpen en de wind uit de
warme zuidhoek opspelen, kan het kwik mogelijk
even uitstromen naar 12
graden in een deel van de
Randstad.

komende tijd wordt de eerste decade van februari ook
weer graden te zacht en dat
is helemaal in lijn met de
prognose die ook door het
KNMI werd gedaan enige
tijd terug. Immers januariweer is februariweer, aldus een bijna waterdichte
‘weerregel’. Er is een duidelijk verband aantoonbaar
tussen het weersverloop
in januari en dat van de
sprokkelmaand.

Deze donderdagmiddag
evenwel is het ‘slechts’
8-9 graden in Zandvoort
en omgeving en dat is volgens het boekje (met een
gedateerde klimaatperiode
1971-2000) nog altijd een
graad of 3-4 te hoog voor
aanvang februari. Baseren
we die 8-9 graden op een
ander en veel recenter
meetinterval, bijvoorbeeld
1987-2007, kunnen we
spreken over een hele normale sprokkeltemperatuur.
We zitten in het putteke
van de winter momenteel,
waarin het juist het koudst
zou moeten zijn van het
jaar.

Op de middellange termijn
worden (blijven) hogedrukgebieden in toenemende
mate weersbepalend. Een
realistische optie is dat er
zich boven de Atlantische
Oceaan een krachtige hogedrukrug opbouwt en in
samenspel met een depressie boven Zuid-Scandinavië
kan dan zeer koude poollucht uitstromen over
Oost-Europa. Ook in onze
regio zou het dan wat ‘frisser’ kunnen worden met
nachtvorst, maar zoals gewoonlijk ligt die dan weer
net buiten het territorium
waarboven de koude vrieslucht vrij spel krijgt.

Voor deze donderdag ziet
het er al nagenoeg droog
uit en de neerslagkansen
nemen alleen maar verder
af de komende periode.
Donderdagnacht koelde
het nog even behoorlijk af
met waarden tot enkele
graden boven nul.

Het stevige hoog komt medio- en eind volgende week
bivakkeren in de buurt van
Nederland en zal in ieder
geval voornamelijk droog
weer geven, zonder dat het
dus winters koud wordt.

Opvallend is dus de dagelijkse mildheid van de
atmosfeer en met de dubbele temperatuurcijfers de

weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

8-9

11

11-12

9-10

Min

2-3

4

3

2

Zon

20%

40%

45%

40%

Neerslag

15%

10%

10%

10%

zzw. 4-5

zzw. 4

zuid 3-4

zzo. 3

Weer
Temperatuur

Wind
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Wij bestaan 1 jaar!

Administratiekantoor

direzione:
Alfredo Caramante

K. Willemse

In alle dingen zit poëzie, als je er maar oog voor hebt. ‘Het ding

Administratie en
belastingaangiften

tendag, die op de laatste avond van januari in de Zandvoortse

voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf
Passage 2-4 Zandvoort
Tel.: 023-5716785

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531
E-mail: kittywillemse@planet.nl

in het gedicht’ was dan ook het thema van de Nationale Gedichbibliotheek Duinrand werd gevierd.
daarom zondag 10 februari
op de hele nieuwe collectie
Sharky Kids store
Kerkstraat 28 • Tel. 5715789

Zaterdag 16 februari
aanvang 20.30 uur

Workshop
Ritme & Muziek

Onderlinge biljartwedstrijd
Café Oomstee – Café Bluys

(zelf meedoen dus)

Vrijdag 15 februari
in Café Oomstee

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

Zaterdag 1 maart
in Café Bluys

Bewegen in
Zandvoort

Vanaf 14.00 uur geopend
Buureweg 5 – Zandvoort
Dinsdags gesloten

www.sportinzandvoort.nl

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

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

Zakelijke
zandkorrels €10,- (excl.BTW)

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist
plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen
Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilderswerkzaamheden
.................
Autobedrijf
Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl
.................
Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of
06-44696001. ;
Met garantie en KvK.
.................
Garage te huur
in Van Galenstraat
Huur € 105 per maand.
tel.: 06-5325 6274
.................
Te huur in centrum:
opslag/garage
ca. 85m2.
Tel. 5718954

Te huur:
vakantiewoning,
100m2, 2-5 pers.
Winterberg, Sauerland
(D), ‘Land van de
1000 bergen’.
Op de berghelling,
midden in het
sportgebied.
Info: fam. Bierings,
06-22902614
.................
Te koop:
Imperiaal voor dakrail,
incl. skihouder.
Afsluitbaar.
In goede staat, €55,-.
Tel. 5715199
.................
Hoera!
Op 13 februari
wordt onze Oma
Burkie 94 jaar.
Hartelijk gefeliciteerd!
Tim Marco en Ilona.
.................
Dames gezocht voor
erotische massage.
Hoge bijverdienste
en discretie verz.
Tel. 5716998
.................
De schildervrouw!
Voor al uw saus- en schilderwerk en stucwerk.
Info: 06-15374002/
023-5327766
www.amparoonderhoud.nl.
Nu winterkorting!
.................
Te huur:
gemeubileerd
zomerhuis/appartement
met eigen ingang.
Van ma t/m vrij
inclusief schoonmaak.
Ideaal voor
werkmensen.
Tel: 06-2878 7237
.................
Do wynajecia umeblowane mieszkanie
z osobnym wejsciem.
Od marca do
konca maja.
Tel. 0646615177

wat lekker in het gehoor ligt.
Hun liedjes gaan veelal over de
zee en de liefde en zijn soms
met een melancholiek sausje
overgoten.

Jij hebt de dingen niet
nodig

10% korting

Café Oomstee

Particuliere
zandkorrels €5,-

Het ding in het gedicht

Tekst en foto Nel Kerkman
Juist op deze gedichtenavond
stond er een flinke storm en
het regende behoorlijk. Het was
echt weer om gezellig thuis te
blijven. Maar een twintigtal
dapperen had de weergoden getrotseerd om zich te laven aan
gezongen poëzie, gebracht door
twee moderne troubadours. De
kleine ruimte van de bibliotheek
leende zich uitstekend voor dit
selecte gezelschap.

Hoed en de Rand

De heren Peter van der Steen
(zang/gitaar) en Jelle van der
Meulen (zang/accordeon)
vormen samen het duo Hoed
en de Rand. Voordat ze samen
muziek gingen maken, kenden
ze elkaar al als collega’s in het
onderwijs. Ze maken eigen
teksten en daarnaast componeren ze muziek op poëzie en
gedichten van bekende en onbekende dichters. De teksten
zijn altijd in het Nederlands,

Schuitengat 31

Speciaal voor het thema van de
Gedichtendag, had het duo een
selectie gemaakt uit bestaande
gedichten. Het programma bestond uit 28 liedjes met onder
andere teksten van bekende
dichters, zoals Slauerhoff,
Andreus, Achterberg en
Marsman. Uit eigen repertoire
was een vijftal mooie liedjes
gekozen waarvan het laatste
liedje ‘Het kind in mij’ bij iedereen een blij gevoel gaf. Ook
vertelden Jelle en Peter wat
nou zo bijzonder was aan het
gekozen gedichtje en citeerden
ze tussendoor ook fragmenten
uit andere gedichten. Zo werd
een ongezellige naargeestige avond toch nog gezellig
en vooral waardevol. De
thuisblijvers hebben echt iets
gemist.

Keesomstraat 44
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Spreuk van de week:

‘Natuurlijk begrijpt de vrouw ook niets van de man.
Het kan haar alleen minder schelen
en dat weet ze dan ook nog mooier te verpakken’.
Marco Termes
(gesponsord door Grand Café Danzee)

Ode aan Jimi Hendrix

De unieke Jimi Hendrix Tribute, verzorgt komende zaterdag

9 februari een optreden in The Sandbar. De band heet Hendrix

Alive Project (HAP) en bestaat uit drie absolute liefhebbers
van de op jonge leeftijd (27) overleden Jimi Hendrix.
Eelco Bisschop, gitaarvirtuoos
uit Hillegom, is sinds zijn 15e
verknocht aan alles wat met
‘de meester’ te maken heeft.
Bisschop neemt ook de zangpartijen voor zijn rekening.
Verder bestaat de band uit Rob
Meijran (drum) en Peter van
Kouteren (basgitaar). H AP staat
garant voor een avond absolute
kwaliteit,voor de liefhebbers van
het Jimi Hendrix reportoire.
Zaterdag 9 februari in The
Sandbar, Haltestraat 58, aanvang 23.00 uur (zaak open
vanaf 21.00 uur). Kijk voor

meer info en muziekfragmenten op: www.myspace.com/
thehendrixaliveproject

De legendarische Jimi Hendrix

Matthijs Molen

aarstraat 5

Zo te betrekken modern tweekamer-appartement
met groot balkon gesitueerd op de tweede verdieping
van Residence d’Orange. Ruime hal, keuken in hoek
opstelling v.v. granieten aanrechtblad, royale woonkamer
met toegang naar het balkon op het zuiden (ca. 6 x
2,2 m), slaapkamer (ca. 4,10 x 2,7 m), werkkamer,
thans in gebruik als 2e slaapkamer (ca. 2,45 x 1,8 m),
badkamer met ligbad, douche en wastafelmeubel,
separaat toilet. Ligging op enkele tientallen meters van
zee en strand aan de gezellige wandelboulevard en nabij
het dorpscentrum. Woonoppervlakte ca. 70 m2 (excl.
balkon).
De woning is modern afgewerkt middels een lichte tegel
vloer, diverse spiegelwanden en radiatorombouwen.

Verrassend ruim, goed onderhouden, moderne een
gezinswoning met uitbouw v.v. schuifpui grenzend aan
zonnig terras op het zuidwesten. Rustig, kindvriendelijk
gelegen, op loopafstand van duinwandelgebied. Gezellige
woonkamer met openhaard, moderne open keuken,
grote ouderslaapkamer (voorheen 2 kamers) met inbouw
kasten, 2e slaapkamer v.v internetaansluiting, ruime
zolder met voor- en achterdakkapel als 3e slaapkamer.
De extra kamer op zolder heeft een groot Velux-dakraam
en praktisch werkblad/bureau met internetaansluiting.
Een extra werk/hobbykamer is gecreëerd in de voor
malige schuur, thans volledig geïsoleerd en voorzien van
verwarming, elektra en internetaansluiting.
Garage in combinatie te koop voor € 25.000,-- k.k.

Uitstekend onderhouden en modern halfvrijstaand
woonhuis met vrijstaande garage gelegen op een perceel
van 427 m2 eigen grond. Riante en fraai aangelegde
achtertuin van 22 m. diep op het zuid-oosten met stenen
schuur. Op enkele meters gelegen van een uitgestrekt
duingebied en nabij strand. In 2003 is een dakopbouw over
de gehele breedte geplaatst die de woning aanzienlijk
vergroot. De woning is gelegen in een rustige en kindvrien
delijke buurt nabij scholen, dorpscentrum en uitvalsweg
richting Aerdenhout en Haarlem.
Kortom een leuke gezinswoning met een grote en
zonnige tuin op een zeer aantrekkelijke locatie!

Vraagprijs: € 259.000,-- k.k.

Vraagprijs: € 299.000,-- k.k.

Vraagprijs: € 475.000,-- k.k.
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week

Hele maand februari:

Varkensschnitzels
naturel of gepaneerd
4 stuks € 5,00

Voor de pashouders:

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing

Nieuw:

Bloemenstal met
prachtige zijde bloemen
Pashouders op alle artikelen 5% korting.

DE TOP uit Noord-Holland
SMAAQ MILD
weelderig romig, heerlijk zacht

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

2de kopje koffie
gratis.

L

Winkeliers:

10% Korting op
zwangerschapscursus

Voor zandvoortpashouders aanbieding:

Kijk op www.newwaves.nl
023- 571 32 55 of info@newwaves.nl

Bel voor informatie
06-54280393 of 023 - 5730107
www.members.lycos.nl\rijschoolduet

Leuk voor uw
Valentijn
Valentijnhartjes

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

Op vertoon van uw

ZandvoortPas 5% korting *
Dobey Zandvoort • Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort • 023-5719345
* korting geldt niet op aanbiedingen

Top 3!

Autobedrijf Zandvoort

3x 100 gram vleeswaren

Hét APK keurstation

Achterham +
Berliner +
Gekookte worst

Op vertoon van de pas geen
afmeldkosten bij APK Keuring

per zakje van
van € 2,75
voor € 2,50

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Schoffies Kindermode - Haltestraat 2d

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

ontdek een nieuwe ervaring van welzijn

€ 3,25

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Mode en trends:

Economisch nieuws:
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

for shoes

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Deze pas is geldig t/m 31 december 2008
Uw op naam gestelde ZandvoortPas
wordt, tesamen met een welkomstkado,
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.

Betaling PER BANK

Met de aangehechte tegoedbon voor een
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst
tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Met ZandvoortPas 10% korting
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Heerlijke
Tompouce

1

Verzorging en vrije tijd:

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Haltestraat 54 - T. 023-5712451

www.nympheia.com

Gunstige
wisselkoers
voor euro in
Zandvoort:

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat
Autorijschool Duet - 06-54280393
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - www.nympheia.com
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

www.autobedrijfzandvoort.nl

1 proefles Kundalini Yoga

Bestel nu de ZandvoortPas 2008

Lijst van
deelnemende
bedrijven

(in alfabetische volgorde)

nu 500 gram slechts € 4,49

(vraag naar onze voorwaarden)

2042 LM Zandvoort - Tel.: 023-5738047
Vrijdag koopavond

Windlicht
“rustic
rattan
Braxton,
It’s about
Romy,
Koekaheart”
& Bamvan
Bam.
Riviera Maison van 24,95 nu voor 19,95!!
Tevens 10% korting op alle accessoires
waar een hartje op staat!
Happy
valentine!
pashouders 5%
korting
op de gehele collectie.

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102
7 dagen per week geopend
van 09.00 tot 22.00 uur

Gratis proefles

Februari Feestmaand!
Op vertoon van uw pas
10 – tot 50% retour
op elke aankoop!

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,

Kerkstraat 1a

Tel. 023 571 44 10

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Schoffies Kindermode - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Vlug Fashion Men’s Wear - Haltestraat

Wonen en onderhoud:

normaal 1.85, nu slechts

Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

euro

OP=OP

Horeca:
Aanbod geldig tot en met woensdag 13 februari 2008 en
alleen in onze vestiging te Zandvoort.
Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 - 57 12 865
Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

Hele maand februari voor ZandvoortPashouders

10% korting op
computerbril!

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Pizza Döner Plaza - Kosterstraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

VVaalelennttijijnn
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februari
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Valentijn

Vergeet niet je liefje
een doos bonbons van
Leonidas te geven
of een taart in hartvorm
van Tummers

Valentijntje
volg je hart!

donderdag 14 februari

Valentijns diner
voor 2

		

Bestel op tijd

Kom gezellig langs
en neem je liefje mee!
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Restaurant Cinq
14 februari
Valentijn Menu
€ 27,50
3-gangen dagmenu
€ 29,50
4-gangen dagmenu
€ 34,00
5-gangen dagmenu
Chefs Special
€ 46,50

€22,50 p.p.
(gelieve tijdig reserveren)

Verras je geliefde
met een cadeaubon
bijvoorbeeld voor
kunstnagels

Voor reserveringen:
023-5716119/info@tfaz.nl
Verras je Valentijn!
Met mooie geschenkverpakkingen
en ondeugende cadeautjes!!

Haltestraat 10e, 2042 LM Zandvoort
023-5732268 Zondags ook open.

Doe spontaan,
verras je partner!
Schitterende Valentijn sets
met meer dan 30% korting
Davidoff Echo woman 50 ml edt
van € 45,-- voor

€ 29,95 + gratis douchegel

Davidoff Echo for men
50 ml edt spray

van € 48,50 voor

€ 33,95 + gratis douchegel

Valentijns Diner
14 februari 2008
Romantisch culinair
5-gangen diner
in restaurant “de Serre”
Reserveer nu en ontvang een attentie.

Polo Black 75 ml edt
van € 53,12 voor

€ 36,95
+ aftershave gel + douchegel

Amor Amor 50 ml edt

van € 53,05 voor

€ 34,95 + gratis douche gel
+ bodylotion en een Cacharel handtas!

Open Golf Zandvoort
Duintjesveldweg 3, Zandvoort
023-571 5743
administratie@opengolfzandvoort.nl

Slechts
€ 35,-

Leuke Valentijn weetjes!

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

&

Heden

Verleden

In Amerika is Valentijn een heel belangrijk feest. Chocolade
is het favoriete cadeau. Er worden in Amerika rond
Valentijn wel 36 miljoen dozen chocolade verkocht!
Het geven van een rode roos is heel populair. De roos was de
lievelingsbloem van Venus, de Romeinse godin van de liefde.
De kleur rood is het symbool van sterke gevoelens, zoals verliefdheid!
Het is traditie om met Valentijn je heimelijke liefde te verrassen met een
kaartje of een cadeautje. Daar zijn ze in Engeland mee begonnen.
Het uiten van je romantische gevoelens was daar taboe,
behalve op Valentijnsdag. Dus iedereen deed er massaal aan mee!
Vroeger gingen in Frankrijk de jongens en meisjes
gescheiden van elkaar zitten en trokken dan een lootje.
De jongens ‘kregen’ dan het meisje met hetzelfde lootje!

Herinrichting Gasthuisplein

In 2005 is het Gasthuisplein totaal heringericht. De nieuwe situatie is er echter niet gezelliger op geworden

en er wordt door het college alweer onderzocht of het plein opnieuw ingericht kan worden. Al vanaf de jaren
zestig is men bezig geweest met het vernieuwen van het plein. Ook begin jaren tachtig werd er heftig gediscussieerd over een nieuwe inrichting van het plein. Leest u hieronder een krantenartikel over die periode.

Taai verzet van omwonenden tegen herinrichting Gasthuisplein
Een aantal neringdoenden
en omwonenden van het
Gasthuisplein verzet zich
nog steeds met hand en
tand tegen de herindeling
van dit gebied. Begin deze
week kwamen hun bezwaren opnieuw aan de orde
bij een hoorzitting op het
Provinciehuis.
Plannen om het Gasthuisplein
in een nieuw jasje te steken
zijn al heel oud, dateren uit
de tweede helft van de jaren
zestig. Het stadium van besluitvorming wisten ze echter
nooit te bereiken. Tot in september 1981 de knoop definitief werd doorgehakt. B en W
van Zandvoort kwamen toen
met een voorstel waarin naar
hun mening recht gedaan
werd aan de ideeën over een
voetgangersgebied, zonder
het autoverkeer volledig uit
te sluiten. Aan de zuidzijde
projecteerden de dorpsambtenaren een rijbaan voor
het gemotoriseerde en fietsverkeer in beide richtingen,

op gelijk niveau met het wandeldomein aan de noordzijde
van het plein. Inritdrempels en
aanwijzingsborden zouden de
verkeersdeelnemers erop attent
moeten maken dat het plein verheven was tot een rustpunt voor
de ridder te voet. De bewoners
en bedrijfvoerenden aan de promenadekant vonden het plan de
moeite wel waard.
Een zevental bewoners/gebruikers dienden echter prompt bezwaarschriften in bij het gemeentebestuur. Op het Provinciehuis
werden dezelfde bezwaren nog
eens omstandig uiteengezet. Er
is, zo zeggen ze, geen enkele rekening gehouden met het vrachtverkeer t.b.v. de aan de zuidzijde
gelegen bedrijven. Ruimte om de
gemotoriseerde steven te wenden is niet aanwezig en achteruitrijden is zeker met opleggers
te gevaarlijk. Bovendien is de
inrit aan de kant van de Kleine
Krocht voor het transport te eng,
ternauwernood 5.50 meter. Het
steeds in de badplaats opduikende parkeerprobleem is ook

in deze klachten niet vergeten.
De vermindering van het aantal
parkeerplaatsen zou schadelijk
zijn voor de middenstanders in
de nabij omgeving.
De indieners van de bezwaren
kwamen goed gedocumenteerd
voor de dag. Zelfs de hoogte van
de onderste tak van de eenzame
kastanje op het plein was minutieus opgemeten om de argumenten te ondersteunen. Ook het toenemend aantal evenementen en
activiteiten op het doorgaans in
blik verpakte terrein werd in de
beschouwingen betrokken. Dat
kon, als de plannen doorgingen,
gevoeglijk vergeten worden,
omdat daarmee bij de inrichting
van het gebied onvoldoende rekening was gehouden.
PW-directeur Wertheim, die
samen met enkele andere ambtelijke dienaren het gemeentelijk standpunt verdedigde, tilde
niet zo zwaar aan de opgeworpen problemen. Vrachtwagens
konden zijns inziens het plein
en de bedrijven best bereiken

al moesten ze daarvoor zo nu
en dan een omweg maken. Hij
zag een aantal voordelen aan het
plan. Op de eerste plaats de aansluiting bij de woonerfstraten en
het verkeerscirculatieplan van de
vernieuwde noordbuurt, waardoor het woon- en leefklimaat er
duchtig op vooruitging. Verder
zouden de langparkeerders van
het Gasthuisplein verwijderd
worden, waardoor er parkeergelegenheid kwam (zij het beperkt)
voor winkelende autobezitters.
Voor de organisatie van evenementen zag hij juist minder problemen dan voorheen.

Foto: Archief Genootsch

De vertegenwoordiger van
de Horeca Zandvoort, Fred
Paap, was na afloop van de
zitting niet pessimistisch:
“De argumenten staan goed
op een rijtje. De provincieambtenaren zullen eerst wel
een kijkje komen nemen op
het plein, dan kunnen ze onze
problemen in ogenschouw
nemen. Overigens kan ik me
nauwelijks voorstellen dat de
nieuwe raad en het a.s. college waarin een paar notoire
tegenstanders zitten van het
plan, ons nu in de steek zullen laten.”

ap Oud Zandvoort, BLD

064 45
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R A DI O + T V
Zondag

Locatie Noord
Flemingstraat 55
2041 VW Zandvoort
Tel: 023 574 03 30

Locatie Centrum
Willemstraat 20
2042 VB Zandvoort
Tel: 023 571 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl
cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl
info@pluspuntzandvoort.nl
THE UNDERGROUND, 16 februari!!!!!
Dance-event voor tieners tussen 12 en 16 jaar oud.
Vorige maand was de eerste keer een enorm succes.
Kom swingen, chillen, loungen en feesten met je vrienden en bekenden. 19.30-24.00 uur. € 2,= entrée
Zie ook: http://goesunderground.hyves.nl/
1001 dingen club:
Hey, ben jij tussen de 7 en 12 jaar oud en vind je het
leuk om met andere kinderen leuke dingen te doen?
Kom dan eens langs op woensdagmiddag.Van 15.15 tot
17.00 uur worden er steeds andere activiteiten gedaan.
Voor €1,50 per keer ben je actief of creatief bezig en
leer je nieuwe kinderen kennen.
Kom langs en doe mee!!
Peuters in beweging
Kinderen ontdekken de wereld door te bewegen.
Tijdens deze cursus krijgt de ouder en het kind volop
de gelegenheid hun wereld spelenderwijs te verkennen. Er wordt met verschillende soorten speelgoed en
muziek gewerkt, waardoor kinderen hun motorische,
sociale en emotionele vaardigheden ontwikkelen en de
band tussen (groot)ouder (klein)kind wordt versterkt..
U kunt nog mee komen doen!!!!
Data - 04-02-2008 t/m 31-03-2008
Dag – Vrijdag
Tijdstip - 10:00 tot 11:00 uur.
Periode – Wekelijks
Locatie - Pluspunt Noord
Kosten - € 50,00

08:00
10:00
12:00
14:00
17:00
20:00
21:00

Countrytrack (H)
ZFM Jazz
Muziekboulevard
Zondag in Kennemerland
De avond
Golden ZFM (H)
Tepp Zeppi

Donderdag

08.00 Goedemorgen
Zandvoort (H)
20:00 Countrytrack
22:00 De Hoop

Vrijdag

08:00 ZFM jazz (H)
10.00 Venendaal in Zicht
17.00 Je weekend in
Maandag
met ZFM
08:00 Zandvoort op Zaterdag (H)
19:00 Vrijdagavond Café
12.00 De Muziekboulevard
21.00 Sea IT
20:00 Golden ZFM
21:00 ZFM Klassiek

Dinsdag

08:00 Zondag in
Kennemerland (H)
12.00 De Muziekboulevard
20:00 ZFM Jazz/
raadsvergadering.
22:00 In Zandvoortse Zaken

Woensdag
08:00
12.00
20:00
22:00

Vrijdagavond Cafe (H)
De Muziekboulevard
ZFM Klassiek (H)
Veenendaal in Zicht

Zaterdag

08:00 Toebak Leeft?
10:00 Goedemorgen
Zandvoort
12:00 Muziekboulevard
14:00 Zandvoort op
Zaterdag
17:00 Eurobreakdown
19:00 Meij op Zaterdag
21:00 Groove Empire
23:00 Night Walk
24 uur per dag on air!
106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

My Blueberry Nights
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vrouw (Rachel Weisz) en
professioneel gokster
Leslie (Natalie Portman),
die allen op een bepaalde manier hun grootste
liefde in het leven hebben verloren.
Met My Blueberry Nights
maakt de Chinese regisseur Wong Kar Wai zijn
Engelstalige speelfilmdebuut. Het is tevens
het debuut van zangeres
Norah Jones als actrice.
My Blueberry Nights was
in 2007 genomineerd voor
een Gouden Palm op het
Film Festival van Cannes.

VIP-alarm

Het blad is omgeslagen

Op blote voetjes loop ik samen met een vrijpostige
Australische surfgirl heel
voorzichtig langs de stalen
trap achter op de cruiseboot.
Normaal gesproken zou dit
allemaal heel soepel gaan,
maar op dit moment is die
laatste Fijiaanse cocktail toch
echt even teveel geweest. Als
voorzorgsmaatregel hebben
we Esther op het dek achtergelaten onder het mom van een
wachter die zich bij gevaar zal
uiten als een luide pauw midden in the Pacific Ocean.
Op bedachtzame wijze slepen
Jess en ik een grote rode kajak
het water op… Ik voel mijn armen zwaarder worden en mijn
mondhoeken trekken kramp-

achtig samen, wat uiteindelijk leidt tot een giechelbui
en een lichte val van de kajak.
Alles lijkt nog goed te gaan
tot we opschrikken van een
jolig geluid dat enigszins op
het afgesproken waarschuwingssignaal lijkt. Gierend en
brullend rennen we als kleine
meisjes de boot door, op zoek
naar een plekje waar ze ons
niet kunnen vinden, maar
helaas… de kapitein himself
staat met een streng gezicht
voor ons en vraagt ons naar de
gejatte kajak drijvend op zee…
Uhmmm…. Gelukkig kon deze
man de hand over het hart
strijken en beleefden wij onze
jaarwisseling toch nog vanaf
de kade, waar hij ons hoogstpersoonlijk naartoe bracht.

H eb je ff …
Waar kennen we jou van?

Na een verbroken relatie
besluit de New Yorkse
Elizabeth (Norah Jones)
een reis door Amerika
te maken, op zoek naar
de ware betekenis van
liefde. Ze laat een leven
vol herinneringen, een
droom en een gevoelige
nieuwe vriend (Jude Law)
achter. Onderweg ontmoet ze mensen van wie
het verlangen naar liefde
nog groter, veel groter lijken te zijn dan het hare:
een depressieve politieagent (David Strathairn),
zijn eigenaardige en
emotioneel vervreemde

Column

Ilja op reis

… vo or Su no Yu, 20 jaa r

Helpdesk voor computervragen en
problemen!!
Op dinsdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur
kunt u in het computerlokaal terecht met uw vragen
en problemen op PC gebied. De medewerkers van
Nieuw Unicum en een vrijwilliger staan klaar om u
weer op weg te helpen!!
Wijksteunpunt biedt spreekuren
van diverse organisaties:
-	Medial:
Bloedafname en trombosedienst: maandag en donderdag tussen 8.15 uur en 11.00 uur kunt u terecht in het
wijksteunpunt. Andere dagen in het Huis in de Duinen.
-	Loket Zandvoort:
Iedere donderdagochtend van 09.00-11.00 uur.
-	Wijkagent Zandvoort-Noord:
Dinsdag 15.00-16.30 uur (even weken) en 19.00-20.30
uur (oneven weken)
Wijkmeesters EMM:
Dinsdag 15.00-16.00 uur
Zorgloket stichting ZorgContact
Maandagochtend 10.00-12.00 uur.
Helpdesk compunic/pluspunt
Iedere dinsdag tussen 14.00 en 16.00 uur voor uw
vragen en problemen.
Dagblad “de Pers” Van maandag t/m vrijdag
verkrijgbaar bij Pluspunt Wijksteunpunt.
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“Ik werk sinds mei 2006 bij
Safari Club Zandvoort als Chef/
Manager Restaurant. Dat houdt
in dat ik samen met mijn werkgever, bedrijfsleider en het team het
restaurant in goede banen moet
leiden. De mensen moeten bij ons
het gevoel krijgen dat ze op vakantie zijn, dit doen we niet alleen door het thema dat we hebben
(Safari), maar ook dat het personeel lekker in hun vel zit en dit
dan ook overbrengen aan de gasten. Het nieuwe seizoen staat
al voor de deur en we zijn al volop bezig met het opbouwen van
de Safari Club. We hopen 1 maart open te kunnen gaan zodat we
er weer een knallend jaar van kunnen maken.”

Wat doe je naast je werk op het strand?

“Je kan me ook wel eens hebben gezien in de zaak mijn ouders. We
hebben namelijk een Chinees winkeltje genaamd Ta Hwa, bovenaan
de Kerkstraat. En verder ben ik in de winter ook werkzaam bij een
evenementenbureau. Ik ben hier bij gekomen omdat wij in de zomer
evenementen organiseren bij Safari Club. Dit alles sluit aan bij
wat ik in de toekomst wil gaan doen. Namelijk een eigen bedrijf
beginnen en als het mogelijk is zelf een strandtent beginnen.”

Wat doe je het liefst in je vrije tijd?

“Als ik vrij ben sport ik, of ga ik stappen met mijn vrienden in
Zandvoort, Haarlem, Amsterdam of Den Haag. Of een kaartje
leggen met een lekker drankje erbij of als het weer het toelaat
lig ik zelf ook op het strand met vrienden en vriendinnen, als ik
maar kan ontspannen en genieten.”

Enkele dagen en vele cocktails
later werd ons verblijf op de
cruiseboot vervangen door
een hutje op Manta Ray Island,
met om ons heen de prachtige
blauwe zee, miljoenen kleurrijke planten en bloemen en een
geweldig gastvrije bevolking.
Onze eerste dag hier werd ingewijd met een duikles waarbij zelfs Nemo ons welkom
heette. De dagen gingen snel
voorbij, maar de gedachten
aan dit eiland zullen ons altijd
bijblijven. De avonden waarbij
reizigers uit verschillende lan-

den samenkomen en waarbij
‘lol’ de belangrijkste factor is.
Maar ook de ochtenden waren mooi, de zon schijnt en hij
staat voor mijn deur. In zijn
handen de mooiste bloemen
die hij die ochtend kon vinden.
Even leefden wij als Adam en
Eva in het paradijs. Het is tijd
om afscheid te nemen en onze
weg naar huis te betreden,
mooie liedjes duren niet lang.
Ik zeg: “nieuwe rondes, nieuwe
kansen”. Of toch het roer omgooien?

I Know Where It’s @
Zaterdag 9 februari:

Deze zaterdag viert het Haarlem Beeft zijn 1e verjaardag in Club Stalker in Haarlem. Dit spetterende
feest heeft altijd het doel gehad een avond te zijn
die breed is aan stijlen. Zowel House als Techno als
Rock & Rave passeerden regelmatig het oor van
de bezoeker; geen hokjes, openstaand voor een
breed scala aan elektronische muziek. Met dj’s
Boris Dlugosch (Duitsland), Sven en Pusha Mau.
Entree €9,00. Van 00.00 – 05.00 uur.

Zondag 10 februari:

Zwemmen en een film kijken? Dat is vanaf nu
mogelijk bij CenterParcs Zandvoort. Op maandag,
zaterdag en zondag om 17.30 uur en op donderdag om 16.00 uur worden er films vertoond in
het Aqua Romana. Om de film goed te kunnen
volgen, zijn drijfstoelen uiteraard beschikbaar!
Momenteel draaien Ocean’s Thirteen en Shrek.
Ga snel eens zwemmen en kijken!

Woensdag 13 februari:

Heb je Klaas van Eerden gemist in Circus
Zandvoort, dan is nu je kans om zijn voorstelling
“Wortels” te bekijken in het Patronaat. “Wortels”
is een energiek, hilarisch en zeer muzikaal programma. Klaas wil je laten lachen, genieten en
verbazen. Hij improviseert er lustig op los, heeft
grappige muzikale hoogstandjes en vertelt hilarische verhalen, met als doel de zaal compleet uit
z’n dak te laten gaan. Wil jij erbij zijn? Kaartjes à
€12,50 zijn nog verkrijgbaar bij de kassa van het
Patronaat! Aanvang 21.00 uur.

Is het hem? Ik twijfel. Als het
hem is, dan is hij wel stukken
groter dan zijn verschijning
op tv doet vermoeden. Ik wil
het weten, moet het weten
en beweeg me daarom in
zijn richting. Met het boodschappenmandje in mijn
hand, voeg ik me bij ‘zijn’ rij
toe. Ik sta nu recht achter
hem, op slechts 40 centimeter afstand. Net als hij, plaats
ik het mandje voor mij op de
grond en schuif ik iedere keer
als de rij kleiner wordt, net
als hij, de mand nonchalant
met mijn voet naar voren. Hij
draagt een lange zwarte jas.
Zo één die je doet vermoeden dat wat er onder zit wel
héél bijzonder moet zijn. De
combinatie met de donkergroen gekleurde ribbroek
zou niet mijn keuze zijn geweest, niettemin omdat de
pijpen ervan op Jort Kelderhoogte eindigen. Het paar
bruine, om schoensmeer
schreeuwende laarzen dat
hij draagt moeten het geheel
blijkbaar afmaken. Als hij zijn
hoofd 45 graden naar rechts
draait, herken ik hem als zijnde bekende Nederlander.
Het is hem! Het VIP-alarm
in mijn hoofd gaat af. Over
zijn schouder probeer ik in
zijn mand te kijken, om te
verifiëren wat hij zoal eet
en drinkt. Ik zie biologische
sapjes, biologische broodjes,
een kippetje, bier en een pot
kant-en-klare rode kool.
Piep, piep, piep klinkt de
scanner van de kassa waarachter de inmiddels zichtbaar nerveus geworden caissière aan het werk is. Ook zij
heeft de man herkend. Haar
pupillen verschuiven van het
midden van haar oogkassen
naar de uiterst rechtse hoeken. Alleen op deze manier
kan zij hem onopvallend begluren. Als de man vervolgens met een volle tas het
pand verlaat, kijkt de caissière hem na tot werkelijk het
aller-, allerlaatste deeltje van
hem door de deur verdwijnt.
Och, denk ik bij mezelf, doe
toch normaal… het is maar
een VIP!

Pauline
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Bloeiende violen
Primula’s en
bloembollen in pot

levering en plaatsing
van alle glassoorten
vrijblijvende offerte!
023 5720480/06 41374921

50 plus pagina door Mitzi Maas

			

50plus@zandvoortsecourant.nl

Van alle culinaire markten thuis

Janny van der Heijden woonde vanaf haar prille jeugd op Zand-

voort. Totdat zij op 18-jarige leeftijd ging studeren, bezocht ze de
Hannie Schaftschool en sloeg balletjes bij de Zandvoortse Tennisclub. In weekenden en schoolvakanties werkte ze bij het Huis

in de Duinen. Niets bijzonders, behalve dat velen, zeker de hobbykoks onder ons, wel één van haar geesteskinderen kennen.

XXXNVMUJSFOUOM
NVMUJSFOU

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!
#VSHFNFFTUFSWBO"MQIFOTUSBBU ;BOEWPPSU
5FM&NBJM[BOEWPPSU!NVMUJSFOUOM

Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort
Tel. 023-5739278
e-mail: hanswillemse@planet.nl

Uitvaartverzekering
Snel en eenvoudig te regelen

Janny van der Heijden

Na haar studie Nederlands,
werkte ze bij een uitgeverij,
als ‘vliegende keep’. Nadat een
vertaalster uitviel en een deadline gehaald moest worden
vertaalde ze haar eerste boek.
Toen kort daarna een andere
uitgever vroeg of ze ook kon
schrijven antwoordde ze zonder nadenken:“Ja hoor!”, al had
ze op dat moment nog geen
idee wat dat inhield. Maar het
kwam goed en ze ontwikkelde

zich tot een eersteklas, met
name culinair, auteur.
Ze stond aan de wieg van de
Allerhande kookboekenserie, volgde Henk Molenberg
op bij de radio en toen Wina
Born stopte, nam Janny
haar krantenrubriek over. Ze
was hoofdredacteur van Tip
Culinair en eindredacteur van
‘Life and Cooking’ en ‘Koken
met Sterren’ met Cas Spijkers.

“Een schatje, die man!”, geeft
ze als commentaar op hun samenwerking.
Stapels kookboeken
“Ik kook nooit van receptuur”
Nee, natuurlijk niet, die zitten
al in haar hoofd. Hoe komt ze
aan die liefde voor koken? “En
voor eten,” vult ze lachend aan,
“mijn moeder kon fantastisch
koken. Vaak hadden wij gasten
aan tafel. Eten associeer ik dus
met gezelligheid, met genieten. Het zit in mijn genen.” En
daar kunnen wij van meeprofiteren, want ze schrijft dagelijks
de kookrubriek in het Haarlems
Dagblad, zo’n vier kookboeken per jaar en maandelijks
een reportage in tijdschrift
Santé. Momenteel rijdt ze op
en neer naar het Hilversumse
Mediapark waar ze de casting
en begeleiding doet van het
TV-programma ‘Mijn tent is
top’ van Herman den Blijker.
Janny woont in buurdorp
Aerdenhout. Een hartelijke en
vrolijke vrouw, die geniet van
haar turbulente leven. Als haar
hoofd erg vol zit, gaat ze samen
met haar hond uitwaaien op
het strand. “Strand??” reageert
tekkel Zazou. “Strand!!!”

De Tol gesplitst
Dit is geen aankondiging van een verandering in het Zandvoortse wegennet. De Tol is de naam van een afdeling in het

Huis in de Duinen (HiD). Volgens het management een te grote

afdeling. Daarom is de afdeling als het ware in tweeën gehakt:
afdeling de Tol en afdeling de Krocht.

Mw. Bol opent als eerste bewoonster de nieuwe afdeling

“Inderdaad was het een veel
te grote afdeling van 3 verdiepingen met in totaal 83 bewoners”, zegt Lenneke van den
Dool, het afdelingshoofd van
de Tol. “Een groot deel van de
bewoners heeft aanvullende
verpleeghuiszorg nodig. We willen iedereen de juiste zorg en
aandacht bieden”, licht ze toe.
Terwijl landelijk in de zorgsector
de tendens is steeds meer banen te schrappen en afdelingen
samen te voegen, is het beleid
van de Stichting Zorgcontact,
waar het HiD onder valt, juist
op kleinschaligheid gericht.
Democratisch gekozen naam
Voor de naam van de nieuwe

Eens brulde de leeuw

afdeling mochten de bewoners kiezen uit de Klink, de Halt
en de Krocht. Laatstgenoemde
is met grote meerderheid van
stemmen gekozen. En omdat
ze bij het HiD wel van een
feestje houden, is vorige week
dinsdag de nieuwe afdeling
ingewijd met de onthulling
van het naambordje, gebak
bij de koffie en een gezellige
feestmiddag. Maar niet nadat eerst de linten plechtig
werden doorgeknipt. Hier
hoefde de Koningin niet voor
naar Zandvoort. De laatste bewoonster van de Tol, mevrouw
Schaap, en de eerste bewoonster van de Krocht, mevrouw
Bol, deden dat net zo goed.

“Jodeleeehití!” Zo heeft het lang geleden geklonken in Ober-

ANBO helpt met de blauwe brief

traditionele Lederhose, zorgde voor authentieke muziek. Be-

Veel mensen ontvangen in deze tijd de aangifte inkomstenbelas-

van het Beiers-Oostenrijkse Shuhplatterln, een zangeres die

De belastingdienst is meedogenloos. Gelukkig helpt de ANBO

bayern. Een echt Bayrisch orkest uit München, gekleed in de

ting 2007. Ingevuld retourneren vóór 1 april en dat is geen grapje!

zoekers aan lange tafels met grote pullen bier, demonstraties

haar leden met invullen. Gratis, en dat is ook geen grapje.

bergliedjes zong en dat allemaal in Zandvoort.
Tussen 1957 en 1962 stond op
de kop van de Zeestraat een
grote feesttent: Oberbayern,
met een enorme leeuw voor
de deur met een bierpul in zijn
poot. “Löwenbräu!”, brulde het
beest om het Duitse biermerk
te promoten. Gedurende het
zomerseizoen was het etablissement elke avond geopend
van 19.00 uur tot in de kleine
uurtjes. Zestien serveersters,
gekleed in Dirndls, renden af
en aan om de bezoekers te bedienen. “In elke hand droeg je
vijf bierpullen van 1 of 0,5 liter”,
18
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vertelt één van de toenmalige
serveersters, een dame van 85
jaar inmiddels.
Ze heeft fijne herinneringen
aan die tijd. “Het was er altijd
erg druk. Met Pinksteren stonden ze zelfs in de rij om binnen te komen. Er was plaats
voor ruim 1000 gasten. Hard
werken, maar enorm gezellig! Altijd vreselijk gelachen,
vooral met Fritsie en Maxie,
twee orkestleden”, vertelt ze.
Niet alleen Duitse toeristen,
maar ook vele Zandvoorters

Oberbayern leeuw

wisten Oberbayern te vinden.
Na 1962 werd de huurtermijn
niet meer verlengd door Nico
Bouwes omdat hij het terrein
wilde bebouwen (Palace Hotel).
Dat betekende het einde van
het Beierse vertier in onze badplaats.

Het speciaal daartoe opgeleide invulteam, onder leiding
van Wim Woerde, zit te po
pelen om u met deze rotklus
te helpen. Bent u ANBO-lid
en wilt u gebruik maken
van deze service, belt u dan
tussen 10.00 en 12.00 uur met

het secretariaat: 023-5715168
of 06-1829 9110. Daarna ontvangt u een afspraakbevestiging met het verzoek de
papieren die nodig zijn om
het formulier in te vullen,
zoals een jaaropgave, klaar te
leggen.

Nooit te oud om te sporten!
www.sportinzandvoort.nl
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Nieuwe gemeentelijke functie: klachtencoördinator
Sinds begin september van het vorige jaar, functioneert er bin-

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

'EMEENTELIJKE PUBLICATIE WEEK  

6ERGADERING #OLLEGE

$E BESLUITENLIJST VAN DE COLLEGEVERGADERING VAN  JA
NUARI EN DE VERDERE IN WEEK  DOOR HET COLLEGE GENOMEN
BESLUITEN ZIJN  MAART VASTGESTELD $E BESLUITENLIJST IS IN
TE ZIEN BIJ DE #ENTRALE "ALIE EN OP DE WEBSITE

'EMEENTE :ANDVOORT ARTIKEL A 7ET
VOORKEURSRECHT GEMEENTEN

(ET COLLEGE VAN DE GEMEENTE :ANDVOORT MAAKT INGE
VOLGE ARTIKEL  LID  VAN DE 7ET VOORKEURSRECHT GEMEEN
TEN BEKEND DAT ZIJ DE RAAD OP  JANUARI  HEBBEN
VOORGESTELD OM DE PERCELEN DIE GELEGEN ZIJN IN HET
GEBIED ±-IDDENBOULEVARD² AAN TE WIJZEN ALS GRONDEN
WAAROP DE ARTIKELEN    EN  VAN DE 7ET VOOR
KEURSRECHT GEMEENTEN VAN TOEPASSING ZIJN
!ANWIJZING
$E AANGEWEZEN PERCELEN ZIJN GLOBAAL GELEGEN TUSSEN
DE BOULEVARD 4HORBECKESTRAAT 4ORENSTRAAT 7ESTER
PARKSTRAAT "ADHUISPLEIN "URGEMEESTER %NGELBERT
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RAADSVOORSTEL $E PERCELEN ZIJN NADER AANGEGEVEN OP
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TREEDT IN WERKING EEN DAG NA PUBLICATIE IN DE 3TAATS
COURANT VAN  FEBRUARI  TE WETEN OP  FEBRUARI
 EN GELDT VOOR EEN TERMIJN VAN VIJF MAANDEN
:IENSWIJZEN
4ER VOORBEREIDING VAN HET BESLUIT VAN DE RAAD WORDEN
BELANGHEBBENDEN IN DE GELEGENHEID GESTELD OM VAN
 FEBRUARI  TOT EN MET  FEBRUARI  SCHRIFTELIJK
ENOF MONDELING ZIENSWIJZEN NAAR VOREN TE BRENGEN
TEGEN HET VOORSTEL VAN HET COLLEGE VAN  JANUARI 
$E AANWIJZING IS NAMELIJK NOG NIET DEFINITIEF VASTGE
STELD DOOR DE GEMEENTERAAD $AT GEBEURT PAS NADAT
DE BELANGHEBBENDEN ZIJN GEHOORD 5W SCHRIFTELIJKE
ZIENSWIJZEN KUNT U GEDURENDE DE VOORNOEMDE TERMIJN
INDIENEN BIJ DE RAAD VAN DE GEMEENTE :ANDVOORT
0OSTBUS   !! :ANDVOORT7ILT U VAN DE MOGELIJK
HEID GEBRUIK MAKEN OM ZIENSWIJZEN MONDELING NAAR
VOREN TE BRENGEN DAN DIENT U ZICH UITERLIJK OP  FEBRU
ARI  BIJ MEVROUW MR !56 DE "ONDT TELEFOON
NUMMER  ¯    MA DI DO AAN TE MELDEN
"EZWAAR EN VOORLOPIGE VOORZIENING
"ELANGHEBBENDEN KUNNEN GEDURENDE ZES WEKEN NA
DAGTEKENING VAN DEZE PUBLICATIE IN DE 3TAATSCOURANT
TEGEN DIT BESLUIT EEN BEZWAARSCHRIFT INDIENEN )N HET
ONDERTEKENDE BEZWAARSCHRIFT MOET WORDEN OPGENO
MEN DE NAAM EN HET ADRES VAN DE BELANGHEBBENDE
DE DATUM EEN OMSCHRIJVING VAN HET BESLUIT WAARTEGEN
HET BEZWAAR IS GERICHT EN DE GRONDEN VAN HET BEZWAAR
DE MOTIVERING  (ET BEZWAARSCHRIFT DIENT AAN HET COL

LEGE VAN DE GEMEENTE :ANDVOORT GERICHT TE WORDEN
!DRES 0OSTBUS   !! :ANDVOORT 6ERVOLGENS KUN
NEN BELANGHEBBENDEN INDIEN ZIJ HET NIET EENS ZIJN MET
DE BESLISSING OP HET BEZWAARSCHRIFT BEROEP INSTELLEN
BIJ DE RECHTBANK TE (AARLEM )NDIEN BEZWAAR WORDT
GEMAAKT TEGEN HET BESLUIT BESTAAT TEVENS DE MOGE
LIJKHEID OM DE VOORZIENINGENRECHTER VAN DE RECHTBANK
(AARLEM TE VERZOEKEN OM EEN VOORLOPIGE VOORZIENING
TE TREFFEN $E VOORZIENINGENRECHTER ZAL DE VERZOEKER
ALLEEN ONTVANKELIJK VERKLAREN INDIEN DAARBIJ EEN SPOED
EISEND BELANG KAN WORDEN AANGETOOND
4ER )NZAGE
(ET BESLUIT OP BASIS WAARVAN HET VOORKEURSRECHT IS
GEVESTIGD EN DE DAARBIJ BEHORENDE STUKKEN DE LIJST VAN
AANGEWEZEN PERCELEN EN DE KADASTRALE TEKENING VAN
AANGEWEZEN PERCELEN LIGGEN VANAF  FEBRUARI 
TIJDENS KANTOORUREN TER INZAGE IN HET 'EMEENTEHUIS BIJ
DE #ENTRALEBALIE 3WALUpSTRAAT  TE :ANDVOORT  $E OPE
NINGSTIJDEN VAN HET 'EMEENTEHUIS ZIJN MAANDAG TOT EN
MET WOENSDAG VAN  TOT  UUR DONDERDAG VAN
 TOT  UUR EN VRIJDAG VAN  TOT  UUR
 JANUARI  (ET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
WETHOUDERS DE GEMEENTE :ANDVOORT

6ERGUNNINGEN
"OUWVERGUNNINGEN AANGEVRAAGD

:ANDVOORT
0RINSESSEWEG  TIJDELIJK PLAATSEN BERGING INGEKO
MEN  JANUARI   ,V
+EESOMSTRAAT  SLOOP KEUKENVLOER INGEKOMEN 
JANUARI   3
,ET OP $E HIERBOVEN GENOEMDE AANGEVRAAGDE BOUW
VERGUNNINGEN LIGGEN BIJ DE #ENTRALE "ALIE TER INZAGE
5 KUNT DEZE INZIEN TIJDENS OPENINGSTIJDEN $EZE PU
BLICATIE BETEKENT NIET DAT U UW ZIENSWIJZE OVER DEZE
AANGEVRAAGDE BOUWPLANNEN KENBAAR KUNT MAKEN
3LECHTS INDIEN VOOR DEZE BOUWPLANNEN VRIJSTELLING VAN
HET BESTEMMINGSPLAN OF BOUWVERORDENING KAN WOR
DEN VERLEEND KAN TEGEN ONS VOORNEMEN DAARTOE EEN
ZIENSWIJZE KENBAAR WORDEN GEMAAKT %EN VOORNEMEN
TOT HET VERLENEN VAN VRIJSTELLING WORDT AFZONDERLIJK
GEPUBLICEERD $EZE PUBLICATIE BETEKENT OOK NIET DAT U
EEN BEZWAARSCHRIFT KUNT INDIENEN -OCHT DE VERGUN
NING OF VRIJSTELLING WORDEN VERLEEND DAN ZAL DIT WORDEN
GEPUBLICEERD EN PAS DAN KUNNEN BELANGHEBBENDEN
BEZWAAR INDIENEN

"OUWVERGUNNINGEN VERLEEND

:ANDVOORT
(OGEWEG :UIDERSTRAAT  SLOOP OPSTALLEN VERZON
DEN  JANUARI   3
"ENTVELD
3AXERODEWEG  PLAATSEN ZWEMBAD EN JACUZZI
VERZONDEN  JANUARI   2V

nen de gemeentelijke organisatie een klachtencoördinator.
"EZWAARSCHRIFTEN

$E HIERBOVEN GENOEMDE VERLEENDE VERGUNNINGEN GE
NOMEN BESLUITEN LIGGEN BIJ DE #ENTRALE "ALIE TER INZAGE
5 KUNT ZE INZIEN TIJDENS OPENINGSTIJDEN "ELANGHEBBEN
DEN KUNNEN GEDURENDE EEN TERMIJN VAN ZES WEKEN NA
BEKENDMAKING EEN GEMOTIVEERD BEZWAARSCHRIFT INDIE
NEN $E DATUM VAN BEKENDMAKING IS DE VERZENDDATUM
VAN DE VERGUNNING )NDIEN HET GEEN VERGUNNING BETREFT
IS DIT DE PUBLICATIEDATUM 5 RICHT UW BEZWAARSCHRIFT
MET VERMELDING VAN±BEZWAAR²IN DE RECHTERBOVENHOEK
VAN UW BRIEF AAN HET COLLEGE VAN "URGEMEESTER EN 7ET
HOUDERS 0OSTBUS   !! :ANDVOORT (ET BEZWAAR
SCHORST IN BEGINSEL NIET DE WERKING VAN HET BESLUIT
WAARTEGEN HET IS GERICHT )N GEVAL VAN SPOED KUNT U
EEN VERZOEK OM EEN VOORLOPIGE VOORZIENING INDIENEN
BIJ DE VOORZIENINGENRECHTER VAN DE 2ECHTBANK (AARLEM
SECTOR "ESTUURSRECHT 0OSTBUS   "2 (AARLEM
%EN DERGELIJK VERZOEK DIENT VERGEZELD TE GAAN VAN EEN
AFSCHRIFT VAN HET BEZWAARSCHRIFT

Een nieuwe functie om de stortvloed van klachten, meldingen
en verzoeken richting gemeente te stroomlijnen. Tevens zorgt

de coördinator ervoor dat ze zo snel mogelijk bij de desbetreffende afdeling terecht komen en dat ze binnen de gestelde
termijn worden beantwoord.

#ENTRAAL TELEFOONNUMMER

!LLE AFDELINGEN ZIJN BEREIKBAAR VIA    
MAANDAG TM DONDERDAG  ¯  UUR EN VRIJDAG
 ¯  UUR

-ELDING OF KLACHT

"EL MET DE #ENTRALE -ELDLIJN     vF VUL OP
DE WEBSITE HET DIGITALE FORMULIER IN vF STUUR EEN BRIEF
NAAR DE KLACHTENCOyRDINATOR

/PENINGSTIJDEN #ENTRALE "ALIE

-AANDAG TM WOENSDAG   UUR
$ONDERDAG
  UUR
6RIJDAG
  UUR
4IJDENS DE DONDERDAGAVONDOPENSTELLING KUNT U MAAR
VOOR EEN BEPERKT AANTAL ZAKEN TERECHT PASPOORTEN EN
RIJBEWIJZEN ED

/PENINGSTIJDEN BEGRAAFPLAATS

$E ALGEMENE BEGRAAFPLAATS EN DIERENBEGRAAFPLAATS
AAN DE 4OLLENSSTRAAT ZIJN DAGELIJKS OPEN TUSSEN 
 UUR

#OLLEGELID SPREKEN

%EN AFSPRAAK MAKEN MET EEN COLLEGELID DOET U VIA
HET CENTRALE TELEFOONNUMMER $AARBIJ GEEFT U AAN
WAAROVER U HET COLLEGELID WILT SPREKEN (ET KAN ZIJN DAT
U EERST NAAR EEN VAKAFDELING VERWEZEN WORDT

6RAGEN OVER EEN BOUWPLAN

6OOR VRAGEN OVER CONCRETE OF GEWENSTE BOUWPLANNEN
IS DE WERKEENHEID 6ERGUNNINGVERLENING OP WERKDAGEN
TELEFONISCH BEREIKBAAR TUSSEN  EN  UUR

/P ZOEK NAAR WERK

7ERKGEVERS EN WERKZOEKERS MAKEN GEBRUIK VAN
WWWWERKENINZANDVOORTCOM 6OOR HET VINDEN OF
AANBIEDEN VAN BANEN IN :ANDVOORT

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Klachtencoördinator Martijn Akkerman

“Meer kan ik niet doen maar
het is wel noodzakelijk en
ik heb daar wel een weektaak aan”, zegt Haarlemmer
Martijn Akkerman, de eerste
klachtencoördinator van de
gemeente Zandvoort ooit.
Akkerman komt uit het bedrijfsleven waar hij bij een van
de grootste verzekeraars van
Nederland dit soort werk al
deed. Door een reorganisatie
kwam hij op straat te staan
en bij zijn eerste sollicitatie
werd hij tot zijn grote verbazing al aangenomen.

Groot aantal klachten

Akkerman kent Zandvoort
zoals zoveel Haarlemmers
het kennen. Vanwege het
strand en een dagje uit of
na een wandeling over het
Visserspad kwam hij al regelmatig in onze badplaats
en nu mag hij dan onze
klachten coördineren en dat
zijn er nogal wat. “Allereerst
moesten we een definitie
maken over wat nu eigenlijk
een klacht is. Dat is in alle redelijkheid te doen maar als
een burger mij belt en zegt:

“Ik heb een klacht”, dan is het
voor mij ook een klacht al
zou het volgens de definitie
een melding zijn. Het aantal
klachten, meldingen en verzoeken op jaarbasis is enorm
gestegen. Niet alleen per telefoon maar zeker ook per email. Vorig jaar waren er 357
klachten (bijna één per dag),
1819 meldingen (bijna 5 per
dag) en 758 verzoeken (ruim 2
per dag). Die moeten allemaal
geïndexeerd worden waarna
ik ze naar het desbetreffend
afdelingshoofd stuur. Die
moet daarmee aan het werk
gaan. Ik houd de vinger aan
de pols en controleer of er op
tijd naar de reclamant wordt
gereageerd en of de klacht
wordt afgehandeld. Over het
antwoord kan ik niets zeggen want daar ga ik niet over.
Ik ben wat dat betreft dus
puur procesmatig bezig. Dan
wordt er van mij ook nog een
jaaroverzicht verwacht dat de
burgemeester meeneemt in
zijn Burgerjaarverslag”, zegt
Akkerman. Hij benadrukt dat
er ook anoniem geklaagd kan
worden.

Krant niet ontvangen?

Vuil

Het grootste aantal klachten
en meldingen dat bij hem binnen komt gaat over vuil. Niet
alleen hondenpoep maar ook
zwerfvuil en dat soort zaken.
“Dat is een van de grootste
ergernissen van de burgers
en wordt zeer serieus genomen. Maar ook openliggende
stukken van de rijbaan of trottoir, gesloopt straatmeubilair,
kapotte lantaarnpalen, glasscherven op straat en niet geleegde vuilnisbakken komen
veel voor. Daarvan zijn er een
aantal die binnen één dag opgelost moeten worden omdat
er een gevaarlijke situatie ontstaat als het niet wordt opgeruimd. Dan moet ik controleren of dat inderdaad verholpen
is. Onlangs ben ik ook met een
klager op pad geweest. Er was
een klacht gekomen over een
onveilige situatie rondom de
rotonde in de Van Lennepweg
en aansluitend de situatie bij
het scholengebouw De Golf
aan de Jac. P. Thijsseweg. Ik ben
toen ’s ochtends vroeg meegefietst en heb een aantal zaken
geconstateerd. Daar gaan we
nu mee aan de slag. Ook heb ik
de situatie op het parkeerterrein van SV Zandvoort bekeken
door er naartoe te gaan. Daar
hebben wij dan weer afspraken met de aannemer over
gemaakt”, verduidelijkt hij
het een en ander. Akkerman
stroomt over van werklust en
daar kan de Zandvoortse burger van profiteren:“Mooier kan
ik het niet maken. Wel kan ik
zorgen dat een klacht op de
juiste manier wordt behandeld”, sluit hij af.
U kunt uw klachten, meldingen en verzoeken bij
de gemeente kenbaar maken via telefoonnummer
023-5740200 (na kantooruren
via het antwoordapparaat) of
via www.zandvoort.nl > Loket
> Meldingen en klachten.
Het postadres voor eventuele schriftelijk klachten is:
Gemeente Zandvoort, Postbus
2, 2040 AA Zandvoort.

Bel vrijdagmiddag

06-1139 1478

of mail:
info@zvo-verspreiders.nl

Provinciale structuurvisie
Meer windmolenparken voor de kust? Grote woontorens bij

stationslocaties? Voor Ton Hooijmaijers, gedeputeerde Ruimtelijke Ordening, zijn dat een paar van de te verkennen opties
voor de toekomst. Niet alleen deze zaken spelen voor de gedeputeerde, ook heeft hij al in het kader van ‘zijn’ provinciale
structuurvisie binnen de Zandvoortse gemeenschap onrust

gezaaid over zijn visie ten aanzien van de locatie van ‘ons’
Circuit Park Zandvoort.

Gedeputeerde Ton Hooijmaijers voor het provinciehuis in Haarlem

De provincie gaat deze en
andere mogelijke ruimtelijke
aanpassingen de komende
maanden onderzoeken op
wenselijkheid en haalbaarheid. De uitkomsten worden
opgenomen in een nieuwe visie op de ruimtelijke ordening,
de zogeheten Structuurvisie,
die Provinciale Staten (PS) naar
verwachting begin 2009 zullen vaststellen.

Vraagstellingen

De provincie bekijkt welke problemen en uitdagingen er zijn
voor de komende 30 jaar en
hoe die het beste aangepakt
kunnen worden. “Hoe ontwikkelt Noord-Holland zich de komende jaren? Hoe kunnen we
daar het beste mee omgaan,
willen en kunnen we daar in de
ruimtelijke ordening invloed
op uitoefenen?”, zijn vragen
die meespelen.

Nieuwe taken provincie

Met de nieuwe Wet op de
Ruimtelijke Ordening, die naar
verwachting op 1 juli in werking treedt, krijgen provincies
voor het eerst mogelijkheden
om initiatieven te nemen tot
ruimtelijke aanpassingen.
Vanuit het principe ‘decentraliseer wat kan, centraliseer wat
moet’, krijgt de provincie een
actieve bovenregionale taak.
Momenteel zijn provincies
vooral toetsend bezig, waarbij
ze aan de hand van een streekplan beslissen of er al dan niet
goedkeuring wordt gegeven
aan bestemmingsplannen
van gemeenten (denk aan de

Middenboulevard). Met de
nieuwe wet krijgt de provincie
het instrument in handen om
actief het voortouw te nemen
bij bovenlokale vraagstukken
die een provinciaal belang raken. De plannen op ruimtelijk
gebied voor de komende 30
jaar gaat zij neerleggen in een
Structuurvisie.
Een voorlopige visie is afgelopen week in beslotenheid
besproken. Bij het ter perse
gaan van deze krant was daar
nog niets over naar buiten
gebracht. De Zandvoortse
Courant zal voor u de gang
van zaken blijven volgen! Meer
informatie kunt u vinden op
www.noord-holland.nl/projecten/structuurvisie.

Koersnota Zandvoort

De commissie Projecten en
Thema’s heeft zich 30 januari
jongstleden gebogen over een
voorstel van het college om te
komen tot een koersnota voor
de verplichte Structuurvisie.
Via een diapresentatie werd
de commissieleden een viertal scenario’s gepresenteerd,
met de vraag of deze weg de
juist te bewandelen weg is.
Het was volgens commissievoorzitter Nico Stammis niet
mogelijk om inhoudelijk over
de scenario’s te discussiëren, dat gebeurt op een later
tijdstip, maar de vergadering
werd slechts gevraagd om in te
stemmen met de ingeslagen
weg. Na een aantal vragen en
suggesties stemden de commissieleden daarmee in.
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Autosport

Basketbal

Porsches domineren op Assen

De vierde race om het Kampioenschap in de Dutch Winter

Endurance Series werd verreden op het TT-circuit van Assen.
Andermaal was het een Porsche die de overwinning opstreek.
Dit keer was het de equipe van Lammertink met onder meer

Jaap van Lagen aan het stuur. Het verging de Wekerommer beter dan de afgelopen keer toen hij tijdens de Nieuwjaarsrace

de Mitshubishi Evo met vlammen onder de motorkap aan de
kant moest zetten.

Voor Michael Bleekemolen
gloort langzaam de titel in de
wintercompetitie. Terwijl zijn
zoon Jeroen in Australië in
de A1GP in actie kwam, deed
Bleekemolen senior met de
Duitser Jurgen Albert goede
zaken in het klassement. De
Aerdenhouter werd tweede
op het Drentse circuit, achter de equipe met Van Lagen.
Veelzeggend detail is dat
Van Lagen het afgelopen

seizoen in de Porsche Super
Cup nog voor het team van
Bleekemolen uitkwam.
Voor de equipe van Peter
Fontijn en Zandvoorter Peter
Furth verliep het weekend op
Assen dramatisch. De BMW
van de beide Peters kwam
maar niet goed uit de verf.
“Het had met de elektronica
te maken. Daardoor hield de
wagen in en was het met

Hagenaar verantwoordelijk voor de coördinatie van de diver-

se raceklassen die deel uitmaken van het Dutch Power Pack.
Daarnaast zal hij zich gaan bezighouden met het uitzetten

van lijnen voor de toekomstige ontwikkeling van de autorensport op nationaal niveau.

Competition manager Ron Boon

Boon beschikt over ruime ervaring in de autosport, zowel
op nationaal als op internationaal niveau. Hij was jarenlang
actief als competitiemanager
voor een grote auto-importeur
en als zodanig verantwoordelijk voor de organisatie van tal
van raceklassen met toer- en
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Foto: Chris Schotanus

formulewagens. Daarna begeleidde hij individuele coureurs,
teams en bedrijven in diverse
autosportcategorieën op het
gebied van organisatie, marketing en communicatie. “Met
mijn jarenlange ervaring zal
ik, als Competition Manager
voor Circuit Park Zandvoort,

Weer geen punten voor beter SV Zandvoort

Het herenteam van Lions blijft op koers om aan het einde van

Dat sportresultaten niet altijd eerlijk zijn, bleek afgelopen zon-

ressante wedstrijd werd Spaarndam 2 op een 78-57 nederlaag

tegen Velsenoord. Een zwaar gehavend Zandvoort was beter

De laatste race in de Dutch
Winter Endurance Series vindt
op 2 maart weer plaats op
Circuit Park Zandvoort. In deze
wedstrijd zal duidelijk worden
wie zich de winterkampioen
van 2008 mag noemen.

Robert ten Pierik is weer terug op het oude nest

Nieuwe Competition Manager Circuit Park Zandvoort
van Circuit Park Zandvoort geworden. In deze functie wordt de

Lions heren blijven op koers

proberen om een positieve
bijdrage te leveren aan de
Nederlandse autosport. Ik zie
het als een van mijn taken om
de onderlinge sportiviteit tussen de deelnemers op de baan
te bevorderen”, aldus Boon.
De klassen waarmee Boon zich
zal gaan bezighouden, zijn de
Samsung BMW 130i Cup, de
Dunlop SportMaxx Clio Cup,
de Formido Swift Cup, de
Formule Ford, de BRL-serie en
de nieuwe Toerwagen Diesel
Cup. Al deze categorieën vormen de vaste bestanddelen
van het Dutch Power Pack programma, dat komend seizoen
een zestal keren te zien zal
zijn op Circuit Park Zandvoort
en daarnaast optredens zal
verzorgen op de circuits van
Assen en Zolder. “De aanstelling van een Competition
Manager past goed in de
lijn van onze ambitie om het
Dutch Power Pack verder te
doen professionaliseren. Wij
zijn blij dat we in de persoon
van Ron Boon iemand met zoveel ervaring aan ons hebben
kunnen binden”, verklaart Erik
Weijers, C.O.O. van Circuit Park
Zandvoort.

dit seizoen de kampioensvlag te hijsen. In een niet bijster integetrakteerd. Dat Lions wel goed als team speelde blijkt uit het
feit dat maar liefst 5 spelers 10 punten of meer maakten.

Al snel werd duidelijk dat
onze plaatsgenoten niet veel
van het zeer jonge team uit
Spaarndam had te vrezen. De
gastheren, die Robert ten Pierik
weer in hun gelederen mochten verwelkomen, speelden in
het eerste kwart (29-19) met
hun tegenstanders. Via hun
handelsmerk, de strakke zoneverdediging, werden break
na break gelopen en als dat
niet lukte, was er altijd wel
een schutter die de bal door
de ring liet glijden. Ook in het
tweede kwart konden de geïrriteerd geraakte tegenstanders er niet veel van bakken. De
routine van met name het trio
Ron v.d. Meij, Sander Verboom
en Ten Pierik gaf de doorslag
voor de met als gevolg een
49-25 ruststand.

Zwakke start derde kwart

De derde speelperiode werd
bijna een ‘Zandvoorts kwartiertje’. In het verleden is
menige wedstrijd verloren
gegaan als gevolg van niet
geconcentreerd starten in

het derde kwart (of tweede
helft). Ook nu weer konden de
gasten terugkomen, zeer tot
ongenoegen van de weinige
Zandvoortse supporters. Net
op tijd wisten onze plaatsgenoten zich echter te herpakken
waardoor er aan het einde van
dat kwart toch weer een gat
van 15 punten was. Die 15 punten werden in de laatste periode uitgebouwd tot 21 punten
aan het einde. Debet daaraan
was Spaarndam dat zich weer
ging irriteren aan voornamelijk de arbiters, waardoor zij
zelf uit hun ritme raakten en
Zandvoort freewheelend naar
de finish kon.

Lijstaanvoerder

Lions staat nu met een winstpercentage van 92.31% (!) 4
punten voor op de naaste
concurrentie uit Beverwijk en
Alkmaar. Grote man bij Lions
was Ron v.d. Meij met 21 punten. De overige topscorers waren: Robert ten Pierik, 17; Sander
Verboom, 14; Milan v.d. Storm
12 en Evert Bol, 10 punten.

dag maar weer eens tijdens de uitwedstrijd van SV Zandvoort
maar verloor door een scheidsrechterlijke dwaling met 1-0.
Het team van Barry Buitenhek
was door schorsingen en blessures zwaar gehavend. Maar
liefst drie junioren namen
de plaats in van Marc Hoppe,
Michel van Marm, Aron Kuilder
en Faisel Rikkers. Desondanks
speelden de Zandvoorters een
prima wedstrijd. Doelman
Sander van der Wal hoefde
vrijwel niet in actie te komen
en defensief had Zandvoort de
zaakjes op orde.

Afmaker

De beste kansen waren voor
onze plaatsgenoten en voor de
rust hadden ze eigenlijk al een
voorsprong moeten nemen,
maar de kansen gingen verloren. Zandvoort mist al langere
tijd een koele afmaker en dat
zou ook in de tweede helft van
deze wedstrijd op gaan breken.
Het elftal van Buytenhek had
bovendien de pech dat Patrick
van der Oord vlak voor rust
tegen zijn tweede gele kaart

opliep waardoor de badgasten
drie kwartier met een man minder moesten spelen. Het was
overigens een juiste beslissing
van de tot op dat moment goed
leidende scheidsrechter.

Kansen genoeg

In de tweede helft zou dat wel
anders worden. Zandvoort was
ook in die tweede helft, ondanks
een man minder, de best voetballende ploeg. Het euvel was
ook nu weer het benutten van
de kansen. Maar liefst driemaal
kwam een Zandvoortse voorwaarts oog in oog met de doelman van Velsenoord te staan,
maar het leverde niets op.

Negatieve beslissingen

Naarmate de strijd vorderde,
werden er steeds meer beslissingen genomen ten nadele
van Zandvoort. Jan Zonneveld
trok een speler aan diens shirt
en broek en werd vervolgens
geslagen en geschopt. Terecht

Zondag 10 februari, Complex Duintjesveld,
14.00 uur: SV Zandvoort – Olympia Haarlem

Onderste regionen

Met nog een kwartier te gaan,
gingen de gasten alsnog op zoek
naar de gelijkmaker, die op zich
dik verdiend zou zijn. De druk
was er wel maar zoals eerder
vermeld, een afmaker ontbeerde het moedige Zandvoortse
team. Door dit resultaat moet
Zandvoort oppassen, niet terecht te komen op een degradatie plaats. Gezien het vertoonde
spel zou dat niet terecht zijn.
Zondag speelt Zandvoort thuis
tegen het hooggeplaatste
Olympia Haarlem, aanvang
14.00 uur.

Forse nederlaag ZSC dames
Het dameshandbalteam van ZSC heeft afgelopen zondag een

forse nederlaag geleden tegen het Hoofddorpse Lotus 2. In de
Korverhal hadden de Zandvoortse dames geen schijn van kans
en verloren met 15-25.

Romena Daniëls wordt aan alle kanten tegengehouden

Het begin van de wedstrijd
ging gelijk op. Maar na 3-3
werd duidelijk dat de fysiek
sterkere Lotus dames de
thuisclub weinig ruimte lieten.
Ook aanvallend werden onze
plaatsgenoten in bedwang ge-

The Ultra Low Tide
International Marathon
Op zondag 10 februari aanstaande zal voor de eerste keer de

The Ultra Low Tide International Marathon vanuit Scheveningen van start gaan. De finishlijn van deze marathon voor het

goede doel ligt bij Parnassia in Bloemendaal. De start zal op

zo een moment gepland zijn dat de lopers bij laagwater naar
Parnassia kunnen lopen.

Omdat het de eerste keer is
dat deze marathon gelopen
zal worden, is de inschrijving
beperkt tot 100 lopers. Zij zullen voor het Kurhaus van start
gaan en in eerste instantie
richting zuid lopen. Na een
keerpunt lopen zij richting
noord en hebben onderweg
diverse servicepunten, onder
andere op het zuidstrand van
Zandvoort, waar isotone drank
voor ze klaar zal staan.
Het is de bedoeling dat de
lopers zich laten sponsoren
voor € 5 per kilometer. Dat
zal dan uiteindelijk een bedrag van € 21.000 op moeten
brengen dat bestemd zal zijn
voor de aanleg van een voetbalveld in het SOS Kinderdorp
N’Djamena in Tsjaad. De organisatoren willen uiteindelijk

er een marathon van internationale allure van maken.
Een die past in het rijtje van
reguliere marathons als die
van New York, Amsterdam en
Rotterdam maar ook in die
van alternatieve marathons
als de Jungfrau-marathon
(met duizenden lopers de berg
‘Jungfrau’ op via smalle bergweggetjes naar de gletsjer),
de Marathon du Medoc (waar
op servicepunten gekozen kan
worden tussen isotone drank
of wijn) en de marathon van
Valkenburg die ondergronds
moet worden afgelegd en
waar de lopers voorzien zijn
van helmen en lampen.
Meer informatie over The
Ultra Low Tide International
Marathon vindt u op http://
www.ultimarathon.nl.

De adverteerders van deze week

Sportprogramma tot en met 13 februari

Voetbal
Zaterdag 9 februari, Complex Duintjesveld,
14.30 uur: SV Zandvoort – DVVA

een gele kaart voor Zonneveld,
maar de speler van Velsenoord
kon zonder straf de wedstrijd
vervolgen. Bovendien zou uit
de vrije trap het enige doelpunt ontstaan. Het was overigens een slecht genomen vrije
trap, waarna een speler van
Velsenoord zich maar liet vallen in het strafschopgebied. De
scheidsrechter gooide er nog
een negatief schepje bovenop
en kende Velsenoord een strafschop toe. Van der Wal was
daarop kansloos.

Handbal

Sportprogramma
Basketbal
Zondag 10 februari, Apollohal Amsterdam,
14.00 uur: US 2 – Lions dames

Atletiek

(zondag)

de ABS (remmen, red.) ook
droevig gesteld. Die elektronica zette een heel systeem
in werking, waardoor van alles
misliep”, aldus een teleurgestelde Furth. De avond ervoor
zat de stemming er nog goed
in, maar bij de kwalificatietraining stond bij Fontijn en Furth
het huilen nader dan het lachen. “Hoe dan ook, over vier
weken proberen we het op
Zandvoort gewoon weer opnieuw”, aldus Furth. De equipe
hield deze race dan ook voortijdig voor gezien.

Autosport
De 47-jarige Ron Boon is per 1 februari Competition Manager

Voetbal

houden door de Hoofddorpse
defensie. Aanvallend kreeg
Lotus bovendien een overwicht. De 6-10 ruststand gaf
dan ook het krachtsverschil
tussen de twee ploegen goed
weer.

Tweede helft

Wie ZSC in de tweede helft
nog kansen toedichtte kwam
bedrogen uit. Lotus was opnieuw de beste ploeg en ging
bovendien nog forser spelen
dan voor de rust het geval
was. Hoewel ZSC nog terug
kwam tot 8-10 was de strijd
gestreden toen achtereenvolgens Suzanne Zwemmer en
Romena Daniëls door blessures de strijd moesten staken.
Dat Lotus uiteindelijk met
15-25 aan het langste eind
trok verwonderde Vriend noch
vijand.
Voor ZSC scoorden Romena
Daniëls en Lucia v.d. Drift beiden 4 goals. Daphina van Rhee
deed dat 3 keer en Martina Balk,
Christel Gazenbeek, Naomi
Kaspers en Laura Koning troffen elk één keer doel.

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte
houden van alles wat in Zandvoort leeft.
De adverteerders in de krant van deze week zijn:
(In alfabetische volgorde)
Administratiekantoor K. Willemse
Auto Strijder
Bertram & Brood
Boomerang- Eetcafé
Café Bluys
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
CNG Groep
Confet’ti B.V.
Dorsman Assurantiën
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
IJzerhandel Zantvoort
La Fontanella
MultiRent Autoverhuurbedrijven
Netexpo Internet BV
NH Hotel Zandvoort
P. van Kleeff
Pluspunt
Printing People

Sailfish Reclame
Sandbar
Selekt Mail
Sharky Kids Store
Slagerij Marcel Horneman
Top Thuiszorg
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van Schaik, makelaar
Vrijehuizenmarkt.nl
Willemse Elektrotechniek
Yanks Saloon
Zandvoort Optiek

Valentijnspagina’s:

Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boudoir by Sara
Danzee
Etos
La Bonbonnière
Open Golf Zandvoort
Parfumerie Moerenburg
Take Five
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Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR Zandvoort Tel: 5 715 715

www.cvl.nu

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie

nieuw

Koninginneweg 9 rd

Ruime 30-er jaren bovenwoning met uitgebouwde verdieping
aan de rand van het Groene Hart gelegen. De woning beschikt
over 3 slaapkamers, moderne woonkeuken en een hippe
Rietveld badkamer
• Alle vertrekken v.v. originele paneeldeuren met design
handgrepen
• Wonen in een groene omgeving
• Grotendeels v.v. dubbele beglazing
• Centrum en openbaar vervoer op steenworp afstand
• Woonoppervlakte ca. 97 m2

Vraagprijs V 249.000,--

nieuw

Emmaweg 15

Royale karakteristieke 2 onder 1 kap villa met 7 slaapkamers,
oprit, 2 garages en een diepe voor -en achtertuin. De woning
staat in de geliefde groene buurt van Zandvoort, op loopafstand van het gezellige centrum, strand en het historische
station van Zandvoort.
•
•
•
•
•

Heerlijke groene woonomgeving
Rustig, kindvriendelijk gelegen
Zonnige gelegen achtertuin met achterom
De woning dient geheel gemoderniseerd te worden
Woonopp. 170 m2, perceelopp. 533 m2

Vraagprijs V 759.000,--

Jac. van Heemskerckstraat 17

Dit appartementencomplex met lift is in 2005/2006 geheel
aan de buitenzijde gerenoveerd. Het appartement op de hoek
van de 1e verdieping is prachtig gelegen en heeft een ruime
lichte woonkamer (v.h. 2 kamers), 2 slaapkamers en zonnig
balkon op het zuidwesten. De binnenzijde van de woning
dient gemoderniseerd te worden.
•
•
•
•

Eigen parkeerterrein, berging in de onderbouw
Vrijwel geheel voorzien van dubbele beglazing
Op loopafstand van het centrum en station
Woonoppervlakte ca. 90 m2 (incl. het balkon)

Vraagprijs V 299.000,--

zeezicht

Oranjestraat 15zw

Verrassend ruime 20-er jaren benedenwoning met souterrain,
woonkeuken met serre, 2 slaapkamers, moderne badkamer en
besloten tuintje met achterom. Deze woning ligt midden in
het centrum en toch merk je daar niets van!
•
•
•
•

Midden in het centrum van Zandvoort
Op loopafstand van het strand gelegen
Slapende VvE
Woonoppervlakte ca. 95 m2

Vraagprijs V 244.000,--

Tjerk Hiddesstraat 4/5

In prachtige gerenoveerd gebouw aan de boulevard van
Zandvoort, ligt dit 4 kamer appartement (verbouwd naar 3
kamers) met geweldig uitzicht over zee. Het appartement
is op de 3e verdieping gelegen, beschikt over een L-vormige
woonkamer met open haard, 2 slaapkamers, moderne keuken
en een garage in de onderbouw.
• Gedeeltelijk voorzien van dubbele beglazing
• Boodschappenlift, inpandige berging
• Woonoppervlakte ca. 85 m2

Vraagprijs appartement V 249.000,-Vraagprijs garage
V 30.000,--

Van Lennepweg 143

Goed onderhouden 3 kamer appartement op de 1e verdieping
gelegen van een kleinschalig complex, nabij het strand.
Woonkamer v.v. houten vloerdelen, moderne open keuken,
bijkeuken, 2 slaapkamers en een moderne badkamer. Het
complex is in 1999 gebouwd en beschikt over een afgesloten
parkeergarage en berging
•
•
•
•

Om zo te betrekken!
Licht stuukwerk
Op loopafstand van station, centrum en strand
Woonoppervlakte ca. 78 m2

Vraagprijs V 274.500,--

Zandvoortse

Courant
Actueel

P5 Planstudie zeewering

Zie onze advertentie op de achterpagina

Theatersport
P9 Topamusement
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Jazz

P11 Trompettist Bert Joris

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

Sport

P23 Bridge: 3e speelronde

www.zandvoortsecourant.nl

Grote drukte ondanks vele wegopbrekingen
De wegopbrekingen rondom
Zandvoort hebben afgelo-

pen zondag de dagjesmen-

• Poesta
€ 1,25
• Saucijzenbroodje € 1,25

naar onze woonplaats te

Geldig t/m zondag 17 februari

sen niet tegengehouden om

Omdat ze zo lekker
zijn doen we het
nog een keer:

komen. In de middag stond
zelfs de eerste file op de
Bloemendaalse Zeeweg en

Tompoucen
1 euro!

niet alleen door de reconstructie van de ‘Kop’.

De wegopbrekingen bij NSstation Heemstede-Aerden
hout en bij de Kop van de
Zeeweg weerhielden de naar
zon en warm weer hunkerende
toeristen er niet van om mas-

saal met de auto richting de
kust te rijden. Met als gevolg
volle terrassen in Zandvoort en
een grote drukte door wandelende zon- en zeegenieters
langs de vloedlijn. Ook de open

liggende Van Lennepweg was
geen obstakel van formaat.
Helaas waren de Zandvoortse
strandpachters, die vanaf 1 februa ri het strand op mogen,
nog niet zover dat ze al gasten

konden ontvangen. Het vooralsnog enige jaarrondpaviljoen
Take Five deed wel goede zaken.
Net als de haringverkopers, die
’s avonds moe maar tevreden
naar huis keerden.

Hr.Ms. Van Speijk vaart langs
Ondernemersborrel

Donderdag
21 februari
Café Koper, Kerkplein
Aanvang 18.00 uur

De Mannetjes
Snelle bus naar Schiphol

Zondagmiddag was het Neder-

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

Februari actie
Zachte contactlenzen
1 maand gratis uitproberen

landse M-fregat Hr.Ms. Van Spe-

Sea Optiek

kust waar te nemen. Op een

Zichtbaar Beter

‘multi-purpose’ fregat richting

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74
Vrijdag koopavond

ijk kort onder de Zandvoortse
bijna gladde zee voer het ranke
zuid voor een korte reis.

Het schip heeft onder andere deel genomen aan
drugsbestrijdingoperaties in
de Caribische zee en zal binnenkort, als onderdeel van
het permanente NAVO vlootverband in de Middellandse
zee, een bijdrage leveren aan
het bestrijden van het internationale terrorisme.
De Van Speijk is een fregat
uit de Karel Doormanklasse
en is in eigen beheer bij de

Kon. Nederlandse Marine
ontworpen. Bij het ontwerp
zijn enige stealth-technieken
toegepast, zoals de schuine
wanden van het brugdeel.
In 1995 is het vaartuig in
dienst gesteld en sindsdien
maakt het onderdeel uit
van de operationele dienst
van onze marine. Onlangs
werd het commando van de
Van Speijk overgedragen aan
kapitein-luitenant ter zee
Peter Kwant.

Rekenkamer Zandvoort hoort graag van u wat
u graag onderzocht ziet.
Meer erover in de gemeente-advertentie.
Heeft u zich al aangemeld voor het e-debat in
Pluspunt op 26 maart?
Geef u op. Mail (inclusief een motivatie) naar
burgemeester@zanndvoort.nl.
Zandvoort Schoon?!
Denk, doe en fotografeer mee!
Daarna door naar de speciale avond op 6 maart.
Meer erover in de gemeente-advertentie.

‘Je kunt toch naar Haarlem
met de bus en dan overstappen
op de Zuidtangent?’

1

Familieberichten

Burgerlijke stand
25 januari - 8 februari 2008

februari

Geboren :

Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do

Jill Senna, dochter van: Kieft, Olav Alexander en:
Rooijakkers, Daniëlle Johanna Cornelia Maria.
Moreno Leendert, zoon van: van der Hoek, Bas en:
Ottolini, Maranka Sabina.
Katelyn Skye, dochter van: van Schaik, Robin Christian
en: Bontan, Angela Debbie.
Lisa, dochter van: Jansen, Johannes Eduard Jacob en:
Paap, Sandra.
Distel, dochter van: Kramer, Albert en: van der Lee,
Maria Elisabeth Johanna.

Lifa Lock begraven

Waterstanden
14
15
16
17
18
19
20
21

Hoog Laag Hoog Laag Hoog
water water water water water
0 1 .1 0
02.10
-

03.45
04.36
05.40
0 7.1 6
08.45
09.56
00.06
01.02

08.25
09.36
10.55
02.20
13.35
14.29
02.55
03.39

16.05
1 7. 0 5
18.34
20.34
21.54
10.33
11.14

21.06
22.25
23.44
15.20
1 5. 5 6

Ondertrouwd:

van den Bos, Michiel Johannes en: van den Hoek,
Joyce Nicolette.
de Haan, Michel en: Zijlstra, Manon Lioni.

Gehuwd:

Jan van der Mije
6 juli 1943

† 20 december 2007

Op 20 december is er voor ons veel veranderd.
Het overlijden van mijn man, onze vader en
opa heeft een grote leegte achtergelaten. Met het
gemis worden wij dagelijks geconfronteerd.
Dat herken je juist in kleine dingen die tijdens
zijn leven zo vanzelfsprekend waren.
De grote belangstelling en het sympathieke
medeleven na het overlijden van Jan heeft ons
bijzonder goed gedaan.
Daarvoor willen wij u hartelijk danken.
Else van der Mije – Roodvoets
Niels en Monique van der Mije – Phiferons
		
Calvin en Valentijn
Jan-Bart en Brenda van der Mije – Sandbergen
		
Eva en Koen
Manon van der Mije

Zandvoort – februari 2008

Bibliotheek Zandvoort
Openingstijden

ma:
di:
wo:
do:
vr:
za:

14.00
14.00
10.00
14.00
10.00
10.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

-

20.00
17.00
17.00
17.00
18.00
14.00

Prinsesseweg 34, T (023) 5714131
2

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Kerkdiensten
Zondag 17 FEBRUARI
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
www.aap-parochies.nl
10.30 uur pastor D. Duijves
Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7
www.Adventskerk.com
10.00 uur ds. M.A. Smalbrugge
RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
www.aap-parochies.nl
10.30 pastor C. van Polvliet

week woensdag geheel onverwacht op 59-jarige leeftijd overleden Lifa Lock ter aarde besteld.
Lifa Lock kwam in de jaren vijftig naar Zandvoort, waar zijn
ouders het Chinees restaurant
Chonghai aan de Swaluëstraat
exploiteerden. Zelf was hij ook
actief in de horeca, onder andere als exploitant van de beroemde Boeddha Club en De
Klikspaan aan de Haltestraat.
Naast zijn horeca-activiteiten
was Lifa ook actief in de muziekwereld, waarin hij persoonlijke contacten onderhield met talrijke artiesten van
wereldfaam.

Tijdens de plechtigheid voorafgaande aan de begrafenis
kwamen al deze aspecten via
diverse sprekers uitgebreid
aan de orde. Ook zijn activiteiten voor de voetbalsport
in Zandvoort. Eerst als speler
van Zandvoortmeeuwen, later als bestuurslid, trainer en
jeugdcoördinator van deze
vereniging, waarvan hij een
halve eeuw lid was. Sinds
kort was Lifa Lock als jeugdcoördinator betrokken bij SV
Zandvoort.

Vrijdag 7 maart aanstaande om 14.00 uur zal wethouder van
Cultuur Gert Toonen in het Zandvoorts Museum de eerste Kin-

derkunstlijn officieel openen. De Kinderkunstlijn is een initiatief door en naar een concept van twee Zandvoortse kunste-

Overleden:

Marquenie, Anthonius Franciscus, oud 49 jaar.
Dees, Willy, oud 79 jaar.
Karman geb. Heering, Aartje Alberta, oud 79 jaar.
Hennekes geb. Steinfatt, Roswitha Astrid Mit Elisabeth,
oud 60 jaar.
Kemp, Aaltje, oud 82 jaar.
Roest, Veronica, oud 47 jaar.
van Beem, Elisabeth, oud 63 jaar.
Geurts, Leonardus Antonius, oud 50 jaar.
Lubbersen, Bartus Hendrikus, oud 86 jaar.
Kooy geb. Smit, Geertrui Rika, oud 100 jaar.
Fuldauer, Herman, oud 90 jaar.
Veerman, Alida, oud 74 jaar.
van Petegem geb. Valkestijn, Mechtelina Anthonia
Catharina, oud 81 jaar.
Joon Lock, Le Fat, oud 59 jaar.
van Dam, Theodorus Johannes Wernardus, oud 57 jaar.

gemene Begraafplaats het stoffelijk overschot van de vorige

Opening Kinderkunstlijn

Klein, Leonard Maria Catharinus Jozef en: Jussen,
Maria Petra Alexandra Carolina
Schuurkamp, Jean Jacques en : Tjou-Tam-Sin, Mirjam
Juliëtte Eleonore.
Kremer, Dennis en: Kok, Debbie.
Bronk, Evertjan en: Hochstrate, Janine.
In memoriam

Onder zeer grote belangstelling is maandagmiddag op de Al-

naars: Marianne Rebel en Hilly Jansen.

Colofon
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Jansen en Rebel zijn dit
schooljaar begonnen met een
project om de schoolkinderen
uit de groepen 8 van de basisscholen en de brugklas van
het College Wim Gertenbach
College te onderrichten in
schilderen en mozaïek. Deze
163 leerlingen hebben ieder
een kunstwerk gemaakt.
Vanaf 7 maart tot 15 april aanstaande zullen die in de winkeletalages in de Haltestraat,
Kerkstraat en Grote Krocht
tentoongesteld worden. De
route door het dorp loopt

Cartoon		

vanaf het museum. Hierdoor
ontstaat een kunstlijn door
ons dorp: de Kinderkunstlijn.
De beide enthousiaste kunstenaars hebben ondertussen ook contact met het
Kinderfonds van de Verenigde
Naties, Unicef, om te komen
tot een internationaal project. Tevens worden de mogelijkheden om te komen tot
een serie Kinderpostzegels
onderzocht. Een vertegenwoordiging van Unicef zal de
opening in het Zandvoorts
Museum bijwonen.

Hans van Pelt
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Commissie raadpleegt burgers
over reinheid Zandvoort

Leden van de commissie Projecten & Thema’s gaan de boer
op om erachter te komen hoe de Zandvoortse burgers denken
over de reinheid van hun woonplaats. Het wordt een gelegenheid waar iedereen zijn of haar mening kan geven over het

thema: Zandvoort schoon!? Een onderwerp waar waarschijnlijk iedere Zandvoorter wel een mening over heeft.
Een werkgroep uit de commissie Projecten & Thema’s
heeft zich ingezet om bijeenkomsten als deze op touw te
zetten. Met als uitgangspunt
‘weg uit het raadhuis’, willen
zij zaken oppakken die iedereen bezighoudt. Door middel
van prikkelingen willen zij
uitspraken ontlokken aan de
Zandvoortse burgers. Met de
uitslag zal aan de slag gegaan
worden.
Op donderdag 6 maart aanstaande, vanaf 19.30 uur, is iedereen in gebouw De Krocht
welkom om mee te praten.
Maar het initiatief gaat verder dan alleen discussiëren.
De commissieleden nodigen
alle Zandvoorters uit om actief bijdragen te leveren, voorafgaand aan de avond, door
foto’s en suggesties te mailen. Registreer door middel
van een foto waar het volgens

u onvoldoende schoon is en
draag een oplossing aan.
De bijeenkomst ‘Zandvoort
schoon!?’ is een try-out. Het
zal als voorbeeld dienen
voor de benadering van andere onderwerpen. Slaagt de
avond in De Krocht dan is de
werkgroep bereid om soortgelijke avonden te organiseren. Onderwerpen binnen de
Zandvoortse gemeenschap
genoeg. Hoe denkt u onder
andere over: het evenementenbeleid, het jeugdbeleid,
het wijk- en buurtbeheer,
de verkeerssituaties, de armoedebestrijding, de jongerenhuisvesting en over
handhaving en regelgeving?
Allemaal zaken die de commissie aan u voor wil leggen.
Kortom, ga naar De Krocht,
dan kunt u over die andere
zaken ook mee gaan denken
en praten.

Harry Borghouts
voorgedragen voor herbenoeming
Provinciale Staten hebben mr. H.C.L.J (Harry) Borghouts voor-

gedragen voor herbenoeming als commissaris van de Koningin (cvdK) in onze provincie. Hiermee volgen zij de voordracht
van de Vertrouwenscommissie.
Harry Borghouts, die op 7
februari jongstleden de pensioensgerechtigde leeftijd bereikte, is de eerste cvdK die op
die dag geen afscheid hoeft
te nemen. Sinds de wetswijziging vorig jaar is het mogelijk
dat een cvdK tot zijn 70e jaar
in functie kan blijven. Voor
Borghouts betekent dit dat
hij zijn termijn van zes jaar
kan afmaken. In juni 2002
trad hij aan in Noord-Holland.
Zijn termijn loopt dus in juni
2008 af. Borghouts heeft onlangs te kennen gegeven ook
na juni 2008 in zijn functie te
willen aanblijven. Provinciale
Staten hebben maandagavond 11 februari 2008 laten
weten hem in dat voornemen

te steunen. Voor de minister
van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkszaken, Guusje ter
Horst, is dat voorwaarde voor
herbenoeming.

Column
Valentijnsdag
Overgewaaid uit Amerika.
Valentine Day.“Flauwekuldag”,
hoorde ik iemand eens klagen.
“We hebben al moederdag en
vaderdag. Moet er dan ook nog
Valentijnsdag bij?” Mopperig
haalde hij zijn schouders op.
“Het is de dag van de liefde”,
probeerde ik het nog eens uit
te leggen. “Ach wat. We zijn al
43 jaar getrouwd. Ik zie Mien
elke dag.”
14 februari: Valentijnsdag.
Ongewild heeft Henk, de
mopperige persoon uit bovenstaand verhaal, er toch
aan meegedaan. Teruglopend
van zijn werk naar huis zag
hij plotseling iets op straat
liggen. Een plastic zak.
Nieuwsgierig als hij is maakte
hij de zak open. Erin zaten een
pakje boter, rol beschuit en
een bosje bloemen. Speurend
keek hij rond. Niemand te zien
die de zak verloren zou kunnen hebben. “Dan neem ik
het spul maar mee naar huis”,
mompelde hij in zichzelf.” Nog
wat onwennig, plastic zak in
zijn handen geklemd, wandelde hij richting huis. Moest
je hém nou zien… hij deed
nooit boodschappen. Liep ’ie
met een plastic AH zak in zijn
handen…
Blij deed Mien de deur voor
hem open, zoals ze al 43 jaar
deed. “Hier. Voor jou”, gromde
Henk. Verrast keek Mien hem
aan. “O Henk. Je hebt er eindelijk eens aan gedacht…”
Niet begrijpend keek Henk
zijn Mien aan. “Waaraan heb
ik gedacht”, sputterde hij.
“Valentijnsdag!” kirde ze vrolijk, “een bosje tulpen. Wat
lief van je!” Henk bleef met
zijn mond vol tanden staan.
En brabbelde “…eeeehh, nou
ja…ikke…” “Beschuit en boter
ook nog. Wat origineel van
je Henk. Een beschuitje voor
bij de koffie. Lekker met een
beetje jam erop!”
Na twee dikke kussen van
Mien besloot Henk verder niks
meer te vertellen. Over die gevonden boodschappen en de
tulpen. O ja. Zo heette die bloemen ook weer. Valentijnsdag.
Pfffff. Had íe er ein-de-lijk ook
eens aan gedacht!

gman
Lienke Bru
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Evenementen Agenda

Gevraagd per direct
part-time/full-time

Week 07 • 2008

Vlotte ervaren
verkoopster
voor Damesmodewinkel
in Zandvoort

Is op zoek naar een
enthousiaste dame
voor de garderobe
en ook een dame
voor de toiletten
Haltestraat 20-Zandvoort
Tel.: 023-5720461

Tel.: 023-5715473

Fairy Golf B.V.

maartfebfeb

Februari
17 Classic concerts: Klassiek concert in
Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur
18 ‘Jongeren in de jungle van het
uitgaansleven’: Thema-avond voor
ouders met uitgaande kinderen.
Pluspunt, aanvang 20.00 uur
23 Dance behind the Beach:
Maandelijks dansfestijn in De Krocht,
aanvang 20.00 uur. Toegang gratis!

Thema-avond, georganiseerd door de
gemeente. De krocht, aanvang 19.30 uur
8-15 Kinderkunstlijn centrum

Mist u een evenement?
Meld het ons via
info@zandvoortsecourant.nl

AUTO STRIJDER ZANDVOORT
Wij zijn op zoek naar:

Enthousiaste verkoop(st)ers
en zaterdag hulpen
Die in een gezellig team willen werken.
Full time of part time
Diverse uren en dagen mogelijk

fulltime
telefoniste/receptioniste (m/v).
Ben jij representatief, beschik jij over goede communicatieve
vaardigheden, ben je servicegericht, klantvriendelijk, heb
je ervaring met Word en Excel en ben je in het bezit van
rijbewijs B, dan ben jij wellicht de persoon die wij zoeken.
Interesse?
Stuur je schriftelijke sollicitatie voor 29 februari
met curriculum vitae naar:
Auto Strijder B.V.
T.a.v. Dhr. P. de Groot
Burgemeester van Alphenstraat 102
2041 KP Zandvoort

Wij bieden
een prettige werkkring, goed salaris en
goede secondaire arbeidsvoorwaarden.
Inlichtingen bij M. Horneman telefoon 023-5719067

Top Thuiszorg
Een Top Team voor Top zorg
Wie komt ons team versterken?
Wij zijn een klein thuiszorgbureau, waar aandacht en kwaliteit voorop staan.
Wij zijn op zoek naar gemotiveerde mensen, die het leuk vinden om goede zorg
en kwaliteit te bieden aan onze cliënten.

Wij zijn op zoek naar:

• verzorgenden
• verpleegkundigen
• huishoudelijke medewerkers.

Of per E-mail naar paul.degroot@autostrijder.nl

Wij bieden goede werkomstandigheden en een goed salaris.
Flexibele uren mogelijk, bv aangepast aan schooltijden.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met
Paul de Groot, 023-5740074.

Voor inlichtingen:
Telefoon: Annemarie Hijner: 023-5714635 of 06-52022639
Email: Topthuiszorg@casema.nl

Krant niet ontvangen?
4

Op 5 februari stond de zeewering van Zandvoort op de agenda

van hoogheemraadschap Rijnland voor een definitief besluit.
Net zoals in Noordwijk zou ook in Zandvoort de zeekering niet

meer voldoen. Sterker nog, bij de komende toetsronde verwacht Rijnland een lichte opschuiving, van de kernzone van
de waterkering, landwaarts.

Bel vrijdagmiddag

06-1139 1478

of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Noordwijkse zeewering in aanbouw

Tekst en foto Nel Kerkman
In september 2007 is Rijnland
begonnen om een dijk in
Noordwijk aan te leggen ter
bescherming van de kust. De
hoogte van de dijk is minimaal
negen meter boven NAP en de
totale breedte is 40 meter. De
eveneens verbrede duinen vormen samen met de dijk een
stevige buffer tegen het water. Daarom hoeft de nieuwe
zeewering in Zandvoort op de
meeste plaatsen niet hoger te
zijn dan nu het geval is. Alleen
ter hoogte van het ‘Palaceplein’
worden de nieuwe duinen hoger dan de huidige situatie,
omdat het duin daar nu te
laag zou zijn. Het is een rare
gewaarwording om op de boulevard te lopen en de zee niet
meer te zien. Wordt dit ook het
vooruitzicht in Zandvoort?

Zanddijk

Net zoals Noordwijk dat wil,
wil Zandvoort ook ondergrondse parkeergarages vlak
bij de zeewering realiseren.
Het is voor de ontwikkeling
van onze badplaats van groot
belang om te proberen zo het
parkeerprobleem op te lossen. In het verleden zocht de
gemeente naar parkeren op
maaiveldniveau in combinatie

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)
Valentijnsdag

Maart

Bel naar 023-5713189 voor informatie.

De Volkswagen partner van Zandvoort en omstreken,
is voor de versterking van haar team op zoek naar een:

Planstudie zeewering Zandvoort

2 Final 4 Autoraces in DWES, Circuit
6 ‘Zandvoort schoon’:

Joey, Monir, Ton, Peter, Geert, Mark,
Hanneke, Danielle, Anwar en Pauline
zijn op zoek naar leuke collega’s voor
de keuken en de bediening

Met oog en oor
de badplaats door
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met het verhogen van de boulevard, tegenwoordig wil de
gemeente liever ondergronds
parkeren. Dit kan alleen in samenhang met het uitwerken
van een versterkingsplan voor
de zeewering ter plaatse. Of de
dijk net zo hoog wordt als in
Noordwijk is nog niet bekend
omdat er eerst een studie gemaakt moet worden.

Was er ook dit jaar een stille
aanbidder of geliefde die
met een kaart je hart op 14
februari een heel klein beetje
heeft doen overslaan? Uit
onderzoek blijkt namelijk dat
een kaartje op Valentijnsdag
nog steeds veruit het meest
populair is. Meer dan de helft
van de mensen die zijn of
haar liefde kenbaar wil maken op deze dag stuurt een
(anonieme) kaart. Een tweede plaats is weggelegd voor
een bos bloemen; ruim 20%
verwent zijn geliefde met rozen of andere bloemen. Heb
je helemaal niets gekregen?
Treur niet, volgend jaar is het
weer Valentijn.

Hoort en zeg het voort

Rijnland

Op 5 februari heeft Rijnland
in zijn vergadering besproken
om Zandvoort zo snel mogelijk
op de planning te zetten zodat
de boulevardbebouwing straks
binnendijks ligt. Natuurlijk
komt de veiligheidsproblematiek op de eerste plaats en dan
pas het maatschappelijke belang. Na overleg met het Rijk
is de subsidie inmiddels gegarandeerd. Dit betekent dat er
vaart komt in de plannen en
dat Rijnland het college gaat
voorstellen om personele capaciteit vrij te maken voor dit
project. Eerst is echter Katwijk
in 2010 aan de beurt, daarna
staat Zandvoort in 2013 op
het schema. De eerste besprekingen starten binnenkort en
vervolgens zal de intentieverklaring tussen de gemeente en
hoogheemraadschap Rijnland
ondertekend worden.

Buitenschoolse opvang De Boomhut
Vaste, flexibele en vakantieopvang
voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

WIJ ZIJN OP ZOEK
NAAR NIEUWE MEDEWERKERS (m/v)!
Meer informatie op onze website: www.pluspuntzandvoort.nl
of telefonisch via Monique van Straaten of Sandra Bartling: 023-5740333

De gemeente Zandvoort
heeft verleden jaar nieuwe
reclameborden geplaatst
om eenheid te krijgen in het
woud van illegale aanplakbiljetten. Voorheen plaatste
jan en alleman borden neer
en dat gaf een rommelig geheel. Het nieuwe seizoen is
nog niet eens begonnen en
de wildgroei op de gemeentelijke borden is al weer een
feit. Strandpaviljoen Mango’s
vond het bord een bruisende
plek om zijn reclameposter
op te plakken voor zijn vervroegde Midzomerfeest. Het
zomerfeest is een leuk idee
maar om nou mee te liften
via een ander bord is niet zo
netjes. De volgende reclame
gewoon op een andere manier verspreiden want als er 1
schaap over de dam is…!

Bruinvis

Coördinator van Naturalis, de
heer H. van Grouw, meldde dat
in 2007 van de 311 gestrande
dieren, er 2 géén bruinvis
waren. Dat zijn er maarliefst
200 minder dan in 2006. De
meeste vissen zijn gevonden
bij Zeeland. Maar wat moet
je eigenlijk doen als je op
het strand een aangespoelde bruinvis of dolfijn vindt?
Als het dier nog leeft: bel direct met het Dolfinarium in
Harderwijk (tel. 0341-467467).
Is het dier dood, bepaal dan of
het een bruinvis (stompe
snuit, maximale lengte
1.60 meter, een korte
driehoekige rugvin en
spatelvormige tanden)
is. Als het om een bruinvis
gaat, meld dan aan de politiepost of de gemeente
dat er een dode bruinvis
ligt, aangezien het kadaver zo spoedig mogelijk
van het strand afgevoerd
moet worden. Heb je een
vermoeden of weet je
zeker dat jouw vondst
een andere soort is dan een
bruinvis, bel dan zo spoedig
mogelijk met de coördinator
strandingen van Naturalis
0900 – 0400616.

Jamsessie

Afgelopen zaterdag werd door
een aantal Zandvoortse musici
een jamsessie in café oomstee verzorgd. Zanger Patrick
van Kessel en gitarist Ebe de

Jong (beiden van VanKessel),
violist Louis Schuurman en
saxofonist Ger Groenendaal
speelden een aantal nummers samen, zonder ooit geoefend te hebben. Het repertoire bestond grotendeels uit
Hongaarsachtige muziek, de
stijl die Schuurman met zijn
groep brengt. Het was dan
ook niet verwonderlijk dat
Groenendaal, afkomstig uit
de jazzwereld, niet de hele
avond speelde. Schuurman
sprong ook in bij een aantal nummers dat VanKessel
op de podia brengt, hoofdzakelijk onbekende muziek
voor hem. Hieruit bleek
het vakmanschap van de
Zandvoortse violist. Vooral
een aantal ‘muziekduels’
met gitaarvirtuoos De Jong
sprak het publiek erg aan.
Ook Van Kessel liet zich niet
onbetuigd en deed een behoorlijke vocale duit in het
zakje van een zeer geslaagde
muzikale avond.

Kika artiestengala 2008

De lokale radio ZFM zendt
niet alleen het gala live uit
op 21 maart maar volgt het
Kika artiestengala ook op de
voet! Zo heeft het programma ‘Roy On-air’ elke week een
Kika gala update waar al het
laatste nieuws word gemeld!
‘Roy On-air’ is elke zaterdagavond van 19.00 tot 21.00
uur te horen op www.zfmzandvoort.nl en op 7 maart
is er een speciale radio-uitzending van ‘Vrijdagavond
café’ in hotel
Hoogland tijdens de perspresentatie van
19.00 tot 21.00
uur. Tevens is
de organisatie
op zoek naar
statafels, kamerschermen,
podiumdelen,
kapstokken
en, heel belangrijk, sponsors voor de laatste € 600.
Bel voor meer informatie
met Roy van Buuringen:
06-19190544.
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Commissie Planning & Control bespreekt muziektent
De commissie Planning & Control zal zich komende woens-

Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

dag onder andere buigen over de financiering van de muziek-

tent die burgemeester Rob van de Heijden bij zijn afscheid
kreeg aangeboden. Een bedrag van € 80.000 is nodig voor
de aanschaf en de plaatsing van de muziektent. Hiervan komt

€ 65.000 uit de algemene reserve van de gemeente en de rest,
€ 15.000, is geschonken door de Stichting Strandkorrels.

Actie = Reactie!

Naast het voorstel tot de
financiering is er ook een
voorstel om in de begroting
bedragen op te nemen voor
onderhoud en energie van het
muziekpodium. De gemeente
heeft de tent al besteld en
naar verwachting zal hij eind
maart worden geleverd. Het
college stemde begin februari
al in met het voorstel.

Wilt u uw woning verkopen?
Schakel de actieve makelaar in!

• Kantoor midden in het centrum;
• Bezichtigen tot 20:00 uur;
• Bezichtigen óók op zaterdag;
• Persoonlijke aanpak;
• Tarief op maat.

Kadernota 2008

Rob Greeven
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Schelpenplein 12
voorheen “smederij”

38 jaar vakmanschap!
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Open: di-vrij: 10.00- 17.30 uur Za: 10.00 – 17.00 uur
023-531 78 40
Haltestraat 56, 2042 LP Zandvoort
www.medina-woninginrichting.nl

Een dag eerder zal tijdens de
vergadering van de commissie Raadszaken een motie
van GBZ worden besproken.
Hierin vraagt raadslid Astrid
van der Veld aandacht voor de
actualisering en aanpassing
van het Gemeentelijk Verkeeren Vervoersplan (GVVP) dat
het college voornemens is te
doen in het kader van de landelijke wetgeving. Hierdoor
moeten bromfietsen van de
rijbaan gebruik maken en
mogen niet meer op fietspaden rijden. Zij wil onder andere dat op de rijbaan moet
worden gereden (in plaats
van op een verplicht (brom)
fietspad) op het gedeelte van
de Dr. C.A. Gerkestraat gelegen tussen de Tolweg en de

lemse economische politierechter vorige week in een zaak

tegen een vader van twee kinderen, die bij wijze van hobby

graag neust in het grove huisvuil dat de inwoners van ZuidKennemerland langs de kant van de weg zetten.

Centraal gelegen;
Geschikt voor woon- en praktijkruimte;
Oppervlakte ca. 85m2 + extra ruimte van 1,5 x 5m.

Vraagprijs: € 260.000,- kk
Info: Gansner, Brederodestraat 60, tel. 5715068

Nota aanbestedingsbeleid

Ook het aanbestedingsbeleid
van het college moet worden
veranderd. Op 1 oktober 2002 is
de Nota Aanbestedingsbeleid
Zandvoort 2002 door de gemeenteraad vastgesteld.
Daarin was opgenomen dat
het beleid regelmatig zou
worden geëvalueerd. Het college geeft nu een evaluatie
over de afgelopen jaren en
is tevens genoodzaakt door
de inwerkingtreding van
nieuwe wet- en regelgeving,
de nu nog fungerende Nota
te herzien.

Haarlemmer mag neuzen in grof vuil
beletten te neuzen in het grof huisvuil. Dat oordeelde de Haar-

q Tapijt
q Vinyl
q Laminaat
q Parket
Service aan huis!
Gratis meet –en montagedienst!

Commissie Raadszaken

De gemeente Zandvoort mag een 44-jarige Haarlemmer niet

De krant lezen op internet?
Kijk op www.zandvoortsecourant.nl
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Timo Greeven

Te koop
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Kim Dekker

Een ander agendapunt van
deze commissievergadering
is de Kadernota 2008 deel II.
Ten behoeve van de begroting
2009 dient de raad kaders te
stellen. De Kadernota deel
I (financiële beleidskaders)
wordt nog behandeld in de
werkgroep ‘Opzet begroting’.
De kadernota deel II, de begrotingsuitgangspunten, zal
nu besproken gaan worden.
Deel III van de Kadernota, de
beleidsuitgangspunten, komt
in juni aan bod en heet dan

Voorjaarsnota. De commissie
wordt verzocht de raad over
dit financiële onderwerp te
adviseren.

Zandvoortselaan, het gedeelte
van de Zandvoortselaan buiten de bebouwde kom tussen
de rotonde (bij Nieuw Unicum)
en de bebouwde kom van
Bentveld, de overige gedeelten van de Zandvoortselaan,
de Linnaeusstraat, de rotonde Linnaeusstraat/Van
Lennepweg en de aansluiting van de Zandvoortselaan
op de Haarlemmerstraat.
Omdat de maximum snelheid op een gedeelte van de
Zandvoortselaan 80 km/u is,
vraagt zij het college die daar
terug te brengen tot 60 km/u
zodat er niet zo een groot verschil tussen auto’s en brommers is.

Over het algemeen wordt
de man, die overigens een
goede baan heeft, niets in
de weg gelegd omdat hij
de plaats waar hij zijn opmerkelijke hobby uitoefent
keurig achterlaat. Alleen
zodra de Haarlemmer in
Zandvoort actief is, wordt
hij door plaatselijke opsporingsambtenaren op
de bon geslingerd omdat
hij zonder vergunning afval inzamelt en ook rotzooi
zou maken.
Vorig jaar werd de man in
Zandvoort op vijf verschillende data geverbaliseerd

wegens het meenemen
van respectievelijk een televisietoestel, een fiets, rieten stoelen en een potkachel. De Haarlemmer slaat
zijn vondsten op in zijn
woning en verdient niks
aan zijn verzamelwoede.
“Ik bewaar het of geef het
weg”, verklaarde hij voor de
rechtbank. Onlangs kreeg
de man een dreigende
brief van de gemeente
Zandvoort met onder andere de tekst: ‘Als u zich op
de dagen dat er grof vuil
wordt ingezameld in onze
gemeente vertoont, wordt
u in de gaten gehouden’.

Volgens zijn advocaat mr.
Morra wordt bij de jacht op
zijn cliënt zelfs de brandweercommandant ingeschakeld. Volgens Morra
hebben de Zandvoortse
milieuambtenaren echter
nooit aangetoond dat de
Haarlemmer tijdens zijn
zoektochten troep maakt
of achter laat.
De officier van justitie eiste
naar aanleiding van de zitting een schuldigverklaring
zonder strafoplegging. De
rechter ging nog stap verder en sprak de man vrij.
“Wat u doet is niet verboden mits u geen rotzooi
maakt”, oordeelde hij. De
rechter drong er bij de officier van justitie op aan de
gemeente Zandvoort uit te
leggen dat de bezigheden
van de Haarlemmer geen
strafvervolging opleveren.
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Politieke Column
Inventief ventje
Eigenlijk zouden gedeputeerde Ton Hooijmaijers
van de provincie NoordHolland en zijn complete
a m b t e n a re n a p p a ra at
tijdens een lange winterslaap het schaamrood
op de kaken moeten verbergen, veroorzaakt door
de pijnlijk mislukte en
geldverslindende busbaan op de Zeeweg. Maar
nee, Hooijmaijers koos er
eind december voor met
een plan op de proppen
te komen om het circuit
Zandvoort te verplaatsen
naar Den Helder. Over
enkele weken moet het
onderzoek naar deze opmerkelijke verhuizing klaar
zijn. De argumenten zijn
op voorhand in te vullen:
een mooie economische
impuls voor de meest
noordelijke gemeente op
het Noord-Hollandse vasteland én een nieuw natuurgebied voor Zandvoort
dat extra bezoekers kan
trekken. Alsof we daar niet
genoeg van hebben.
Hooijmaijers heeft zich
voor twee karretjes laten
spannen. Door bestuurlijke
blunders en wereldvreemd
beleid is de werkgelegenheid in Den Helder er niet
beter op geworden en dat
zou met de komst van een
circuit mooi rechtgetrokken kunnen worden. En
de natuuractivisten weten
niet wat ze meemaken.
Hooijmaijers, voormalig
gemeenteraadslid van
Amsterdam, is een inventief en ideeënrijk ventje,
zo valt uit zijn persoonlijke
website vol borstklopperij
op te maken. Nou Ton,
dit idee slaat dus helemaal nergens op. Alleen
al de gedachte van een
Tarzanbocht in Den Helder,
daar kun je gillend wakker
van worden. Overigens
moeten de VVD’ers in de
gemeenteraad zich ook
achter de oren krabben.
Kénnen ze die Hooijmaijers,
inderdaad ook van de VVD,
eigenlijk wel?

Nu we het toch over
de provincie hebben: er
is zonder mededogen
een streep getrokken
door de plannen voor de
Middenboulevard. Niet
dat iemand verwachtte
dat er in dat gebied de
komende twintig jaar iets
zou veranderen, maar het
kan nu zelfs aanzienlijk
langer gaan duren. Opeens
werden er ook nieuwe inzichten over de kustverdediging bij gehaald. In
de Kustvisie 2050 wordt
daar met geen woord
over gerept, alleen dat
‘de ontwikkelde plannen
voor vernieuwing van het
buitendijks gelegen boulevardgebied botsen met
allerlei restricties vanuit
het waterkeringbelang’.
Het is schandalig dat de
provincie hier, ook op de
website, niet wat duidelijker over is, want de plannen om de kuststrook te
verbreden hebben grote
gevolgen voor bewoners en ondernemers in
Zandvoort. Huizenprijzen
aan de boulevard gaan
dalen, ondernemers op
het strand moeten grote
investeringen doen en
kunnen wellicht zelfs
een seizoen niet open. De
veiligheid staat uiteraard
voorop. Transparant bestuur staat echter stevig
op een tweede plaats.
Inmiddels moeten de
voetballers, handballers,
tennissers en golfers in
het circuitgebied straks
niet raar opkijken wanneer de kogels ze om de
oren vliegen. Agenten die
zelfs tot op Schiphol mogen schieten gaan er op
een buitenbaan oefenen
met hun pistooltjes en
geweren. Doe dat lekker
ergens binnen, zou ik zeggen, maar het is voor al die
buitensporters handig om
de levensverzekering eens
goed onder de loep te nemen of te verhogen.

an
Hans Botm
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Avondje Topamusement in De Krocht
In De Krocht werd afgelopen vrijdag het eerste duel in de the-

nooit wat voor situatie er door
het publiek wordt geschapen.

onderdeel vormde, genoot van deze avond vol improvisatie en

Smaakt naar meer

atersport in Zandvoort gehouden. Het publiek, dat een actief

Clinique Promotie
4 t/m 24 februari

      
Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR Zandvoort Tel: 5 715 715

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie

www.cvl.nu
(Ver)koop, (ver)huur,
beheer, taxatie

www.cvl.nu

DR J.G. Mezgerstraat 24, Zandvoort
Op de hoek van de Dr. J.G. Mezgerstraat en de boulevard staat deze vrijstaande karakteristieke 20-er
jarenDR
woning
metMezgerstraat
garage en oprit. Dit voormalige
pension Sandbergen beschikt over 9 slaapkamers,
J.G.
24, Zandvoort
keuken met eetkamer en ligt op steenworp afstand van het strand, centrum en openbaar vervoer.

Zin om te sporten?
kijk op
www.sportinzandvoort.nl

,75&
(+92/93455335
Dit fraaie
pand dient gemoderniseerd
te worden om weer de uitstraling te krijgen die het verdient.
 483262273&363273-/2/035
Indeling:
$7565565632787106
Begane
grond: Entree/vestibule, ruime hal, toilet, douchegelegenheid.
Lichte7/&31373263868332
woonkamer met een vleugje zeezicht, diepe inbouwkast, openslaande deuren naar het
terras534233
op het westen. Keuken alwaar, opstelling c.v. ketel, provisiekelder en toegang naar de
eetkamer en deur naar de patio. Badkamer voorzien van ligbad/douche en toilet, 3 slaapkamers.
Indeling: Overloop, 6 slaapkamers.
1e verdieping:
Begane grond:
2e verdieping:
Ruime'!3/3630223
zolderverdieping.
*308566249930373/857
• Elektrische rolluiken
78)5873205733522
• Elektrische zonneschermen 2006
5673%569332/!03"756
• Woonopp. ca. 165 m2, perceelopp. 295 m2

Vraagprijs
V 595.000,-1e verdieping:,7#756
2e verdieping:3693732
 
 
:'53035
 
:'530906#
 
:&7323297386822
 
:.770#6;7077$6;

Winkelen in Zandvoort wordt steeds aantrekkelijker!
Er zijn dit jaar weer een aantal nieuwe bedrijven bijgekomen waar u met uw ZandvoortPas terecht kunt.
 595.000,-Dus ook in 2008 is het voordeliger shoppen inVraagprijs
Zandvoort
met een ZandvoortPas!

Pashouders opgelet:

Verleng nu uw ZandvoortPas,
dan kunt u weer een jaar lang profiteren
voor slechts €5,00!

Nog geen ZandvoortPas?

Bestel dan nu ook snel uw eigen ZandvoortPas.
Voor slechts €7,50 kunt u een jaar lang profiteren
van heel veel leuke aanbiedingen!

uit!
el plaatsen.
Reken zelf uw voordeel ortPas kunt u eenmalig gratis een Zandkorrg!
Met uw nieuwe Zandvovolgende Zandkorrel maar liefst 50% kortin
Tevens krijgt u op elke

humor. Het werd een avondje topamusement, dat zeer zeker
voor herhaling vatbaar is!

Hilarische momenten in De Krocht

Theatersport is een vorm van
theater waarbij, in plaats van
voorstellingen, improvisatiewedstrijden voor publiek
worden gegeven. Het is bedacht door de Canadese theaterdocent Keith Johnstone.
In Nederland werd de theatersport, in een andere
vorm, bekend door het BNNprogramma De Lama’s.

Los Zand

Het programma dat de
Zandvoortse groep bracht was
getiteld: Los Zand, een heel
toepasselijke naam. Eigenlijk
is het geen programma maar
een aaneenschakeling van
improvisatie op door het publiek ingebrachte situaties. De
groep is zeer gemêleerd van
samenstelling en in leeftijd.
De jongste, Wendy Jacobs uit
Zandvoort, is pas 20 jaar en
de oudste, Christel de Weijer,
heeft al bijna de pensioenge-

rechtigde leeftijd bereikt (63).

Doldwaze opdrachten

Een tot de nok toe gevulde zaal
genoot met volle teugen van
het improvisatietalent van een
twaalftal acteurs die, in twee
groepen verdeeld, elkaar uitdaagden tot het maken van
theater via doldwaze opdrachten. Deze werden beoordeeld
door een driekoppige jury die
keek naar inhoud, amusement
en techniek. Na iedere ronde
had het publiek ook nog een
stem, met vijf punten als
waarde. De jury kon eventueel
met natte sponzen bekogeld
worden als het publiek het
niet met de jurering eens is.
De spelers konden voor buitengewoon goede prestaties door
het publiek beloond worden
door middel van het werpen
van een roos, die iedereen op
zijn of haar stoel vond. Alles is
ad hoc, want de spelers weten

ging OVZ Business to Business (B2B) borrels. Wat in 2006 begonnen is als een experiment, is inmiddels uitgegroeid tot een
4 maal per jaar terugkerende gelegenheid waarop de Zandvoortse ondernemers met elkaar kunnen kennis maken, ideeën uitwisselen, activiteiten oppakken en ga zo maar door.
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Hoofdletter T

Al snel werd duidelijk dat de
rode groep beter op de situaties inspeelde en die wonnen
dan ook deze eerste wedstrijd.
Laten we hopen dat er een oplossing wordt gevonden om
meerde wedstrijd te gaan spelen. Misschien is het een oplossing om er één per maand te
doen. Feit blijft dat er vrijdagavond Topamusement (met
een hoofdletter T) was in De
Krocht!

Netwerkborrels Ondernemersvereniging
Ook dit jaar organiseert de Zandvoortse Ondernemersvereni-

Sinds 1 januari 2008 is de gele ZandvoortPas 2007 niet meer geldig. De ZandvoortPas 2008 is geldig t/m 31 december 2008.

Docente José Poel uit Spaarn
dam: “We zijn in Zandvoort
pas een jaar bezig. Het was
in principe een cursus van
Pluspunt. Er waren echter te
weinig aanmeldingen vanuit
Zandvoort gekomen en omdat
ik ook in Haarlem zo een groep
train, waar een wachtlijst is (!),
hebben we er een aantal naar
hier laten komen. Ik train ze
om schaamte weg te nemen.
Niets is namelijk raar bij theatersport.” Wie het programma
‘De Lama’s’ kent, weet wat ze
bedoeld. Alles is improvisatie
en alertheid. Er zijn een aantal
basisvormen maar de invulling
komt vanuit het publiek. Poel:
“Het ligt niet in de bedoeling
om voor een grote zaal te gaan
spelen. Het publiek moet het
gevoel hebben er middenin te
zitten. Wel willen we volgend
jaar weer een voorstelling geven. Of dat er meer dan één
worden weten we nog niet. Als
je alleen al ziet dat er binnen
de kortste keren geen kaartjes
meer waren (er waren er 135,
red.) dan houd ik mijn hart vast
voor volgend jaar.”

De eerste borrel wordt gehouden op donderdag 21
februari vanaf 18.00 uur in
Café Koper op het Kerkplein.
Daarna volgen er edities op

15 mei, 21 augustus en 20 november. Tijdens deze borrels
betaalt OVZ de hapjes en de
ondernemers betalen zelf de
drankjes.

Dit jaar viert OVZ haar 100
jarig jubileum en wil daarom
de borrels ‘opleuken’ d.m.v.
een thema, presentatie of iets
soortgelijks. Heeft u een suggestie hiervoor, laat dit dan
even weten aan het secretariaat dat te bereiken is via info@
meer-secretariaat.nl.
OVZ hoopt u volgende week
donderdag te mogen ontvangen op de eerste B2B borrel
van 2008.
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Sailfish

door Erna Meijer

In de Spoorbuurtstraat begon Menno Enthoven (35) in 2003
zijn bedrijf Sailfish op het gebied van reclame-uitingen. Des-

tijds samen met compagnon Frank Visser, mede verantwoordelijk voor de naamgeving. Menno: “Wij hebben beiden het

sterrenbeeld Vissen en als je dan ook nog Visser als achternaam hebt, ligt de keuze voor de hand.”
Zowel de locatie als de samenwerking wijzigde zich en sinds
1 juli 2006 runt Menno de zaak
alleen, af en toe bijgestaan
door een stagiair, nu echter in
Noord in de Max Planckstraat.
Sailfish is een klein bedrijf, dat
zich voornamelijk beweegt in
de reclamewereld. Maar de
uitingen op dat gebied zijn
zeer veelzijdig te noemen.
Enthoven: “Wij leveren onder
meer alles wat met belettering te maken heeft: van
raamdecoraties (ook voor
particulieren!), tot stickers of
foto’s voor op de auto. Er zijn
meer dan 10.000 voorbeelden
voorhanden.” Het gebruikte
en betere foliemateriaal is in
zeer vele kleuren beschikbaar,
maar kan in principe in alle
PMS-tinten (de kleurennorm,
die ook o.a. door schildersbedrijven gehanteerd wordt) gemaakt worden. “Hiervan dient
men dan wel minimaal vijftig
meter af te nemen.”
Ook voor lichtbakken, inclusief de belettering, kan men
bij Sailfish terecht. De bakken
worden elders aangekocht,
maar na gereedkomen levert
Menno ze kant-en-klaar af,
waarbij hij ze ook monteert
en aansluit. Dit geldt tevens
voor de reclameborden, die
onder andere de terreinen
van SV Zandvoort en de Jeu de
Boulesbaan sieren. “Raamfolie
wordt ook veel gevraagd.
Vooral bij woningen in kleine
straatjes kan de inkijk zeer

storend zijn. Het geeft een
zandstraaleffect, neemt geen
licht weg en verhoogt hierdoor
de privacy van de bewoners.
“Indien gewenst, kan de folie
ook bedrukt worden”, zegt de
actieve ondernemer, “en alles
gaat via de computer.”
Wat is zoal meer mogelijk?
Bewegwijzering, textielbedrukking, Desk Top Publishing,
drukwerk (bijvoorbeeld de
omslag van ordners en multomappen), digitaal printen
en niet te vergeten vlaggen
en spandoeken, van klein tot
groot. Ook deze laatste aandachtstrekkers worden, geheel gemonteerd in frames,
ter plekke opgehangen c.q.
bevestigd. Bijna alles is mogelijk. Niet al het materiaal
komt uit eigen voorraad, maar
Enthoven is in veel gevallen
dealer, waardoor hij het totale
product kan leveren.
“Heeft Menno, naast zijn
gezin en drukke werkzaamheden, nog tijd voor andere
activiteiten?” vraag ik hem.
“Als hobby speel ik regelmatig golf, maar al vijftien jaar
werk ik twee à drie dagen in
de week als kok bij Café Neuf
in de Haltestraat!”
Het bedrijf Sailfish van deze
hardwerkende en enthousiaste ondernemer is te vinden
aan de Max Planckstraat 30
in Noord, tel. 06-50644254 /
023-5738748, internet: www.
sailfish.nl
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APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,vraag naar de voorwaarden

Een bloemvol
weekend!

Bij grote beurt gratis!

Bloeiende violen
Primula’s
Vaste planten en
bloembollen in pot

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF
levering en plaatsing
van alle glassoorten
vrijblijvende offerte!
023 5720480/06 41374921

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!
Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort
Tel. 023-5739278
e-mail: hanswillemse@planet.nl

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels €5,-

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

Zakelijke
zandkorrels €10,- (excl.BTW)

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

1
2
3

Nieuwe stichting Jazz in Zandvoort
Onlangs is de stichting Jazz in Zandvoort opgericht met als doel

de jazzmuziek binnen de Zandvoortse gemeentegrenzen te proTe huur:
gemeubileerd
zomerhuis/
appartement met
eigen ingang.
Van ma t/m vrij
inclusief schoonmaak.
Ideaal voor werkmensen.
Tel: 06-28 787 237
.................
Do wynajecia
umeblowane
mieszkanie z osobnym
wejsciem. Od marca
do konca maja.
Tel. 0646615177
.................
Te koop (wegens
gestaakt pension):
Professioneel
brandmeldsysteem,
incl. rookmelders en
3 brandslangen.
Hele pakket: €200.
Tel. 57 47 229
.................
Te huur per direct:
zonnige kamer 5x5½.
Min. 3 maanden,
verlenging mogelijk.
Geen vakantieverhuur.
Prijs: €300 p.mnd.
(2 maanden borg).
Tel. 06-54728364
.................
Garageplaats te koop
in Park Duijnwijk
Vraagprijs:
€ 21.000,-- k.k.
Van Schaik Omaco
Makelaars
023-5712944
www.vanschaikomaco.nl

moten. Niet alleen wil men dat via de zondagse concerten van

het trio Johan Clement doen maar ook het komen tot een vol-

waardig jazzfestival in augustus in samenwerking met stichting
ZEP, is een doel van de groep jazzliefhebbers.
Voorzitter van de stichting is
Hans Reijmers: “We hebben
ondertussen contact gehad
met een vertegenwoordiging
van de stichting Zandvoort
Evenementen Promotie
(ZEP) die het leeuwendeel
van de evenementen op muzikaal gebied in het centrum
organiseert en die ook het
eerste weekend in augustus,
vanouds de datum van het
jazzfestival, geclaimd heeft.
Wij hebben na een aantal
gesprekken, die in een zeer
vriendelijke sfeer verliepen,
aangegeven dat wij de organisatie op ons willen nemen met als voorwaarde:
kwaliteit. Wij hebben liever
één dag met goede muziek
dan drie dagen met minder
goede. Zij zijn dat met ons

7
8
9

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist
plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen
Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Iemand bedanken,
feliciteren
of verrassen?
Zet hem/haar
eens in de

spotlights!

Spotlight €25,- Met ZandvoortPas: 115,Bij voorkeur digitaal aanleveren via

info@zandvoortsecourant.nl

eens. We gaan beide nu een
begroting opstellen en praten dan verder.” Verder roept
Reijmers Zandvoorters en
andere belangstellenden
op om ideeën aan te brengen om tot een beter Jazz
in Zandvoort te komen. U
kunt uw suggesties sturen

Het mooie weer én daarbij schaatsen op TV resulteerde helaas
in een wat matig bezoek bij het optreden van trompettist Bert

Joris op 10 februari in De Krocht. Muziek op hoog ( jazz) niveau

was er te beluisteren op deze zonnige zondag. Voor een aantal
aanwezigen was de muziek van Bert Joris ‘even wennen’.

5
6

Hans Reijmers

naar: info@jazzinzandvoort.
nl. Meer informatie over de
komende concerten staat op
www.jazzinzandvoort.nl.
In een kennismakingsbrief
kondigde Reijmers de concerten in het eerste gedeelte
van 2008 van Johan Clement
en zijn kornuiten aan. “U mag
verwachten dat de kwaliteit
op hetzelfde hoge niveau blijft
als de afgelopen zes jaren. Een
mix dus van gevestigde namen en aanstormend talent.
Hier hebben wij een gevoelig
punt te pakken. Er zullen solisten aan u worden voorgesteld
die u waarschijnlijk niet direct
bekend voorkomen. Mocht dat
het geval zijn, bedenkt u zich
dan dat de gevestigde orde
ook ooit als aanstromend talent is gebracht. Gun ze dus
uw vertrouwen en kom naar
De Krocht”, aldus een passsage
uit de brief.
Het ziet er dus naar uit dat
Zandvoort weer over een volwaardig jazzfestival zal gaan
beschikken.

Bert Joris, trompettist in topvorm

4

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.
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Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilderswerkzaamheden
.................
Autobedrijf
Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl
.................
Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of
06-44696001. ;
Met garantie en KvK.
.................
Garage te huur
in Van Galenstraat
Huur € 105 per maand.
tel.: 06-5325 6274
.................
Wie heeft mijn
VW contactsleutels
met label ‘Australia’
gevonden?
Tel. 06-1133 0758
.................
Jezus zegt:
ik ben de opstanding
en het leven. Wie in
mij gelooft zal leven,
ook wanneer hij sterft.
(Bijbel: Johannes 11:25)
Gebed nodig? Bel Huis
van Gebed Zandvoort,
tel. 53638804

C U L T U U R

Trompettist Bert Joris

door Lienke Brugman
Na het triostuk van Eric
Timmermans (bas), Frits
Landesbergen (drums) en
Johan Clement (piano), was
het de beurt aan de Belgische

Bert Joris. Met
‘Blue Alert’ werd
al snel duidelijk
dat Joris technisch en muzikaal een geniale
trompettist is.
Explosies van geluid werden afgewisseld met rustiger klanken. In het
stuk ‘Connections’
kon men ook deze
rustige muziek
beluisteren. “Het stuk ‘Magic
Box’ lijkt een beetje op een
schilderij van Asher”, legde
de trompettist uit, “het is een
stuk met een vals harmonisch
aspect.” En zo was het ook:
‘andere’ jazzmuziek maar op

een hoger niveau. Geweldig
om te ondergaan. Met het
stuk ‘Ballad’, waarbij bassist
Timmermans goed in vorm
was, gooide de sirene van de
ziekenwagen bijna roet in het
eten!
Na de pauze een zelf gecomponeerd stuk van de trompettist.
“Hoe hard ik ook werk het worden altijd weer Blues”, klaagde
Joris hardop. Daarna volgden
er twee prachtige stukken op
de Bugel (een op een trompet
lijkend instrument met een
wat zachtere sound). Met ‘It
could happen to you’ en ‘For
time being’ was het slotstuk
weer een oude compositie,
ditmaal weer gespeeld op de
trompet. We beleefden een
fijne muziekmiddag, die werd
afgesloten met een drankje
en hapje in de bar. Op 2 maart
is er weer een optreden, dan
met fluitiste Ali Ryerson (USA)
te gast.
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Spreuk van de week:

‘Jaloezie is het schavot van de liefde
waarop u zelf beul en slachtoffer bent’.
Marco Termes

(Marco wordt gesponsord door Grand Café Danzee)

Kleurrijke fantasiewereld
Gedurende de hele maand februari heeft de Zandvoortse bibliotheek een nieuwe tentoonstelling. Dit keer zijn het de twee kunstenaars Ellen Kuijl en Loes Dirksen die aandacht vragen om mee
te gaan op reis in hun kleurrijke fantasiewereld.

Duotentoonstelling in de bibliotheek

Tekst en foto Nel Kerkman
Tussen de Zandvoortse Loes
Dirksen en Ellen Kuijl uit
Aerdenhout (beide lid van de
BKZ) klikte het meteen en zij
besloten een duo tentoonstelling te organiseren in de ruimte
van de Zandvoortse bibliotheek
Duinrand. Hoewel hun technieken verschillend zijn, blijkt de
combinatie een goede keus en
valt de tentoonstelling vooral
qua kleur direct op.

Recycling

Het werk van Loes Dirksen is
zeer verrassend. Schilderde ze
voorheen figuratieve en soms
abstracte kunst, dit keer heeft
ze letterlijk en figuurlijk alles
uit de kast gehaald. Van gebruikte bonbondoosjes heeft ze
in Mondriaan stijl een geweldig
kunstwerk gemaakt. Ook heeft
ze van ander verpakkingsmateriaal een fraai wit met zwarte
compositie ontworpen. Dit zijn
eigenlijk de twee enige kunstwerken die rust uitstralen want
bij de andere doeken heeft ze bewust voor felle kleuren gekozen.
Niet alleen met de gebruikte
materialen geeft ze haar kunst
een driedimensionaal effect,
ook haar acrylschilderijen zijn
sprankelend en trekken je mee
naar binnen.

Silly birds

Bij binnenkomst van de biblio-

theek valt de kunst van Ellen Kuijl
direct op. In de vitrine staan haar
schitterende sieraden smaakvol
tentoongesteld. De hangers van
de kettingen zijn gemaakt van
glas. Hoewel Ellen voorheen
veel met keramiek, papier, kralen en rubber werkte, gaat tegenwoordig haar voorkeur uit
naar de combinatie van glas en
metaal. Twee tegenovergestelde
materialen die haar inspireren
tot het maken van herkenbare
en abstracte objecten. Het gekleurde glas smelt ze tot kunstige mozaïeken die ze later weer
met (oud) staal vorm geeft. Zo
zijn haar kunstobjecten de ‘silly
birds’ een goed voorbeeld van
haar nieuwste kunstuiting.

Overeenstemming

De tentoongestelde werken
van de kunstenaressen hebben
een eigen stijl maar door de
kleurkeuze en het gerecyclede
materiaal is de expositie daardoor een harmonieuze eenheid
geworden. “We hebben elkaar in
de felle kleuren in onze werken
gevonden”, vertellen Ellen Kuijl
en Loes Dirksen. Ze nodigen u uit
om op reis te gaan in hun artistieke fantasiewereld.
De tentoonstelling ‘Op reis door
de kleurrijke fantasiewereld’ is
nog tot en met 29 februari te
zien tijdens de openingstijden
van de Openbare Bibliotheek
Zandvoort, Prinsesseweg 34.
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week

Hele maand februari:

Varkensschnitzels
naturel of gepaneerd
4 stuks € 5,00

Voor de pashouders:

kijk ook eens op onze website:

2de kopje koffie
gratis.

www.slagerijhorneman.nl

Nieuw:

Bloemenstal met
prachtige zijde bloemen
Pashouders op alle artikelen 5% korting.

Onze huiswijn
Resplandy Sauvignon

*frisse neus met typisch Sauvignon aroma*

L

Per fles € 4,95
nu 3 stuks voor € 10,-!

Gratis proefles
(vraag naar onze voorwaarden)

Bel voor informatie
06-54280393 of 023 - 5730107
www.members.lycos.nl\rijschoolduet

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

Addie Ottho & Zn

ZandvoortPas houders 10% korting

O.a Riviera Maison servies in roze
of blauw; 2e artikel 50% korting,
fotolijsten van PTMD 25% korting ,
aanbiedingen!
pashouderse.v.a.
5% korting
op de gehele collectie.

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

Melk, wit of puur:

€ 2,-

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

www.vlugfashion.nl Haltestraat 2a

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Voor een
euro
lekker op
een houtje
bijten:

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betaling CONTANT

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Deze pas is geldig t/m 31 december 2008
Uw op naam gestelde ZandvoortPas
wordt, tesamen met een welkomstkado,
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.

Betaling PER BANK

Met de aangehechte tegoedbon voor een
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst
tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Verzorging en vrije tijd:

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Ook al vakantie kriebels……

Bestel nu de ZandvoortPas 2008

Lijst van
deelnemende
bedrijven
Winkeliers:

Chocolade
nestjes

Burg. Engelbertsstraat 94b – Zandvoort
7 dagen per week geopend

7 dagen p. week geopend (vrijdag koopavond)

Betreft:

annuleringsverzekering…
je weet maar nooit

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,

10-25-50%
korting!
Braxton,SALE!!
It’s about
Romy, Koeka
& Bam Bam.

Gehele wintercollectie
25 - 50 - 75 en 100 euro

Bij aankoop van onze nieuwe voorjaars
collectie een reisdocumenten tasje CADEAU.

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

% korting op een

(in alfabetische volgorde)

Potgieterstraat 4
2041 PC Zandvoort
Telefoon 023 – 5717 287
Mobiel 06-5577 8563
Mobiel 06-1887 6726

Voor zandvoortpashouders aanbieding:

Op vertoon van de ZandvoortPas
een fles huiswijn i.p.v. € 16,00
voor € 14,50 (wit, rood of rosé)

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102
7 dagen per week geopend
van 09.00 tot 22.00 uur

50

Haarlemmerhoutje

1

normaal 1.45, nu slechts

euro

OP=OP

Aanbod geldig tot en met woensdag 20 februari 2008 en
alleen in onze vestiging te Zandvoort.
Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 - 57 12 865
Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

Grote korting bij bakkerij Van Vessem & Le Patichou

Generaties in Haarlem en omgeving zijn opgegroeid met brood van bakkerij Van Vessem.
In 2002 fuseert bakker Van Vessem met Le Patichou en samen openen zij onder andere

in Zandvoort, aan het Raadhuisplein, een nieuw filiaal. Vorig jaar werd Van Vessem & Le
Patichou Bakker van het Jaar 2007!
Deze bakker heeft zich sinds kort
aangesloten bij de organisatie
van de ZandvoortPas. Alleen voor
houders van de pas, en alleen bij
het filiaal in Zandvoort, zal er iedere week een andere aanbieding in de Zandvoortse Courant
staan die er altijd voor zal zorgen
dat u een kwaliteitsproduct voor
een zeer gereduceerde prijs kunt
kopen. Wat dacht u bij voorbeeld
van een heerlijke tompouce van
€ 1,98 voor slechts € 1 per stuk?
Dat is genieten! Kijkt u dus iedere week op de pagina’s van de
ZandvoortPas in deze krant!
Niet alleen om het gebak en
het brood, dat regelmatig prijzen wint op concoursen, is Van
Vessem & Le Patichou bekend.
Ook de open dagen en de verjaardagsfeestjes voor de kleintjes zijn in de regio weid en zijd

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat
Autorijschool Duet - 06-54280393
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - www.nympheia.com
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

Mode en trends:
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Schoffies Kindermode - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Vlug Fashion Men’s Wear - Haltestraat

Wonen en onderhoud:

vermaard. De eerstkomende
open dagen zijn op zaterdag
15 en zondag 16 maart aanstaande in de bakkerij in de
Waarderpolder in Haarlem. U
kunt dan zelf meemaken hoe er
binnen een professionele bakkersorganisatie gewerkt wordt.
Natuurlijk wordt u dan ook in de

gelegenheid gesteld om de producten te proeven en zullen er
voor de kinderen allerlei attracties zijn. Het exacte programma
komt binnenkort op de website
www.patichou.nl te staan. Daar
kunt u ook meer informatie
vinden over de Bakker van het
Jaar 2007!

Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Pizza Döner Plaza - Kosterstraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20
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Weekend weerbericht
Zandvoort en omgeving

Administratiekantoor

K. Willemse

38 jaar vakmanschap!
q Vouwgordijnen voor internetprijzen
q Vitrages
q Zonwering

Administratie en
belastingaangiften
voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf
Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531
E-mail: kittywillemse@planet.nl

Gemeenschapshuis

Service aan huis!
Gratis meet –en montagedienst!
Open: di-vrij: 10.00- 17.30 uur Za: 10.00 – 17.00 uur

Live Muziek met

Eric

(mister Bojangles)

ZOEKT U RUIMTE VOOR
EEN BRUILOFT, FEEST,
VERGADERING,
CLUB OF PARTIJ
Ab v.d. Moolen
STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIDSSTRAAT 17
TEL 573 14 47 MOB. 06-10792723

Café Oomstee

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

Zaterdag 23 februari

Biljarttoernooi
Annoncée
Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

Top Thuiszorg
Een Top Team voor Top zorg
Heeft u thuiszorg nodig? Wij hebben ruimte voor nieuwe cliënten
Wij hebben een team van gemotiveerde verpleegkundigen en
verzorgenden, die graag kwaliteit en aandacht geven aan de cliënt
Verpleging en verzorging
Terminale thuiszorg
Psycho-sociale begeleiding

Met een persoonsgebonden budget, het PGB, kunt u bij Top Thuiszorg
zorg inkopen afgestemd op uw persoonlijke wensen en situatie. Wij
komen vrijblijvend en kostenloos bij u langs om uw vraag te bespreken.
Voor informatie kunt u bellen met A. Hijner, 023-5714635 of 06-52022639

Neem altijd uw
ZandvoortPas mee!
14

Zondag 17 februari
16.00 uur

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

023-531 78 40
Haltestraat 56, 2042 LP Zandvoort
www.medina-woninginrichting.nl

Wij bieden:
		
		

Dorpsgenoten

Greeven Makelaardij neemt
eerste Fiat 500 in ontvangst
Het Zandvoortse makelaarskantoor Greeven heeft afgelopen week een

nieuwe bedrijfsauto, de trendy Fiat 500, afgeleverd gekregen. Fiat dealer

Koene Auto en Sailfish Outdoor Advertising hebben de 500 fraai aangekleed.
De makelaars van het familiebedrijf zijn zéér te spreken over de Fiat 500:
“De 500 past precies bij ons bedrijf. Hij is trendsettend, dynamisch, onderscheidend en daarom een uitstekend visitekaartje voor ons bedrijf. Wij
laten hiermee nog eens extra zien een moderne, actieve en dynamische
makelaardij te zijn.”
Fiat dealer Koene Auto uit Velserbroek heeft uitstekend geholpen om de
auto als eerste af te leveren. Zandvoorter Menno Enthoven van Sailfish
Outdoor Advertising heeft de auto geheel naar wens in de huisstijl
beletterd.
“Beide bedrijven
hebben uitstekend
werk geleverd”, aldus Timo Greeven,
“en indien u binnenkort deze sportieve verschijning
ziet rijden dat
weet u dat Greeven
Makelaardij o.g. op
weg is naar een tevreden klant!”

door Nel Kerkman

Irma de Jong-Van Middelkoop
Een heel gezellig gesprek met een echt Zandvoorts ‘meidje’,
want dat is de gaste van deze week. Irma, achterkleinkind van

Hendrik (de Dikke) van der Mije, is in 1961 geboren op de Vondellaan 9 in het huis van opa en oma.
“Na de Josina v.d. Endeschool
en de Plesmanschool heb
ik het Kennemer Lyceum
bezocht. Sporten was
niets voor mij, dat
bleek na 1 jaar
hockey. Wel las
ik enorm veel, ik
haalde twee tot
drie boeken per
week uit de bibliotheek en ook
tekenen deed ik
graag, net zoals
mijn jongere zus
Monique, die zeer
creatief is.”
Al tijdens haar middelbare schooltijd werkte Irma
in het weekend, eerst bij mevrouw Kaales van Beach In
(badpakken en bikini’s) en bij
de firma Schaap, porseleinwinkel annex slijterij in de
Haltestraat. Irma: “De meest
luxe bijbaan was als hostess
van het Boeckeniersnest op
een partyboot in Amsterdam.
De eerste job na het eindexamen was bij kledingzaak
Pauw in de Van Baerlestraat in
Amsterdam, maar dat vond ik
vreselijk en ik ben vlak daarna
bij C&A in Schalkwijk gaan
werken.” In 1983 trouwde Irma
met Ron de Jong, die zij al op
haar 16e ontmoette. Dansles
bij John de Boer deed de vonk
definitief overslaan. Ook nu
nog dansen zij, al 14 jaar bij
Schröder. “Tot groot verdriet
is Ron niet in Zandvoort geboren maar in Uytenbosch
in Haarlem! Zijn moeder Bep,
inmiddels 80 jaar, is nog zeer
actief met o.a. bridgen en klaverjassen.”
Na de geboorte van zoon Rolf,
die op 8 augustus van dit jaar
gaat trouwen met Lisa van
der Drift, is Irma een paar jaar
gestopt met werken. Jongste

Irm
a

p
de Jong-V n Middelkoo
a

zoon Robin was inmiddels
twee jaar toen het toch weer
ging kriebelen. “In 1989 ben ik
parttime begonnen bij Carla
en Joop van Dam, hetgeen ik
acht jaar heb gedaan. In de
zomer was dat heel leuk met
al die toeristen, maar ’s winters minder.” Haar werkzame
leven nam een totaal andere
wending toen zij via een kennis in het onderwijs terecht
kwam. Zij werkt thans namelijk drie dagen per week bij het
Luzac College in Haarlem als
leerlingbegeleider. “Het gaat
er vooral om een veilige omgeving te creëren en o.a. door
middel van faalangstreductie
training de jongeren (tussen
de 15-21 jaar) houvast te bieden onder het motto: ‘je kunt
heel veel bereiken’. Het is een
heel dankbare baan.”
Per ongeluk is superslanke
Irma bij ‘De Babbelwagen’
van Marcel Meijer terechtgekomen. “Ron was al eerder
betrokken bij het gigantische
archief van Ton Drommel en
ik ben mij bezig gaan hou-

den met de Powerpoint presentaties. Op de site www.
babbelwagen.nl zijn wij onlangs gestart met een typisch
Zandvoorts kookboek, het
eerste recept is de fameuze
garnalenkroket.”
Een grote hobby, waarmee zij prachtige resultaten boekt, is het
fotograferen. De
oudste broer van
haar vader had al
op Schiphol een
luchtfotografiebedrijf en ook
haar vader zelf
fotografeerde en
filmde veel. “Dit
is echt een ding
van mijn, helaas
overleden, vader en
mij! Hij was chef werkplaats bij Garage Rinkel
en in zijn vrije tijd maakte
hij veel zwart/wit foto’s, die hij
ook zelf ontwikkelde. Eigenlijk
ben ik goed twee jaar geleden
echt begonnen toen ik mijn
eerste digitale camera kreeg.
Tijdens een vakantie in Afrika
ter gelegenheid van Ron’s vijftigste verjaardag heb ik ruim
1500 foto’s gemaakt onder
het motto: ‘schiet maar raak
voor een knaak’.” Dat zij duidelijk aanleg heeft, blijkt wel
uit twee schitterende foto’s
aan de muur: een schapenhek langs de reep met geweldige schaduwwerking en een
schoen naast een blote voet in
het zand. Ook dingt Irma nog
steeds mee in een door het AD
gehouden fotowedstrijd. Een
verkleinde afdruk was enige
weken geleden te zien in onze
rubriek ‘Oog en Oor’.
Irma geniet sinds vorig jaar
ook van het maandelijkse
zingen i n het Gemengd
Zandvoorts Koper Ensemble.
“Vooral het optreden tijdens
het Shantykoren festival was
geweldig”, aldus deze zeer
actieve dorpsgenote, die wij
hiermee weer wat beter hebben leren kennen.

Weekeinde geeft opnieuw
mooi weer

Zeldzaam fraai voorjaarsweer gaf het voorbije week-

einde en dat formidabele weekendweer kreeg maandag

en dinsdag gewoon nog een vervolg met overvloedige
zonneschijn en aprilse temperaturen. Het kwik scheerde

hoge toppen en de 14 graden werd dankzij een aflandige

wind gehaald tot op de boulevard. Mooier lenteweer was
eigenlijk niet mogelijk en het (recordvroege!) strandweer
was gewoon goed.

Opvallend koude nachten ook
tot afgelopen dinsdag in dit
soort hogedruksituaties met
vooral richting de Bentveldse
kant nachtvorst en als de lucht
maar klaar blijft gedurende de
nachten kan het aardoppervlak de overdag ontvangen
(in)straling weer ongehinderd
uitstralen, hetgeen een snelle
afname van de temperatuur
geeft op de bodem.

ons waarschijnlijk (op een haar
na) niet eind deze week. Dat is
dus de zoveelste keer de afgelopen jaren dat de echte vrieskou ons land ongemoeid laat.
Kennelijk mag het niet…
Vrijdag en het aanstaande
weekeinde beloven wederom
goed uit te gaan pakken met
aanhoudend droog weer en
opnieuw veel zon, maar de
dagtemperaturen halen bij
lange na niet het ‘verwenniveau’ van het vorige weekeinde. Het krachtige hogedrukbolwerk komt min of meer
boven ons land te liggen.

Deze donderdag is er, net
als gisteren, even afwisseling van de hogedrukwacht,
hetgeen gepaard gaat met
meer wolken en beduidend
vochtiger lucht. De zon zien
we niet meer overtuigend
branden en er staat ook nog
wat bewolking gepland tot
vrijdagochtend. De temperatuur heeft inmiddels ingeleverd overdag en stokt op een
graad of 6-7 bij een ietwat
schrale oostenwind. Het blijft
wel droog, misschien op drie
motsneeuwvlokjes na.

In de nachten is zelfs matige
vorst mogelijk, vooral in de
meer duinachtige streken.
Met name vlak boven de
grond in het open veld moet
rekening gehouden worden
met stevige vorst. Overdag
(zaterdag en zondag) kan het
met behulp van de zon misschien wel plus 8 graden worden in Zandvoort.

Een zeer krachtig hogedrukgebied boven Zuid-Scandinavië
en een koud laag ver ten noorden van Moskou geven een
enorme koude-injectie richting
Noordoost-Europa en Balkan
de komende 48 uur (Moskou
naar -25 graden), maar de extreem koude vrieslucht bereikt

Begin volgende week ruimt de
stroming naar zuid tot zuidwest en wordt het zachter
met later in de week waarschijnlijk een toenemende
kans op regen.
weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

6

5-6

5-6

7-8

Min

1

1

-3/-4

-4/-5

Zon

15%

55%

60%

60%

Neerslag

10%

10%

5%

5%

Wind

no. 3

ono. 4

ozo. 3-4

zzo. 3-4

Weer
Temperatuur

15
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NEE! tegen circusdieren

‘Wilde dieren de circustent uit’. Kids for Animals, de
jeugdafdeling van de Dierenbescherming Haarlem

e.o., wil zich hiervoor hard maken. Geen optredens
meer van wilde dieren in het circus. Daarvoor starten zij een handtekeningactie.
Hoewel ‘Den Haag’ de
beslissing op het verbod op wilde dieren in
het circus voor zich uit
heeft geschoven, hopen
de Kids for Animals een
grote hoeveelheid handtekeningen in te zamelen. Dit, om er in ieder
geval voor te zorgen
dat de regiogemeenten
“nee” gaan zeggen tegen
circussen die gebruik
maken van wilde dieren.
Doe mee met de kids
De actiegroep ‘Wilde
dieren de circustent uit’
geeft voorlichting over
hoe het leven van wilde
dieren in circussen eruit
ziet. De presentatie is
afgestemd op ( jonge)
kinderen. Vanaf 15.00
uur kunnen de kinderen
worden geschminkt als
wilde dieren en nodigen

ze volwassenen uit om
de petitie te tekenen.
Kom aanstaande zondag 17 februari vanaf
13.00 uur tot 16.00 uur
naar de clubdag van
de Kids For Animals
in Burcht ter Kleef in
de Stadskweektuinen,
Kleverlaan 9 te Haarlem.
Aanmelden (€4 per kind)
kan via kfa@dbhaarlem.
nl of via tel. 06-17115885.
www.kfahaarlem.dierenbescherming.nl

Moordwijven

In the Picture…
s
Wendy Jacob
Veelzijdige
vrijwilligster

Ze is vrijwilligster bij de Rekreade, begeleidster bij de kinderdisco en leidster van de welpen bij scouting. Als er iemand ‘in
de picture’ moet worden gezet, dan is het de 20-jarige Wendy
Jacobs dus wel!
Met haar fulltime studie SPW
(sociaal pedagogisch werk) en
baantjes erbij, wordt het haar
af en toe wel eens te veel.
“Maar ik heb er zoveel plezier
in, dat dat me helemaal niks
uitmaakt!” lacht de enthousiaste Wendy.

Vrijwilligster

Contact met kinderen is een
van de grootste passies van

Wendy. Dit is voor haar dan ook
dé reden geweest om zich voor
kinderactiviteiten in te zetten.
Vier jaar geleden kwam ze in
aanraking met de Rekreade.
Het vrijwillige werk daar vond
ze zo leuk, dat ze direct besloot
meer in deze richting te gaan
doen. De kinderdisco en scouting werden haar volgende
projecten. Tegenwoordig is
ze bij alle drie de activitei-

H eb je ff …

… Jes sic a Re urt s, 16 jaa r
bezorg ste r Zan dvo ort se Cou ran t

Waar kennen we jou van?

“Ik bezorg elke donderdag
de Zandvoortse Courant in
Witteveld en de kleine straatjes
daar omheen. Ik loop al vanaf
mijn twaalfde een krantenwijk,
het verdient lekker en je hebt wat
te doen, zoals mijn moeder zegt.
Ik doe er twee uurtjes over om de wijk te lopen, het is niet erg om
te doen, vooral niet met mooi weer. En ik heb altijd mijn muziek op.
Ook met Kerst is het leuk, als de mensen tegen me zeggen dat ze
het fijn vinden dat de krant elke week weer wordt bezorgd.”

Wat doe je naast het bezorgen van de krant?

Een gezonde sport?
kijk op
www.sportinzandvoort.nl
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De drie miljonairsvrouwen Kitty, Estelle en
Nicolette leiden een
luxueus en rimpelloos
bestaan. Hun enige zorg is
de strijd tegen het ouder
worden, daarom shoppen zij wekelijks bij de
plastisch chirurg. Totdat
Kitty vermoedt dat haar
echtgenoot vreemd gaat.
Omdat ze van de alimentatie alleen uiteraard niet
rond kan komen, besluit

ze samen met haar vriendinnen dat er maar één
oplossing is: ze moeten
hem uit te weg ruimen.
De hautaine dames dalen
af naar de Amsterdamse
wallen om daar een huurmoordenaar te zoeken die
dit klusje kan klaren. Wat
een gemakkelijke klus had
moeten zijn, blijkt toch
meer voeten in aarde te
hebben dan de dames
hadden verwacht.

“Ik zit in mijn eindexamenjaar van het Coornhert Lyceum. Daar
moet ik nog even hard voor werken, maar het gaat wel lukken.
Hierna wil ik Toerisme en Recreatie studeren. Ik wil graag veel
van de wereld zien zo lang ik nog jong ben. Mijn plan is om na de
studie een tijdje ergens in het buitenland te gaan werken. Naast
mijn bijbaantje als krantenbezorgster werk ik ook elke maandag en
woensdag bij de Albert Heijn, dus daar zou je me ook van kunnen
kennen. Ik heb daar altijd heel veel lol met m’n collega’s!”

Wat doe je het liefst in je vrije tijd?

“Ik zit in het selectieteam van DSS, softbal. Dat betekent dat
ik wedstrijden speel door het hele land. Elke vrijdag rij ik paard.
En in de weekenden doe ik veel met mijn vriendinnen, we gaan de
stad in of houden een meidenavond.”

ten begeleidster.
Als begeleidster
regelt ze voorafgaand aan de
activiteiten een
heleboel dingen.
“We verzinnen bijvoorbeeld thema’s
en spelletjes en bouwen alles
op. Daarin zijn we heel vrij,
we mogen alles zelf doen.”
Daarnaast is ze tijdens de activiteiten natuurlijk aanwezig
om de kinderen te begeleiden.
“Het is zo leuk om te zien dat
de kinderen er plezier in hebben. Dat is de bevestiging dat
je plan geslaagd is!” vertelt
Wendy.

PABO

Naast het grote plezier dat
Wendy als vrijwilligster heeft,
heeft ze er ook een doel mee.
“Ik wil door middel van deze

bezigheden ook een
beetje ervaring op
doen. Later wil ik
namelijk ‘juf’ worden.
Als ik klaar ben met
SPW, ga ik mij storten
op de PABO”, vertelt ze, “ik
wil in de toekomst zeker met
kinderen werken. Het plezier
en de voldoening die ik uit het
werk haal is zo groot.”

Toneel

Naast al deze bezigheden
houdt Wendy gelukkig ook nog
tijd over voor andere hobby’s,
waaronder toneelspelen. Al
ruim zes jaar is ze lid van toneelvereniging Wim Hildering.
Hiernaast volgt ze sinds kort
de cursus Theatersport, die
wordt georganiseerd door
Pluspunt. “Theatersport is
vergelijkbaar met De Lama’s.
Het draait allemaal om improvisatie en samenwerking.
Afgelopen vrijdag hebben we
onze eerste voorstelling in
de Krocht gehad. Het publiek
was heel enthousiast. Hopelijk
kunnen we snel meer voorstellingen organiseren!” aldus de
bezige Wendy tot slot.

I Know Where It’s @
Donderdag 14 februari:

Vind je rozen, bonbons en parfum voor Valentijn
ook zo passé? Neem dan je Valentine mee naar het
Patronaat voor ‘De Week van de Liefde Rapbattle’.
Educatief en muziek op één avond! In de door de
GGD georganiseerde speciale week wordt er extra
aandacht gevraagd van jongeren over Soa en Aids
problemen. Het is een preventief en educatief
project voor jongeren over liefde, relaties en seksuele gezondheid. Daarna is er een spectaculaire
rapbattle over het thema. Entree: €3, aanvang
20.30 uur. Leeftijd: 16+

Donderdag 14 februari:

Of wil je liever je Valentijn vanavond verrassen
met een romantisch Valentine Diner? Dat kan
bij Holland Casino Zandvoort met live muziek
en entertainment van het Nederlands Musical
Ensemble. Voor deze dag is er een speciaal liefdesmenu. Bel voor tijden en reserveringen: 5740542.

Dinsdag 19 februari:

Wereldmuziek in de Philharmonie Haarlem. Dit
keer zijn het twee jonge bands, Gráda en Vishtèn,
die ieder op hun eigen manier de traditionele
Keltische muziek in ere houden. Gráda combineert Ierse traditionele muziek met verschillende
soorten invloeden uit de internationale jazz wereld. De Canadese band Vishtèn is een mengeling
van Keltische, Ierse en Schotse muziek. Het snelle
opzwepende danswerk vormt hierbij een begeleidende percussie bij de instrumenten. Kaartjes
kosten €22 en zijn telefonisch of via internet te
bestellen. Aanvang 20.15 uur tot 22.15 uur.

Column
Echt álles is
liefde

Lentekriebels. Het eerste voorjaarszonnetje. Silhouetten
van zoenende mensen op het
strand tijdens de laatste stralen van de zonsondergang.
Veertien februari. All You Need
Is Love. Robert ten Brink. Of je
het nu wilt of niet, je komt er
echt niet meer omheen. LOVE
IS IN THE AIR.
Amerikaanse toestanden in
Nederland. Valentijnsdag is
sinds een aantal jaren super
commercieel, daar is eigenlijk
iedereen het wel over eens.
Alle etalages zijn roze en rood.
Het straatbeeld is vanaf eind
januari gevuld met hartjes.
Op Sky Radio wordt al wéken van te voren aangekondigd dat je een plaatje voor
je liefje kan aanvragen voor
de Valentijn Top Zoveel. Alle
ondernemers, winkeliers en
media doen eraan mee, want
deze Amerikaanse hype blijkt
te verkopen.
Maar goed, laten we even
eerlijk zijn. Iedereen zit toch
eigenlijk stiekem elk jaar weer
bij de brievenbus te wachten
en te hop en op een stille aanbidder. Of je kan nu eindelijk
anoniem je heimelijke liefde
een kaartje sturen. En eigenlijk
baal je toch best wel als je lief
op veertien februari níet met
een bloemetje of spannend
ingepakt cadeautje met een
grote strik eromheen na zijn
werk thuis komt. Dat je ‘vergeten’ bent om boodschappen
te doen, omdat je stilletjes
hoopt op een romantisch diner voor twee. Maar dat zullen
we natuurlijk nooit toegeven.
Het is toch vooral iets commercieels waar bloemen- en
cadeauwinkels van profiteren,
niet waar?
Tot slot nog een boodschap
voor de postbode: De onbereikbare Valentijn ligt misschien wel binnen handbereik,
ook al zit er misschien een
continent of oceaan tussen.
Zo lang de brieven en kaartjes
maar in de juiste brievenbus
worden bezorgd!

Stephanie
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(Advertentie)

Top Thuiszorg, een top team voor top zorg
Top Thuiszorg bestaat uit
een team van gemotiveerde
verpleegkundigen en verzorgenden, die hun diensten
aanbieden in de verzorgende
sector. Onze inzet is verbetering te brengen in de situatie
van de cliënt in zijn/haar
huiselijke omgeving. Wij
staan voor kwaliteit, respect
en aandacht voor de cliënt.
Top Thuiszorg is een klein
bureau, welke nu 5 jaar bestaat in Zandvoort.
Elke cliënt heeft een vast
team van verzorgenden. Wij
kunnen tegemoet komen
aan uw persoonlijke wensen,
bijvoorbeeld over de tijd dat
u geholpen wilt worden. Voor
calamiteiten is er iemand 24
uur bereikbaar.

Iedereen, die recht heeft op
zorg, kan deze via Top Thuiszorg
krijgen. De zorgindicatie van het
CIZ kan omgezet worden in een
persoons gebonden budget, het
PGB. Dat houdt in dat u een
geldbedrag krijgt, waarmee u
uw eigen zorg kan inkopen.

administratie van het PGB.

Er wordt vaak beweerd, dat
het bij particuliere bureaus
duurder is en dat de mensen
veel moeten bijbetalen. In de
afgelopen 5 jaar hebben wij al
heel wat mensen geholpen en
geen van deze mensen heeft
uit eigen middelen moeten bij
betalen. Als u nog geen indicatie heeft, maar u vindt dat u
hulp nodig heeft, dan kunnen
wij ook helpen met de aanvraag van zorg. Indien gewenst
kunnen wij ook helpen met de

→ Verpleging en verzorging
→ Terminale thuiszorg
→ Activerende en ondersteunende begeleiding
→ Psycho/Sociale
hulpverlening

Door middel van een huisbezoek bekijken we samen met
u de zorgvraag. Dit bezoek is
geheel vrijblijvend en er zijn
geen kosten aan verbonden.

Wij bieden:

Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met:
Annemarie Hijner.
• Telefoon 023-5714635 of 		
06-52022639
• Email:
topthuiszorg@casema.nl

Haarlem Voices bij Classic Concerts
Komende zondag presenteert de Stichting Classic Concerts het

vocaal ensemble Haarlem Voices in de serie Kerkpleinconcerten.
Het ensemble bestaat uit een jonge en ambitieuze groep van

twaalf zangers en zangeressen die voor een groot deel afkomstig zijn van de Koorschool St. Bavo.

Haarlem Voices

Vocaal ensemble Haarlem
Voices, opgericht in 2004,
is een jonge en ambitieuze
groep van twaalf zangers
en zangeressen die voor een
groot deel afkomstig zijn van
de Koorschool St. Bavo. Onder
leiding van dirigente Sarah
Barrett streven zij kwalitatief
hoogwaardige uitvoeringen
na. Het repertoire heeft zich
in korte tijd flink uitgebreid
en telt tal van religieuze en
wereldlijke werken vanuit
de renaissance, klassieke
en romantische periode.
Eerder trad Haarlem Voices
op in het Concertgebouw in
18

Amsterdam met Herman van
Veen en Janine Jansen. In juni
2007 won het koor de eerste
prijs (categorie Kamerkoor)
van het Nederlands Koor
festival. In december 2007
was het koor te horen tijdens
de wereldpremière van ‘Star
over Amsterdam’ van Camille
van Lunen.

Dirige nte

De Amerikaanse Sarah Barrett
behaalde haar zangdiploma
aan het Trinity College in
Hartford, Connecticut. Na haar
Europese debuut in het Wiener
Konzerthaus besloot Barrett
zich in Oostenrijk te vestigen.
Uiteindelijk verhuisde ze naar
Nederland, waar zij zich verdiepte in koordirectie. Ze nam
deel aan de vermaarde Kurt
Thomas Cursus en studeerde
bij Daan Admiraal en Gilles
Michels. Barrett is sinds 2004
dirigent van Haarlem Voices. In
2006 is ze dirigent geworden
van het koorproject L’Accorda,
dat in samenwerking met pianist Cor Bakker een cd heeft
uitgebracht. Als stempedagoge geeft Barrett privélessen zowel in Nederland als in
Oostenrijk.
Liefhebbers van klassieke
muziek zijn van harte uitgenodigd om dit gratis concert
in de Protestantse Kerk bij te
wonen. Het concert begint om
15.00 uur, de deuren van de
kerk gaan om 14.30 uur open.

Marathon
Belg wint eerste Ulti Marathon

50 plus pagina door Mitzi Maas

			

Een verrassing voor Marcel Meijer

Onder bijna zomerse omstandigheden werd de eerste Ultra Low Tide International Marathon gewonnen
door de Belg Mark van den Driessen. Dat marathon
(42,5 km) lopen over het strand niet makkelijk is laat

ook de tijd zien. Toch een eerste record van 3 uur 10
minuten en 24 seconden.

Dat het een internationaal
evenement is, bleek uit het
deelnemersveld. Behalve
Nederlanders verschenen ook Duitsers, Fransen,
Belgen en Britten aan de
start. Ongeveer 50 lopers
gingen om 09.30 uur in
Scheveningen van start.
Door de zwaarte van het
parcours moest de organisatie besluiten om een
aantal deelnemers te laten
stoppen.

CANBDIYN

Afgelopen zaterdagavond zat zo ongeveer half Zandvoort bij

hotel Faber te genieten van de diapresentatie over de Waterleidingduinen. Aan het einde van de avond wachtte ‘Zandvoorter
van het Jaar’ Marcel Meijer nog een opmerkelijke verrassing.

Marcel Meijer toont het schilderij dat hij zojuist heeft gekregen

Toch kwam de meerderheid Winnar over de finish
van de deelnemers over de finish. Daar werd voor iedere bin- Onder de deelnemers heerste
nenkomer geapplaudisseerd. een goede sfeer en een van
Ook door Yvonne van Gennip, hen bedankte de organisaaanwezig als ambassadrice tie voor het evenement met
van de SOS-kinderdorpen. Zij de de woorden “volgend jaar
was erg blij met deze loop, de weer”. En inderdaad staat de
opbrengst is bestemd voor een loop gepland voor 1 februari
voetbalveld bij het kinderdorp 2009. Hopelijk dan ook met
in N’Djamena in Tsjaad.
Zandvoortse deelnemers?

Dier
van
de
Week

50plus@zandvoortsecourant.nl

Gastspreker bij de diavoorstelling Co Warmerdam gaf
commentaar bij de foto’s,
waarvan de meeste door zijn
vrouw Anja zijn gemaakt. Hij
liet zien niet alleen een groot
natuurliefhebber te zijn, maar
ook veel kennis van de natuur
te bezitten. Zo vertelde hij over
de brandnetel: “De natuur
heeft het zo geregeld, dat er
bij een gif altijd een tegengif
in de buurt staat. Heb je je
geprikt aan een brandnetel,
kneus dan het blad van een

weegbree, die staan er altijd in
de directe omgeving en wrijf
daarmee over de brandplek.
Na 10 minuten is de brand eruit getrokken.” En weet u wat
de Zandvoortse benaming
van de kardinaalsmuts is? Een
papen-mutsie. Na afloop van
de diapresentatie zong het
gezelschap uit volle borst het
Zandvoorts Volkslied, waarvan
iedereen natuurlijk het refrein
kent: ‘Wij leven vroolijk en tevree, omdat wij wonen aan de
zee’ (2x).

Verrassing

De loterij bracht spanning in
de zaal. Want iedereen wilde
de hoofdprijs, een prachtig
schilderij van twee herten
in de duinen van (tante)
Rie Molenaar winnen. Toen
Marcel Meijer de bezoekers
bedankte voor hun aanwezigheid en vertelde dat dit
jaar de Babbelwagen 10 jaar
bestaat, nam Huig Molenaar
de microfoon over. Hij sprak
vol lof over het werk van
Marcel voor de Babbelwagen:
“Er zijn vele liefhebbers van
Zandvoort. Het is geweldig
op wat voor manier jij gestalte geeft aan wat blijvend is.”
Wie wel eens bij hotel Faber
is geweest, weet dat er veel
schilderijen hangen, vooral
van bekende Zandvoorters.
Huig: “Toch mis ik iets tussen die schilderijen.” Toen
Marcel het namens de familie Molenaar overhandigde
cadeau uitpakte, sprak hij verrast de legendarische woorden: “Krijg nou de kolere!” Hij
hield glunderend een portret
van zichzelf omhoog met een
kro (garnalennet) over zijn
schouder, geschilderd door
Arie van Norde.

Uw reisleidster voor vandaag: Wies de Jong
Sinds november 2005 organiseert Wies de Jong de dagtochten

van de ANBO-Zandvoort. Inmiddels heeft ze al 23 reisjes op

KY

haar naam, want éénmaal per maand, behalve in januari en
februari, gaan de ANBO-leden een dagje op reis.

Binky is een gecastreerde kater van 13 jaar oud. Samen

met zijn hondenvriendin Mila is hij binnen gekomen. Aangezien Mila al bijna zeker een nieuw huisje heeft gevonden,
zou het ook wel leuk zijn als Binky ook naar een nieuwe
eigenaar kan gaan. Hij is vrij rustig en loopt hier gezellig
tussen de andere katten door. Bij zijn vorige eigenaar was
hij niet echt aanhankelijk, maar hier vindt hij een aai wel
lekker al laat hij wel duidelijk weten als hij het niet meer
zo leuk vindt. Omdat Binky wel een beetje op zijn rust gesteld is, plaatsen we hem niet bij kinderen. Binky wil graag
naar buiten en vindt het heerlijk om in het zonnetje te
liggen. Kortom een makkelijke rustige kat die een tweede
kans verdient! Kom kennis maken met Binky of een van
onze andere leuke katten in het asiel in de Keesomstraat 5.
Open van maandag tot en met zaterdag tussen 11.00 uur
en 16.00. Tel: 023-5713888 of kijk op www.dierentehuiskennemerland.nl.

Wies de Jong

De dagtochten voor 2008 heeft
ze allemaal al geregeld. Wies
bezit vele talenten. Behalve
een goed organisator en reisleidster bedenkt ze elke keer
verrassende bestemmingen
en kan ze goed met mensen
omgaan.

Koppen tellen
“Mijn eerste reisje was
naar Tiel. Terug in de
bus, telde ik of iedereen
weer aan boord was.
Steeds kwam ik een
hoofd te kort. Dat hoofd
bleek van een dame die
nogal klein van stuk was
en niet boven de leuning
van de stoel uitkwam.
Ik miste haar dus steeds met
tellen.” Ze krijgt het er nog benauwd van, maar moet er ook
om lachen.

Harde kern

Van alle reislustigen, is er een
groepje van 20 dames dat altijd
meegaat. “Plaats genoeg hoor,

de grootste bus die ik kan krijgen heeft 62 plaatsen.” Peter
van de Mar is haar vaste chauffeur. “Een aardige vent, die niet
te beroerd is ook een armpje uit
te steken bij iemand die slecht
ter been is”, vertelt Wies.

Winterbuffet

De bestemmingen voor dit jaar
houdt ze geheim. Wel mag nu
het reisje van 20 maart bekend
gemaakt worden: Het Wapen
van Ameide. Nooit van gehoord? U bent niet de enige.
Het ligt in de Alblasserwaard.
Het reisgezelschap zal een indrukwekkende demonstratie
met uilen meemaken. De inwendige mens wordt verzorgd
met een winterbuffet van heerlijke stamppotten. Vervolgens
krijgen ze een rondrit door de
Alblasserwaard en na de theestop zijn ze om ongeveer 18.00
uur weer ‘op het dorp’.
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Seniorenbeurs:
30 minuten bewegen

Dat is het thema van de Zandvoortse Seniorenbeurs die zaterdag
23 februari 2008 van 10.00 uur tot 15.00 uur wordt gehouden in

en rond de Korver sporthal. De beurs wordt georganiseerd door
Sportservice Heemstede-Zandvoort in samenwerking met de gemeente Zandvoort.

Niemand minder dan Duco
Bauwens, presentator van
het populaire TV programma
Nederland in beweging, verzorgt de spetterende opening
met een warming-up. Daarna
bent u van harte welkom op de
informatiemarkt en kunt u een
bezoek brengen aan de wateetenbeweegik-bus, een initiatief
van het Voedingscentrum en
het Nederlands Instituut voor
Sport en Bewegen (NISB).
Inwoners van 55 jaar en ouder
krijgen op de beurs een overzicht van producten, diensten

en voorzieningen waarvan zij
in Zandvoort gebruik kunnen
maken. Er is ook volop gelegenheid om daadwerkelijk kennis
te maken met de (sport)activiteiten.

Meld u aan!

Deelnemers aan de Senioren
beurs kunnen zich tot en met
15 februari aanmelden. Voor
meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen
met Sportservice HeemstedeZandvoort, tel. 5740116 of
email: svanderpol@sportserviceheemstedezandvoort.nl.

De Manpadroute
Voor een beetje fietser is Zandvoort echt te klein. Maar een klein
stukje buiten onze gemeentegrens begint een leuke ANWBfietstocht, de Manpadroute met een lengte van 23 kilometer.

Als u het fietspad achter de Zandvoortse
laan (de oude trambaan) volgt richting
Heemstede, pikt u de
route, herkenbaar aan
de zeskantige ANWBborden vanzelf op. De
tocht voert u door
Aerdenhout via Leiduin
naar Vogelenzang
en Bennebroek. Hij
loopt langs verrassende plekjes in
Mooie fietsroute door de regio
Heemstede naar de
Haarlemmerhout. In het zui- indringers weerstonden. Ook
delijk deel van Kennemerland herdenkt het monum ent
bepalen de Haarlemmerhout een schermutseling uit 1573.
en landgoederen, buitenplaat- Overigens wordt er getwijfeld
aan het waarheidsgehalte van
sen en villa’s het landschap.
beide gebeurtenissen.
Op het 18e-eeuwse landgoed
Huis te Manpad woonde vele Via Wagenweg en Randweg
jaren de familie Van Lennep. rijdt u langs Landgoed Elswoud
Het bekendste familielid is en Kraantje Lek. Na het doorJacob, die als Ferdinand Huyck kruisen van Aerdenhout komt
historische romans schreef en u vanzelf weer bij het startreisverslagen van wandelingen punt. Een leuke route voor op
door 19e-eeuws Nederland een vriesdroge zonnige midachterliet. Zijn vader liet in 1817 dag, met onderweg genoeg
een monument plaatsen op de mogelijkheden voor koek en
hoek van het landgoed. Het ge- zopie. En over een maandje bedenkt Witte van Haemstede let niemand u om nogmaals de
en heldhaftige Haarlemse tocht te rijden, genietend van
burgers die in 1304 Vlaamse de nieuwe lente.
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#ENTRAAL TELEFOONNUMMER

/PENINGSTIJDEN BEGRAAFPLAATS
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#OLLEGELID SPREKEN
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 ¯  UUR
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6RAGEN OVER EEN BOUWPLAN

6OOR VRAGEN OVER CONCRETE OF GEWENSTE BOUWPLANNEN
IS DE WERKEENHEID 6ERGUNNINGVERLENING OP WERKDAGEN
TELEFONISCH BEREIKBAAR TUSSEN  EN  UUR

/P ZOEK NAAR WERK

7ERKGEVERS EN WERKZOEKERS MAKEN GEBRUIK VAN
WWWWERKENINZANDVOORTCOM 6OOR HET VINDEN OF
AANBIEDEN VAN BANEN IN :ANDVOORT

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

6RIJSTELLINGEN 72/ ARTIKEL  EN 

(ET COLLEGE VAN "URGEMEESTER EN 7ETHOUDERS IS VOOR
NEMENS OM MET TOEPASSING VAN ARTIKEL  VAN DE
7ET OP DE 2UIMTELIJK /RDENING VRIJSTELLING TE VERLENEN
VOOR HET
INRICHTEN VAN HET TERRAS EN HET PLAATSEN VAN EEN
VLAGGENMAST OP HET PERCEEL "OULEVARD "ARNAART  TE
:ANDVOORT BOUWAANVRAAGNUMMER  ,V
UITBREIDEN VAN DE WONING OP HET PERCEEL ,ANGELAAN 
TE "ENTVELD BOUWAANVRAAGNUMMER  ,V
PLAATSEN VAN EEN SCHUTTING OP HET PERCEEL 3AXEN
RODEWEG  TE "ENTVELD BOUWAANVRAAGNUMMER
 ,V

Speciaal EU programma ‘De Kop vooruit!’ legt tegenstrijdigheid gedeputeerden bloot
Gedeputeerde van Economische Zaken Jaap Bond (CDA) maakte vorige week bekend dat de Kop van Noord Holland een

economische impuls zal krijgen via het Europese Leader pro-

gramma. Dit speciale EU programma is voor het behoud van
de economische vitaliteit in landelijk gebied en wordt nu met
zes jaar verlengd en gaat heten: De Kop vooruit!

4EVENS IS HET COLLEGE VAN "URGEMEESTER EN 7ETHOU
DERS VOORNEMENS OM MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 
VAN DE 7ET OP DE 2UIMTELIJK /RDENING VRIJSTELLING TE
VERLENEN VOOR HET
GEDEELTELIJK VERGROTEN VAN EEN BEDRIJFSRUIMTE OP HET
PERCEEL !MPnRESTRAAT  TE :ANDVOORT BOUWAANVRAAG
NUMMER  ,V
6OORMELDE BOUWAANVRAGEN LIGGEN MET INGANG VAN
 FEBRUARI  GEDURENDE  WEKEN TER INZAGE BIJ
DE #ENTRALE "ALIE VAN HET GEMEENTEHUIS TIJDENS DE
OPENINGSTIJDEN 'EDURENDE DE TERMIJN VAN DE TERINZA
GELIGGING KAN EEN IEDER SCHRIFTELIJK OF MONDELING HAAR
ZIJN ZIENSWIJZE OMTRENT DE AANVRAAG KENBAAR MAKEN BIJ
HET COLLEGE VAN "URGEMEESTER EN 7ETHOUDERS 0OSTBUS

het EU subsidieprogramma
is tijdens een goed bezochte
bijeenkomst in het kerkje van
Kolhorn door gedeputeerde
van Economische Zaken, Jaap
Bond, bekrachtigd. Het huidige programma Leader+ is
afgesloten met de uitgifte van
een Projectenkaart. Zeventig
projecten zijn in de afgelopen
zeven jaar uitgevoerd. In totaal
heeft Leader+ vijf miljoen euro
subsidiegeld uitgekeerd. In de
projecten is voor 25 miljoen
euro door de provincie en het
bedrijfsleven geïnvesteerd.

Samenwerking

Gedeputeerde Jaap Bond (Economische Zaken)

Het Leader project moet subsidies tot 2013 beschikbaar

stellen voor plattelandsontwikkeling. De doorstart van

De kracht van de Leader programma’s is dat samenwerken met andere partijen in
de regio wordt gestimuleerd
en soms zelfs vereist. Zo hebben de recreatiesector en
de bloembollentelers in de
gemeente Zijpe elkaar gesteund in het ontwikkelen
van de nu al landelijk beken-

de wandeling dwars door de
bloembollenvelden die in het
voorjaar 2008 voor de derde
keer wordt georganiseerd.
Rijkswaterstaat werkt samen
met het ingenieursbedrijf die
met de Tocardo stromingsturbine getijdenstroom wil
opwekken. Ook internationale samenwerkingsverbanden
zijn ontstaan, bijvoorbeeld in
de projecten Vikingcentrum
en Vogeltrackers.

Vitaal houden van de regio

Het ver volgprogramma
Leader ‘De Kop vooruit!’ houdt
vast aan het opzetten en versterken van samenwerkingsverbanden. Projecten die de
identiteit van de Kop of Texel
benadrukken en tevens een
economische impuls geven,
kunnen voor een Leader subsidie in aanmerking komen.
Nu mogen ook initiatiefnemers van projecten in de
gemeenten Harenkarspel en

Schagen en in Huisduinen en
Julianadorp een subsidieaanvraag indienen.

Vraag

In dit kader past natuurlijk
geen circuit. Als men het
plattelandse wil promoten
en dit ziet als een economische impuls, hoort daar rust
en stilte bij en geen rondracende bolides. Daarom is het
ook de vraag of het ‘plannetje’
van collega gedeputeerde Ton
Hooijmaijers van Ruimtelijke
Ordening (VVD) om Circuit
Park Zandvoort te verhuizen
naar de Kop, wel past in het
plaatje van Bond. Een weldenkend mens zal de tegenstelling direct herkennen.
Rijst nu (weer) de vraag of
Hooijmaijers op eigen initiatief gehandeld heeft, zoals
regelmatig in de raad van
Amsterdam is gebeurd in de
periode dat hij daar raadslid
was.
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Voetbal

Voetbal

(zaterdag)

SV Zandvoort brengt meer spanning in competitie
Het zaterdagelftal van oefenmeester Piet Keur heeft afgelopen weekend tegen koploper DVVA een puike prestatie neer-

gelegd. Pas kort voor tijd moesten zij de gedoodverfde kampioen naast zich dulden. Hierdoor staan de Amsterdammers nog
maar 4 punten voor op Young Boys.

Keeper Michel van Kampen komt net even hoger

“We hebben een mooie prestatie neergelegd tegen een zeer
goed voetballende ploeg. Ze
staan ten slotte niet voor niets
aan kop”, aldus Piet Keur die
bekend maakte ook volgend
seizoen voor de zaterdaggroep
te zullen staan. Keur maakte
eveneens bekend dat hij dan
meer prestatiegericht te werk
wil gaan en heeft die wens bij
het bestuur neergelegd. Hij
heeft onder andere zijn oog
laten vallen op een aantal spelers dat op zondag voetbalt.
Terug naar de wedstrijd. De
verdediging, het hele seizoen
al het sterkste wapen van SV
Zandvoort, stak onder aanvoering van Sander Hittinger
weer goed in elkaar en gaf

Basketbal

het leeuwendeel van de tijd
geen kansen weg. Als die al
weggegeven werden, stond
sluitpost Michel van Kampen
een doelpunt in de weg of
waren de Amsterdamse voorwaartsen niet in staat de juiste richting te vinden. Helaas
had Zandvoort in aanvallend
opzicht, eveneens al het hele
seizoen, niet veel in de melk
te brokkelen. Spits Barry Paap
kreeg te weinig de bal in de
voeten aangespeeld en kon
zijn sterke punt niet ten volle
benutten. Ook Ferry Boom was
te weinig in staat om gevaarlijk in de buurt van de DVVAkeeper te komen.
Toch kwam Zandvoort al in de
22e minuut op voorsprong. Een

fraaie voorzet van Sven van Nes
werd door alles en iedereen
gemist behalve door Boom.
Met een prachtige diagonale
halve volley zette hij zijn ploeg
terecht op voorsprong. Kort
daarna had Van Kampen een
engeltje op zijn schouders
zitten toen de boomlange
Maarten Smakman de bal met
een kopbal tegen de lat uiteen
liet spatten. Even later was datzelfde engeltje nog steeds aanwezig toen Stefan Baars oog in
oog met hem kwam te staan.
Baars kon de bal geen richting
geven en die werd een prooi
voor de Zandvoortse goalie.
Ook in de tweede helft bleven
onze plaatsgenoten lange
tijd aan de goede kant van
de score al werd de druk van
DVVA steeds groter. Toch hield
Zandvoort tot de 78e minuut
stand. Toen kon Teun Meurs
uit een rommelige situatie
zijn ploeg op gelijke hoogte
met de gastheren brengen, 1-1.
Door deze puntendeling kan
Zandvoort, als het de inhaalwedstrijd tegen ZOB wint, stijgen naar de derde plaats. Als
die plaats aan het einde van
het seizoen nog wordt ingenomen, kunnen zij (in theorie)
voor een plaats in de nacompetitie in aanmerking komen.
Komende zaterdag speelt SV
Zandvoort om 14.30 uur thuis
tegen Reiger Boys. Deze wedstrijd stond al in december op
het programma maar werd
toen afgelast.

(dames)

Nuttige overwinning Lions
Het is het damesteam van Lions trainer/coach Johan Beere-

poot gelukt om de in Amsterdam gespeelde wedstrijd tegen

het lager genoteerde US 2 winnend af te sluiten. Op hun
tandvlees wonnen onze plaatsgenoten met 53-63. Door deze
overwinning stijgen ze niet op de ranglijst maar nemen wel
afstand van de staartgroep in de Rayonklasse 1.
Volgens de coach was het
een zware wedstrijd “maar
die smaken juist het lekkerst”. US speelde een zeer
fysiek spelletje basketbal
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waardoor er over en weer
een paar speelsters met
blessures uitvielen. Na rust
(25-30) hanteerde de scheidsrechter een veel strenger ‘ar-

bitraal beleid’ met als gevolg
dat het persoonlijke fouten
regende. Hierdoor kon een
aantal speelsters het einde
van de wedstrijd vanaf de
bank meemaken en moest
de lichtgeblesseerde Wendy
Bluijs alsnog het veld in. Toch
bleven onze plaatsgenoten
de hele wedstrijd aan de
goede kant van de score en
haalden ze bij een stand van
53-63 de eindstreep.

(zondag)

SV Zandvoort niet opgewassen
tegen Olympia Haarlem
Het zit trainer Berry Buytenhek van de zondagtak van SV Zandvoort niet mee. Al langere tijd is het schering en inslag dat zijn

ploeg tegen het einde van een wedstrijd op achterstand komt.
Daardoor staat de ploeg op een zeer onbevredigende 10e plaats.
Afgelopen zondag kwam het Haarlemse Olympia, getraind door

Sportservice

(Heemstede/Zandvoort)

Jongeren met overgewichtproblemen
Binnenkort start een cursus speciaal voor jongeren (13 t/m
18 jaar) die problemen hebben met overgewicht. De cursus
draagt de naam RealFit en stelt niet alleen gewichtsverlies

of -stabiliteit als doel. Het is juist heel belangrijk dat de deel
nemende jongeren beter in hun vel gaan zitten. Er is daarom
ook aandacht voor voeding, lifefstyle en de rol van de ouders.

oud-Zandvoorter Rob Büchel, op visite. Olympia heeft de ambitie om dit seizoen uit de vierde klasse te promoveren en staat
achter United/DAVO op de tweede plaats.

Foto: Sportservice Noord-Holland / Joop van der Water

Timo de Reus vecht om de bal

Buytenhek, tevens trainer van
de A-junioren, moest weer
een aantal kunstgrepen uithalen om tot een volwaardig
elftal te komen. Maarliefst
4 junioren moesten door
hem ingezet worden. Dave
Rubeling maakte zijn debuut
in de basis en deed dat naar
behoren.
“Het was een wedstrijd met
twee gezichten. Voor rust konden wij Olympia met aardig
voetbal nog bijhouden maar
na rust, toen ze een tandje
‘bijzetten’, was het hek van de
dam. Hun eerste doelpunt viel
voor ons te vroeg na rust. Toen
zag je de ‘koppies’ weer gaan
hangen en was de samenhang verdwenen. We waren
te gretig op de gelijkmaker en
dan geef je ruimte weg”, zei
Buytenhek na afloop en hij
had het gelijk aan zijn hand.
Zandvoort speelde de eerste
helft alsof ze een aantal plaatsen hoger op de ranglijst stonden en gaf zegge en schrijve
één kans weg. Toen kort na de
thee, in de 48e minuut, Mark
Keus Olympia op voorsprong
bracht, was het nog niet di-

rect gedaan. De Zandvoortse
verdediging echter werd niet
meer strak gehouden en de
Haarlemmers ‘roken bloed’.
Onze plaatsgenoten kwamen
onder druk te staan en uit een
prachtig genomen vrij schop
schoot Ashwin Minken van
circa 20 meter in één keer de
bal achter Zandvoort-keeper
Sander van der Wal, 0-2. Dat
het ook nog 0-3 en 0-4 werd,
maakte voor de geplaagde
Zandvoortse formatie niets
meer uit. Volgens Buytenhek
was het wel een lekkere ploeg
om tegen te spelen: “Twee superspitsen voorin met twee
snelle mannetjes lang de
flanken en dan lekker opportuun spelen. Leuk om naar te
kijken.”
Het is het laatste jaar van de
oefenmeester bij de zondagtak en de A-junioren van SV
Zandvoort. “Ik ga iets anders
doen. Wat? Daar kom je op
een later tijdstip wel achter”,
zei Buytenhek raadselachtig.
Komende zondag speelt SV
Zandvoort uit tegen De Brug.
Deze inhaalwedstrijd begint
om 14.00 uur.

Sportservice Heemstede-Zand
voort organiseert de cursus in
samenwerking met de Hulp
verleningsdienst Kenn emer
land (GGD), Jeugdriagg Noord
Holland Zuid, Sportcentrum
Kenamju, Servicepaspoort,
Specifieke Zorg en het Wim
Ger tenbach College in
Zandvoort

zijn eerder moe en kunnen niet
goed meedoen met sport- en
spelactiviteiten. Daarnaast
is het risico op gezondheidsproblemen door overgewicht
op latere leeftijd groot. Reden
genoeg voor de gemeente
Zandvoort en de provincie
Noord-Holland om de cursus
RealFit te ondersteunen.

Overgewicht wordt momenteel als een van de grootste gezondheidsrisico’s gezien. Toch
zijn er steeds meer kinderen
en jongeren met overgewicht.
In Zandvoort is 17% van de
jongeren te zwaar. Los van het
schoonheidsideaal is het voor
veel jongeren gewoon niet leuk
om overgewicht te hebben. Ze

De cursus

Het programma bestaat uit
een 12-weeks aanbod waarin
bewegen een belangrijk onderdeel vormt. De diverse
onderdelen, van fitness tot
spinning, worden aangepast
aan het niveau van de groep.
Ook gaan de jongeren met
elkaar een aantal sportieve

Sportprogramma
Sportprogramma tot en met 20 februari
Basketbal
Zaterdag 16 februari
19.00 uur: Lions dames – Schrobbelaar
20.00 uur: Alkmaar Guardians 1 – Lions heren

Futsal

Vrijdag 15 februari - 20.10 uur: Zandvoort 1 - TT/Goodnight 2
Vrijdag 15 februari - 20.10 uur: Geel Wit 1 - ZSC’04 1

Handbal

Zondag 17 februari -12.55 uur: ZSC – Legmeervogels 2
Voetbal
Zaterdag 16 februari - 14.30 uur: SV Zandvoort – Reiger Boys
Zondag 17 februari - 14.00 uur: De Brug - SV Zandvoort

activiteiten organiseren en
ondernemen. De groep deelnemers gaat in de besloten
omgeving van sportcentrum
Kenamju Zandvoort onder
deskundige begeleiding bewegen. Uitgangspunt is dat
de groep het bewegen leuk
gaat vinden en samen werkt
aan een gezondere leefstijl.
Motto is ‘Beter dik en fit, dan
slank en lui’. Tevens wordt er
wekelijks middels groepsgesprekken hard gewerkt aan
zelfwaardering én is er aandacht voor voeding door een
professionele diëtist, die zowel
groepsgewijs als individueel
de groepsleden begeleiden.
Ook ouders worden bij de
cursus betrokken. Tijdens twee
ouderavonden wordt gekeken
hoe zij hun steentje kunnen
bijdragen aan een actieve en
gezonde leefstijl.

Kosten

RealFit is onderdeel van de
campagne Vet Gezond! die
gesubsidieerd wordt door
de gemeente Zandvoort en
de provincie Noord-Holland.
Dankzij deze subsidie kost
de cursus € 115 per deelnemer. Abonnees van het
Servicepaspoort betalen echter € 95. Bij voldoende deelname door zowel de ouders
als de jongeren, ontvangen
de deelnemers € 45,- retour
aan het einde van de cursus.
Bovendien vergoedt een flink
aantal ziektekostenverzekeraars tot wel 75 % van de cursuskosten.

Informatiebijeenkomst
en intakegesprek

Op maandag 10 maart wordt
een speciale informatiebijeenkomst georganiseerd van
16.30 tot 17.30 uur in het sportcentrum Kenamju (A.J. van der
Moolenstraat 47). Ook de ouders zijn hierbij van harte uitgenodigd. De cursus gaat vervolgens op 27 maart van start
met een intakegesprek. Voor
meer informatie en aanmeldingen kunnen de jongeren terecht bij het Servicepaspoort,
tel. 023-8918440, email info@
servicepaspoort.nl of de websites www.servicepaspoort.nl
en www.realfit.nl

Bridge
Promoties/degradaties
na derde competitieronde
Ook de derde competitieronde gaf weer een spannend slot te
zien. In de woensdagcompetitie wist Tiny Molenaar met partner Wim Brandse, door de beste score van die avond, hun inmiddels vaak gewonnen eerste plaats wederom te veroveren.
Hans Hogendoorn & Tom van
der Meulen konden het uiteindelijke verschil van 6% niet meer
overbruggen en werden keurig tweede. Ook complimenten
voor het vrij nieuwe paar Nellie
Castien & Alex Kors, dat in de
eindrangschikking knap op de
vierde plaats eindigde. Vier paren
konden het helaas niet redden in
de A-lijn en degraderen naar de
B-lijn. Hun plaats wordt terecht
ingenomen door de vertrouwde
gezichten van Marieke van den
Burg & Maria Groenewoud, Fini
van der Meulen & Jap Sweijen,
Renate Koper & Loes Verburg en
Raks Rudolphus & Wout Bakker.

met een voorsprong van 15% op
de heren Hogendoorn & Weijers.
Met een zeer duidelijke voorsprong van 30% op de nummer
twee promoveren Riet Slegers
& Nico van der Staak vanuit de
B-lijn, waarbij zij worden vergezeld door Tine de Leeuw & Bart
Overzier, alsmede Eef Eijkelboom
& Agnes Kuipers. Een nog groter
verschil met de achtervolgers
(ruim 55%!) liet het paar Theo
& Nancy Noijen zien in de C-lijn.
Samen met dit (echt)paar gaan
Ans & Simon Aukema en Jennes
Daniëls met Henny Veldhuizen
hun krachten thans meten in de
B-lijn.

Nieuwe gezichten in de B-lijn:
Margreet Blom & Cor van
Jaarsveld promoveren, mede
dankzij eerdere uitschieters en
verder constant spelen. Zij worden vergezeld door Laura van der
Storm & Mickey Wagner. Leuk gegeven is dat zowel Lilian Bosma
& Coby Daniëls als hun respectievelijke echtgenoten Roel Bosma
& Jennes Daniëls samen de stap
(weer) omhoog zetten.

Vanuit de D-lijn promoveren vier
paren. Dit resultaat komt toe aan
Gonny Mul & Nanning de Wit,
Frieda Koper & Els Nijsen, Riet de
Rooy & Tiny de Vries en eveneens
Christien Huesken met pa rtner
Jenny Pieters.

Donderdagcompetitie

De donderdagmiddaggroep liet
voor de derde maal in successie
in de A-lijn een overwinning zien
voor de heren Polak & Vergeest

Hoofdklasse

Tot slot nog het bericht dat op
2 februari in Haarlem de finale
plaatsvond van de competitie
‘Gemengde Paren’ in het district.
Dankzij twee eerste plaatsen in
de laatste twee zittingen zijn
Ada Lips en Wim Veldhuizen nu
gepromoveerd naar de hoofdklasse. Proficiat!

De adverteerders van deze week
(In alfabetische volgorde)
Administratiekantoor K. Willemse
Autobedrijf Zandvoort
Auto Strijder
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Chin Chin
Circus Zandvoort
CNG Groep
Confet’ti B.V.
Danzee
Dorsman Assurantiën
Fairy Golf B.V.
Gemeenschapshuis
Gemeente Zandvoort

Greeven, Makelaardij o.g.
IJzerhandel Zantvoort
Medina Woninginrichters
MultiRent Autoverhuurbedrijven
Netexpo Internet BV
Ondernemers Vereniging
Zandvoort
P. van Kleeff
Parfumerie Moerenburg
Pluspunt Boomhut
Sailfish Reclame
Sea Optiek
Slagerij Marcel Horneman
Top Thuiszorg
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Willemse Elektrotechniek
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(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie

Vinkenstraat 15
In geliefde buurt (Zandvoort-zuid) gelegen goed onderhouden hoekwoning met fraai aangelegde achtertuin op het zuiden,
oprit voor meerdere auto’s, garage, 4 slaapkamers, lichte L-vormige woonkamer en een mooie woonkeuken. Deze woning biedt
vrij uitzicht op het voor de woning gelegen plantsoen, is rustig gelegen en nabij strand en duinen.
Begane grond: Zonnige L-vormige woonkamer met haard (gas) en schuifpui naar de besloten achtertuin met zonneterras van
sierbestrating. Heerlijke woonkeuken v.v. diverse apparatuur, wijnkeldertje, aansluiting voor de wasmachine/droger en toegang
tot de fraai aangelegde achtertuin met garage.
1e verdieping: Ruime overloop en 2 inbouwkasten. 3 slaapkamers waarvan 1 met balkon. Moderne badkamer.
2e verdieping: Overloop en groot Velux dakraam en bergruimte onder de schuine kap. 2 Slaapkamers.
Garage: Deze garage is uitgerust met een vliering, keukenblok en stromend water.

Jac. van Heemskerckstraat 17

Dit appartementencomplex met lift is in 2005/2006 geheel
aan de buitenzijde gerenoveerd. Het appartement op de hoek
van de 1e verdieping is prachtig gelegen en heeft een ruime
lichte woonkamer (v.h. 2 kamers), 2 slaapkamers en zonnig
balkon op het zuidwesten. De binnenzijde van de woning
dient gemoderniseerd te worden.

• Computer gestuurde besproeiingsinstallatie voor de achtertuin
• Woonoppervlakte ca. 135 m2 , perceeloppervlakte 252 m2

•
•
•
•

Eigen parkeerterrein, berging in de onderbouw
Vrijwel geheel voorzien van dubbele beglazing
Op loopafstand van het centrum en station
Woonoppervlakte ca. 90 m2 (incl. het balkon)

Vraagprijs V 539.000,--

Vraagprijs V 299.000,--

nieuw

Van Lennepweg 143

Goed onderhouden 3 kamer appartement op de 1e verdieping
gelegen van een kleinschalig complex, nabij het strand.
Woonkamer v.v. houten vloerdelen, moderne open keuken,
bijkeuken, 2 slaapkamers en een moderne badkamer. Het
complex is in 1999 gebouwd en beschikt over een afgesloten
parkeergarage en berging
•
•
•
•

Om zo te betrekken!
Licht stuukwerk
Op loopafstand van station, centrum en strand
Woonoppervlakte ca. 78 m2

Vraagprijs V 274.500,--

Meester Troelstrastraat 24

Koninginneweg 9 rd

•
•
•
•

• Alle vertrekken v.v. originele paneeldeuren met design
handgrepen
• Wonen in een groene omgeving
• Grotendeels v.v. dubbele beglazing
• Centrum en openbaar vervoer op steenworp afstand
• Woonoppervlakte ca. 97 m2

Op steenworp afstand van beschermd natuurgebied gelegen
hoekwoning met oprit, vrijstaande stenen garage, woonkamer met erker, royale L-vormige woonkeuken, 4 slaapkamers
en zonnige tuin rondom. In 5 minuten bent u al in het
centrum of op het strand, alle voorzieningen zijn binnen
handbereik. Heerlijk wonen tussen duin en zee!
In gewilde woonomgeving, Zandvoort zuid
Verwarmde garage
Zonwering voorzijde woning
Woonoppervlakte ca. 140 m2, perceeloppervlak 343 m2

Vraagprijs V 450.000,--

Ruime 30-er jaren bovenwoning met uitgebouwde verdieping
aan de rand van het Groene Hart gelegen. De woning beschikt
over 3 slaapkamers, moderne woonkeuken en een hippe
Rietveld badkamer

Vraagprijs V 249.000,--

Zandvoortse

Courant
Actueel

P3 EMM zoekt fusiepartner

Zie onze advertentie op de achterpagina

Boomfeestdag

P7 School naar halve finale
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Rubriek

P19 50 plus pagina

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

Sport

P21 Zandvoort Circuit Run

www.zandvoortsecourant.nl

Red Sea Challenge in Zandvoort van start
Afgelopen zaterdag stapte een groot aantal
Amsterdam-Dakar teams in hun wagens rich-

• Vezelwit
€ 1.25
• 5 grote krentenbollen
		
€ 1.75

ting het Midden Oosten. De allereerste Red Sea
Challenge ging bij paviljoen Riche van start

met een presentatie van de 22 teams, waaron-

Stap ook eens binnen
voor onze belegde
broodjes met
ambachtelijke salades
en onze koffie!

der drie motorrijders, om voor het goede doel
te rijden richting de Rode Zee, een monster-

rit met dezelfde ontberingen als de beruchte
Amsterdam-Dakar Challenge.
De Red Sea Challenge is een
low-budget monsterrit die
niet om snelheid gaat maar
meer als sportief fundraising
voor het goede doel moet worden gezien. Er is dan ook maar

één prijs te winnen, die voor het
meest hulpvaardige team. Het
goede doel van de eerste rit is
een kleuterschool in Bulgarije.
De teams nemen meteen ook
allerlei hulpgoederen mee die
ze daar af gaan zetten.
Het ‘low-budget’ komt naar
voren in het geld dat een team
aan de auto mag spenderen.
Zandvoorter Dirk Wijnands,
deelnemer aan de rit in een 20
jaar oude (!) Nissan Patrol: “De

Auto Strijder
Zandvoort

De Mannetjes
EMM zoekt partner

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

De Zandvoortse deelnemer Dirk Wijnands bij zijn Nissan Patrol

auto’s mogen niet duurder zijn
dan € 500. Dan mag je zelf nog
€ 200 aan de auto verspijkeren,
de rest moet door sponsors
worden opgebracht.” Je ziet
dan ook allerlei voertuigen,
van onder tot boven onder de
reclamestickers, die deze rit van
11.000 kilometer gaan maken.
“Daar doen we in principe drie
weken over. Heen en terug naar
de Rode Zee, in het zuidelijkste

puntje van Jordanië. Onderweg
maken we nog een paar groepsfoto’s in drie verschillende
zeeën. We starten in Zandvoort
met een foto in de ijskoude
Noordzee. Dan nog een in de
Zwarte Zee en tenslotte laten
we ons in de Rode Zee portretteren”, aldus Wijnands, die zelf
de Noordzee niet in ging maar
zei de andere twee zeeën niet
te willen missen.

Zandvoort Optiek
exclusief dealer :

CHANEL
Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

Informatieve thema-avond over jeugd en uitgaan
Op 18 februari organiseerde OOK Pedagogische Expertise

Groep in samenwerking met Gemeente Zandvoort en Bureau
Jeugdzorg Noord-Holland een speciale informatie avond met
als thema ‘jongeren in de jungle van het uitgaansleven’.
Ouders en belangstellenden
kregen de gelegenheid om hun
ervaringen met elkaar te delen,
alsook met de professionals
vanuit de Zandvoortse verslavingszorg, welzijnswerk, onderwijs, horeca en politie. Marion
Kooij van de Brijderstichting

hield een uitgebreide presentatie over de uitwerking van de
verschillende soorten soft- en
harddrugs die op dit moment
populair zijn onder jongeren.
Daarna werd er aandacht
besteed aan de landelijke
campagne ‘Voorkom alcohol-

schade bij uw opgroeiende
kind’, waarin de gevolgen van
alcohol bij jongeren nog eens

extra worden benadrukt.

vervolg op pagina 3

Zandvoort Schoon?!
Denk, doe en fotografeer mee!
Daarna door naar de
speciale avond op 6 maart.
Meer erover in de gemeente-advertentie.

‘Dat zouden wij ook doen met
zoveel achterstallig onderhoud’

1
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Mijn Kniertje
Toch is deze dag aangebroken,
waar wij met z’n tweetjes regelmatig
over hebben gesproken.
Met een traan en een lach bespraken wij deze dag,
vooral over wat jouw wensen waren.
Ik heb alles gedaan om dat te evenaren.
Dat doe ik met al mijn liefde voor jou,
voor zo’n ongelooflijk sterke en lieve vrouw.
Jouw leven is niet bepaald over rozen gegaan,
maar je wist je er altijd wel weer doorheen te slaan.
Armoe, pijn, vreugde, liefde en verdriet,
nu ligt er rust voor jou in het verschiet.
Het is goed zo, lieverd je hebt genoeg gehad,
bewandel nu maar een ander pad.
Wat jij mij altijd opbiechtte:
als het mijn tijd is ga ik terug naar mijn grote
liefde, ‘jouw vader’.
Tot het einde toe heb ik geprobeerd je bij te staan,
zover ik kon ben ik met jou mee gegaan.
Je bent en blijft een bijzondere schat voor mij,
jou te moeten missen maakt mij verre van blij.
Je blijft altijd bij mij, diep in mijn hart,
Ik ben bevoorrecht zo’n moeder als jij te hebben gehad.
Wat een ieder dan ook zal zeggen,
wat een ieder dan ook zal denken,
deze liefde tussen ons is waar jij en ik waarde
aan schenken.
‘je dochter’,
Corrie
xxx

Bij deze wil ik alle lieve mensen bedanken
voor hun belangstelling en kaarten tijdens
mijn verblijf in het ziekenhuis en bloemen
bij mijn thuiskomst.

Politiek
Regionale brandweer
wordt nog even opgehouden

Marijke Schuiten-Drommel

Na de discussie over regionalisering van de brandweer tijdens

Waterstanden
februari

Do
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21
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de vergadering van de commissie Raadszaken van afgelopen
dinsdag, was het nog niet zeker of deze wel doorgang kan vin-

Hoog Laag Hoog Laag Hoog
water water water water water
-
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Lieve Oma,
Ik hou zoveel van jou
dat ik je zie in de sterren
ik zal je missen
Liefs Tiffany
xxx

Lieve oma Jopie,
Als sterren aan de hemel staan,
dan weet ik wat ik moet doen.
Dan moet ik hartstiken huilen,
omdat ik het niet in kan hauwen.
Ik zal je missen voor altijd,
weltrusten op het strand.
Liefs Shirley
xxx
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… wat een verhaal
Rust zacht

Agnes
Frits & junior heel veel sterkte met dit grote verlies.
Liefs Daniëlle
Bert & Hortense

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

23 februari:

Dance behind the Beach
‘Boogie Night’

De Krocht - Gratis entrée!

den. Alhoewel een aantal partijen het voorstel van het college

onderschreven, wordt het toch een discussiepunt tijdens de ge-

meenteraadsvergadering van 4 maart aanstaande. Het college
zal dan met een financiële onderbouwing moeten komen.
Voorafgaande aan de besprekingen over regionalisering
van de brandweer, werd er
onderzoek gedaan naar het
functioneren van de diverse
korpsen die moeten gaan samenwerken. Ieder korps moest
minimaal een 6 krijgen om deel
te mogen nemen, Zandvoort
scoorde volgens wethouder
Gert Toonen een “dikke 6,5”,
alleen de huisvesting was ondermaats maar daar wordt
aan gewerkt. Deelname vanaf
het begin is belangrijk in verband met de subsidie die vanuit Den Haag gegeven wordt
als er regionalisering wordt
doorgevoerd. “Verder wil je ook
graag nog een vinger in de pap
houden. Als je mee doet vanaf
de start heb je recht op een
plaats in het dagelijks bestuur
of algemeen bestuur. Als je
later instroomt, gaat die kans
voorbij”, legde verantwoordelijk wethouder burgemeester
Niek Meijer uit.
Voor de brandweer zal er
weinig veranderen. Volgens
hoofdbrandmeester 1e klas
Jos Berkhout, doet Zandvoort

Cartoon		

al regelmatig werk in buurgemeenten als Bloemendaal,
Haarlem en Heemstede. “Voor
ons is het al normaal om assistentie in de regio te verlenen.
Een groot voorbeeld daarvan
was de nieuwjaarsnacht,
toen wij bijna de hele nacht
in Haarlem geassisteerd hebben. Wat er verandert ten
opzichte van de huidige situatie is vooral voor de beroepsbrandweerlieden belangrijk.
Onze vrijwilligers zullen lokaal gebonden blijven, de beroeps kunnen overal binnen
de 10 deelnemende korpsen
ingezet worden. Alleen op het
gebied van de verzekeringen
willen wij meer duidelijkheid.
Verder is de regionalisering,
opgaan in de Veiligheidsregio
Kennemerland (VRK) dus,
goed voor een (nog) betere
opleiding”, aldus Berkhout die
nu moet wachten tot 4 maart
om een antwoord te krijgen op
de vraag of Zandvoort al dan
niet mee gaat doen. Het lijkt
er wel op want een meerderheid van de commissie wilde
een hamerstuk maken van het
voorstel.

Hans van Pelt

EMM zoekt fusiepartner
voor verbetering woningbezit

Woningbouwvereniging EMM is op zoek naar een fusiepart-

ner. De investeringen om te komen tot een verbetering van
het woningenbestand van de vereniging vraagt om dermate

grote investeringen dat zij die niet alleen kan opbrengen. Voor
de komende zomer wordt bekend gemaakt wie de nieuwe
partner zal worden.

EMM en de gemeente hebben gezamenlijk een woningmarktonderzoek laten
uitvoeren. Daarnaast heeft de
woningbouwvereniging de
kwaliteit van haar bezit onderzocht. Een combinatie van
de resultaten van beide onderzoeken heeft geleid tot de
ontwikkeling van een scenario
voor de volkshuisvesting binnen de gemeente Zandvoort.
Het huidige bezit van EMM
vraagt om grote investeringen om het voor de toekomst
geschikt te maken en te houden. Uit berekeningen blijkt
dat EMM de noodzakelijke
investeringen niet alleen kan
opbrengen maar neemt haar
taak wel zeer serieus wat be-

tekent dat zij een samenwerkingspartner gaat zoeken om
het investeringsprogramma te
kunnen realiseren. Afgelopen
maandag is besloten om zo
een partner te zoeken. De
woningbouwvereniging start
nu een zorgvuldig en transparant proces om te komen
tot de keuze voor een fusiepartner. Uitgangspunt blijft
de volkshuisvestingsopgave
voor Zandvoort. Voor de komende zomer hoopt EMM de
keuze voor een partner bekend
te kunnen maken. Tijdens het
fusieproces zullen uiteraard
alle reeds gestarte onderhouds- en renovatieprojecten
van het woningenbezit blijven
doorgaan.

Vervolg van voorpagina
Voorlichtingsfilm

Naast de informatieverstrekking was er ook voldoende
ruimte om met elkaar van
gedachte te wisselen. Zo is er
het initiatief ontstaan om een
voorlichtingsfilm te produceren voor jongeren over uitgaan
in Zandvoort. Verder werd er
openhartig gesproken over de
nauwe samenwerking tussen
de horeca en de politie om
jongeren op een verantwoordelijke manier in Zandvoort uit
te laten gaan. “We richten ons
nu vooral op de ouders, omdat we van mening zijn dat
de grootste verantwoordelijkheid bij hen ligt. Daarom is
het belangrijk dat ouders met
hun kinderen daarover praten.
Wat kan je als ouder doen om
je opgroeiende kind bewust
te maken van de effecten van
drank- en drugsgebruik? Wat
voor regels moet je als ouder
stellen? Hoe ga je als ouder

hiermee om? Zo zijn er tal van
vragen. Met behulp van professionals uit de verschillende
werkgebieden willen we ouders hierbij een helpende hand
bieden. Dat doen we door het
geven van tips en advies”, aldus Agaath van Tienhoven van
OOK Pedagogische Expertise
Groep.

Meer ouders

Ondank de vele uitnodigingen
die naar de doelgroep zijn verstuurd, kwam slechts een handjevol ouders de avond bijwonen. Toch is Van Tienhoven naar
eigen zeggen geslaagd in haar
opzet om in ieder geval de aanwezige ouders enthousiast te
maken. “Deze informatieavond
is zeker voor herhaling vatbaar.
Het is nu alleen belangrijk dat
we een grotere groep ouders
gaan bereiken, dat willen we
in de toekomst gaan doen met
behulp van scholen.”

Dance behind the Beach
‘Boogie Night’

23 februari

De Krocht - Gratis entrée!

Column
Volgens mij…
is het bomenbeleid duister.
Al jaren lang worden monumentale bomen gekapt
omdat ze in de weg staan.
Maar opeens wordt er besloten om een zieke beuk in
Bentveld te redden. Zijn bomenleven wordt met inzet
van de bomendokter met
minstens 15 jaar gerekt omdat oude bomen waardevol
en sfeerbepalend voor het
straatbeeld zijn. Kunt u het
nog volgen? Ik niet.
Want je zult toch maar
boom zijn! De ene keer wordt
je met nog 60 andere bomen
vanwege nieuwbouw bij
de Bodaan gekapt. De herplaatsing laat lang op zich
wachten. De volgende keer
wordt je als trotse plataan
van het Raadhuisplein naar
onbekende bestemming verhuisd omdat je plaats moet
maken voor een muziektent!
En straks worden de bomen
in de Dr. Gerkestraat, vanwege herindeling van de
straat, naar elders verkast.
Hoezo is het bomenbestand
in Zandvoort onevenwichtig
van bouw? Met al dat kappen en sjouwen wordt je als
boom vanzelf labiel.
Waar zijn de dappere
politici gebleven die de bomen koesteren? Zoals ooit
raadslid Van Westerloo
zich boos maakte omdat
de kastanjeboom op het
Gasthuisplein gekapt moest
worden. De boom is blijven
staan. Tijdens de herinrichting van het Raadhuisplein
had de laatste 75 jarige iep
gewoon pech. De brandbrief
van raadslid Tates aan de
toenmalige wethouder om
de boom te redden had weinig resultaat. Na een tweede
onderzoek werd alsnog de
‘zieke’ iep gekapt. Tijden,
maar ook de interesse’s van
protesterende raadsleden en
wethouders veranderen. Een
boompje wegwerken is zo
gebeurd. En nergens zijn de
bomen meer terug te vinden
die herplant zijn. Wanneer
gaat politiek Zandvoort
eindelijk beseffen dat je zuinig moet zijn met alles wat
groeit en bloeit?
an
Nel Kerkm
3

Evenementen Agenda

Fairy Golf B.V.

Week 08 • 2008

Bel naar 023-5713189 voor informatie.

Presenteert
Maandag 25 februari 2008

BAD MONDAY
Met

RICKY RIVARO
&
Special performances

Van 22.00 tot 05.00 uur
Haltestraat 20-Zandvoort
Tel.: 023-5720461

maartfebfeb

Joey, Monir, Ton, Peter, Geert, Mark,
Hanneke, Danielle, Anwar en Pauline
zijn op zoek naar leuke collega’s voor
de keuken en de bediening

Februari
23 Dance behind the Beach:
Maandelijks dansfestijn in
De Krocht, aanvang 20.00 uur
Maart
2 Final 4: Autoraces in DWES, Circuit
6 ‘Zandvoort schoon’: Thema-avond,
georganiseerd door de gemeente.
De krocht, aanvang 19.30 uur
8-15 Kinderkunstlijn: centrum
16 Classic Concert: Protestantse Kerk
16 Vlooienmarkt: Korver sporthal
19 Lentemarkt: Kraampjes en activiteiten
bij Nieuw Unicum. 10.30-16.00 uur
21 Artiestengala:
Het Kika Kinderen Kankervrij Gala,
Beach Factory Centerparcs

Mist u een evenement?
Meld het ons via
info@zandvoortsecourant.nl

De gemeente is met man en macht en met inzet van veel,
zwaar materieel, hard aan het werk om vooral de boulevards
de toeristenseizoen.

Valentijnstaart

Volop aan het werk

Er was een toenemende mate
van irritatie ontstaan na de
stormen van afgelopen winter, die er voor zorgden dat
er veel stuifzand op plaatsen
kwam waar dat niet hoort
en dat maar niet werd opgeruimd. Ook de strandafgangen
worden door de gemeente,

bijgestaan door Paswerk dat
het maaien van de bovenkant
van De Reep voor zijn rekening neemt, zandvrij gemaakt.
Tevens worden zwerfvuil, onkruid en overtollig gras verwijderd. Naar verwachting is
de klus vóór het Paasweekend
geklaard.

gereed is, is er een gewijzigde voorrangssituatie ontstaan. Had

het verkeer vanuit de Zeestraat richting Kostverlorenstraat en

Die in een gezellig team willen werken.

andersom in het verleden voorrang ten opzichte van het ver-

Full time of part time
Diverse uren en dagen mogelijk

testraat, nu is dat niet meer het geval. Dit komt omdat het

Wij bieden
een prettige werkkring, goed salaris en
goede secondaire arbeidsvoorwaarden.
Inlichtingen bij M. Horneman telefoon 023-5719067

Café Oomstee

keer uit de Haltestraat en de fietsers uit de ‘verlengde’ Haleen verhoogde kruising is geworden met aansluitingen die
De Regionale VVV Zuid-Kennemerland zoekt vanaf 1 april t/m
15 oktober, voor het kantoor te ZANDVOORT een:

FULLTIME TOERISTISCH MEDEWERKER
INFORMATIE AFDELING M/V
Men werkt in een klein team op basis van een vijfdaagse werkweek
van maandag tot en met zaterdag (compensatiedag voor de zaterdag).

Zaterdag 23 februari

Geen leeftijdsgrens. Beheersing talen (N/D/E) en bediening moderne
media vereist; toeristische opleiding op havo-niveau is een pré.
Salariëring volgens VVV Nederland standaard.

Biljarttoernooi
Annoncée

n.b. Het is overbodig te solliciteren indien men de Duitse taal
onvoldoende beheerst.

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

Krant niet ontvangen?

Sollicitaties en inlichtingen:
Regionale VVV Zuid-Kennemerland
t.a.v. Mevrouw C.E. Weill
Stationsplein 1, 2011 LR HAARLEM
e-mail: info@vvvzk.nl
Tel: 0900-61 61 600 ( € 0,50 p.m.)

van gelijke orde zijn.

Al het verkeer op de kruising
moet voorrang verlenen aan
bestuurders die van rechts komen, inclusief de fietsers (hoewel ze langzaam verkeer zijn,
zijn ze ook bestuurders) die uit
de ‘verlengde’ Haltestraat komen ten opzichte van verkeer
uit de Kostverlorenstraat richting Zeestraat! Uiteraard gaan
de voetgangers op de nieuwe
voetgangersoversteekplaats
voor al het andere verkeer
dat van de kruising gebruik
maakt.

Gevaarlijke kruising

Een andere gevaarlijke kruising is die van het fietspad
dat achter de begraafplaats
loopt, richting Nieuw Noord.
Bij de aansluiting met de
Kamerlingh Onnesstraat en
de Linnaeusstraat komen de
fietsers van rechts ten opzichte van het verkeer dat richting Kamerlingh Onnesstraat
rijdt en hebben daarom voorrang! Menige automobilist
is zich daar niet van bewust.
Oppassen dus!

Bel vrijdagmiddag

06-1139 1478

of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

weer op te knappen en toonbaar te maken voor het naderen-

Sinds het kruispunt Haltestraat/Zeestraat/Kostverlorenstraat

Enthousiaste verkoop(st)ers
en zaterdag hulpen
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Zandvoort wordt weer opgeknapt
voor het toeristenseizoen

Gewijzigde voorrangssituatie

Wij zijn op zoek naar:

Met oog en oor
de badplaats door
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Situatie vanuit de ‘verlengde’ Haltestraat

Fietspad achter de begraafplaats langs

len als alles mee
zit op 24 maart
(2de paasdag),
ongetwijfeld onder grote belangstelling, officieel
in de fraaie kerk
weerklinken. We
zijn net zoals iedereen benieuwd
naar het resultaat.

Enquête

Op dé dag dat je iemand
mag verwennen heeft Laila
Driessen, voorzitter van de
VVD regio Kennemerland,
namens de VVD Statenfractie
aan Marcel Meijer een
Valentijnstaart overhandigd.
Met hun actie ‘de motor achter Noord-Holland’ is Marcel
Meijer in het zonnetje gezet
omdat hij zeer veel waardering krijgt voor o.a. zijn
Babbelwagen, die dankzij
zijn grote inzet met regelmaat veel mensen betrekt
bij het heden en verleden
van Zandvoort. Als lid van het
VVD bestuur van afdeling
Zandvoort-Bentveld vond
het bestuur dat Marcel niet
alleen ‘onze’ maar ook een
beetje ‘hun Marcel’ is.

Orgel

Een maand geleden (16 januari) was eindelijk hét moment
aangebroken dat de grote en
kleine pijpen van het gerestaureerde Knipscheerorgel in
kisten de Protestantse kerk
werden binnengebracht.
Ondertussen zijn de houten
pijpen geplaatst en het intoneren is gestart. Dagelijks
zijn twee mannen bezig om
in doodse stilte het orgel in
te regelen. Dat is een hele
klus waarbij de kerkdeuren
hermetisch gesloten zijn,
want er mag geen enkel
geluidje van buitenaf naar
binnen komen. De prachtige
tonen van de 1300 pijpen zul-

Verleden week
stond in het
Noord Hollands
Dagblad het
volgende artikeltje. “Over de molen en het
Stadshart is de bevolking duidelijk. Maar over eventuele
verhuizing van het racecircuit
van Zandvoort naar Den Helder
blijken Nieuwediepers minder
uitgesproken. Provinciaal gedeputeerde Ton Hooijmaijers bepleit zo’n verhuizing. Volgens de
enquête die afgelopen week in
opdracht van deze krant werd
gehouden, zijn tegenstanders
van het racecircuit in de meerderheid. Maar het verschil is
niet riant. Minder dan de helft
van de bevolking, 45,9%, is tegen de komst. De voorstanders
zitten daar onder met 39,5%.
De rest laat de vraag onbeantwoord.” Als de rest nu ook
‘teugen’ stemt dan gaat de
verhuizing naar Den Helder
gewoon niet door!

Herplaatsing biels

Het gaat er dan eindelijk van
komen. Het gedenkmonument
in de vorm van een houten
spoorbiels, die verleden jaar in
mei door de gemeente is verwijderd vanwege zijn slechte
staat, wordt 21 februari herplaatst. Op de biels was een
plaquette bevestigd om de
100 jaar spoorlijnverbinding
tussen Haarlem en Zandvoort
te herdenken en tevens hulde
te brengen aan Ir. Kuinders. Hij
was de persoon die de aanzet
heeft gegeven dat Zandvoort
nu op de top 10 lijst staat
van de beste badplaats van
Nederland. In de oude biels

zat een historische oorkonde verborgen die samen
met de biels verdwenen is.
We nemen aan dat de oorkonde niet is teruggevonden
omdat de nieuwe biels niet
meer van hout maar van natuursteen is gemaakt.

Vraag het Aladin

Al@din is de vragendienst
van de openbare bibliotheken op internet. Een landelijk
netwerk van bibliothecarissen draagt zorg voor de beantwoording. Dat doen ze
door onder meer websites,
abonneediensten op het
web, boeken, naslagwerken,
tijdschriftartikelen en instanties te raadplegen. Zo kan je
bijvoorbeeld vragen waarom
er zoveel bruinvissen stranden of waar blijven vliegen
als het regent? Je kunt het zo
gek niet bedenken of je krijgt
antwoord. Aladin maakt
helaas niet je huiswerk of
helpt je met een prijsvraag.
De vragendienst is uniek
omdat vragenstellers een
persoonlijk antwoord krijgen
op een door hen gestelde
vraag. Daarnaast wordt al@
din gratis aangeboden en is
voor iedereen toegankelijk.
Dus ga voor je vragen naar
www.vraag-aladin.nl

Succesvolle collecte

Van 10 t/m 16 februari werd
weer gecollecteerd voor
Amnesty International. Door
de 15 collectanten werd
€ 1.671, 48 opgehaald.
Amnesty dankt iedereen van
harte voor de geldelijke bijdrage en bedankt tevens alle
vrijwilligers die in weer en
wind hebben gecollecteerd.
Mocht u de collecte hebben
gemist, dan kunt u eventueel
uw bijdrage nog overmaken
op girorekening 454000 van
Amnesty International te
Amsterdam. Wilt u volgend
jaar ook collceteren? Meldt
u zich dan per e-mail bij
O.Poots@kpnplanet.nl of per
telefoon: 5718930. Geef een
paar uur van uw tijd, ‘Geef
om vrijheid’.
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Colpitt BV

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke
Frans Zwaanstraat 30 Zandvoort

Koningstraat 26 Zandvoort

NIEUW
• Uitstekend onderhouden halfvrijstaande woning (type 2/1 kap)
met vrij uitzicht over beschermd
natuurgebied de “Amsterdamse
Waterleidingduinen”!

• Gerenoveerde en uitstekend
onderhouden halfvrijstaande
woning uit 1906 met o.a.
sfeervolle living, moderne keuken,
moderne badkamer, 3 slaapkamers,
een werkkamer en een besloten
achtertuin op het zuiden!

• Gelegen op een perceel van 272 m² eigen grond met een ca. 13 meter diepe achtertuin
met achterom!
• Gesitueerd op een geliefd, rustig gedeelte van de Frans Zwaanstraat, waar het vrije uitzicht
niet belemmerd wordt door parkeervoorzieningen voor de deur;
• Royale L-vormige living (ca. 60 m² incl. keukenopp.) vzv eiken parketvloer met o.a. erker
aan de duinzijde, aanbouw aan de achterzijde, open haard, openslaande deuren naar
de achtertuin en verbinding naar open keuken, modern-klassieke open keuken met bar
gedeelte in L-opstelling vzv div. inbouwapparatuur, 2 ruime slaapkamers op 1ste verdieping,
3e ruime slaapkamer met dakkapel op zolder, badkamer met ligbad, douchecabine en dubbele wastafel;
• Deze 50-er jaren woning beschikt over een voortuin op het zuiden en een besloten,
onderhoudsvriendelijke achtertuin op het noordwesten met achterom en stenen schuur;
• Aanbouw aan achterzijde woonkamer gerealiseerd in 2002, buitenzijde gevelreiniging,
impregnatie en nieuwe voegen in 2002;
• Een gezellig woonhuis op een geliefd stukje Zandvoort!
• Woonoppervlakte ca. 130 m², perceel 272 m², inhoud ca. 320 m³.

• Gesitueerd in een autoluwe straat aan de rand van de dorpskern van Zandvoort;
• Deze woning is de afgelopen jaren grotendeels en smaakvol gerenoveerd (o.a. gestuukte
wanden en plafonds, eikenhouten vloerdelen op de begane grond, nieuwe keuken,
nieuwe badkamer): een woning om zo te betrekken;
• Begane grond: entree, hal, modern toilet (wandcloset) met fontein, sfeervolle living
met Amerikaans eiken parketvloer (brede delen), strakke schouw met sierhaard en
openslaande deuren naar de achtertuin, verbinding naar moderne open keuken vzv div.
inbouwapparatuur, werkkamer;
• 1e verdieping: 3 slaapkamers, moderne badkamer met o.a. ligbad, douchecabine,
wastafel, 2e toilet (wandcloset) en designradiator;
• De woning beschikt over een besloten, onderhoudsvriendelijke patio (ca. 8 X 4 mtr) op
het zuiden met houten berging en een achterom;
• Een sfeervolle woning in een geliefde woonomgeving ; uw bezichtiging waard!
• Woonoppervlakte ca. 125 m², perceel 100 m², inhoud ca. 325 m³.

Vraagprijs: € 479.500,- k.k.

Vraagprijs: € 389.000,- k.k.

Hogeweg 39-07 Zandvoort

Hogeweg 29-I en Hogeweg 29-II Zandvoort

NIEUW
• Fraai en modern 3-kamer
appartement met o.a.
inpandige garage, luxe
keuken, luxe badkamer,
2 slaapkamers en balkon
op het noordwesten!
e

• Gesitueerd op de 2 verdieping van het in 2007 gerealiseerde, prestigieuze appartementencomplex “Op Den Hoogen Weg”;
• Gelegen middenin het centrum van Zandvoort, omgeven door winkels ;
• Begane grond: entreebeveiliging d.m.v. videofooninstallatie, bellentableau en liftinstallatie.
Per trap of lift toegang tot appartement op 2e verdieping;
• 2e verdieping: L-vormige living met eetgedeelte, open verbinding naar keuken en
openslaande deuren naar balkon, luxe semi- open keuken voorzien van diverse hoogwaardige inbouwapparatuur, 2 slaapkamers, luxe badkamer met o.a. douchecabine, dubbele
wastafel, modern badkamermeubel, toilet (wandcloset), was-/droogruimte;
• De privé parking (in ondergelegen afgesloten parkeergarage) is afzonderlijk te koop voor
€ 30.000,- k.k.;
• Strak gestuukte wanden en plafonds, stijlvolle eikenhouten vloeren en hardhouten paneel
deuren door gehele woning;
• Een modern appartement dat helemaal af is en in een nieuw staat verkeerd: u kunt direct
verhuizen!
• Woonoppervlakte ca. 85 m², inhoud ca.230 m³.

Vraagprijs: € 289.000,- k.k.

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:
• 0,5 %* courtage, de leukste courtage van Nederland;

• Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook ’s avonds;
• Persoonlijke en pro-actieve karakter van onze dienstverlening;
• Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop,
aankoop, verhuur en beheer;
• No cure, no pay;
• Gratis waardebepaling van uw woning;
• Scherpste hypotheekadvies, ook voor oversluiten;
• Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!
* Vraag naar de voorwaarden

Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

• Starters opgelet! Aan de rand van
het Zandvoortse dorpscentrum
liggen deze 2 uitstekend onder
houden bovenwoningen met o.a.
elk een zonnige, ruime living,
2 slaapkamers en balkons op het
zuiden!
• Gesitueerd op de eerste en tweede verdieping met gezellig uitzicht over de levendige Hogeweg;
• Deze bovenwoningen bevinden zich op loopafstand van duinen, strand, winkels en het
centrum van Zandvoort;
• Hogeweg 29-I: zonnige, ruime living (ca. 8 X 5 mtr) met o.a. open haard, grenen parketvloer, strak gestuukte wanden en plafonds en openslaande deuren balkon op zuiden,
2 slaapkamers, nette keuken met toegang naar 2e balkon op noorden, nette badkamer
met doucheruimte en toilet;
• Hogeweg 29-II: zonnige, ruime living (ca. 7 X 4,2 mtr) met o.a. laminaat parket, strak
gestuukte wanden, toegang tot het ruime balkon op het zuiden en oosten en een
open keuken, 2 slaapkamers, moderne badkamer met douchecabine en wastafel, modern
toilet vzv wandcloset;
• Hogeweg 29-I: woonoppervlakte ca. 75 m², inhoud ca. 200 m³;
• Hogeweg 29-II: woonoppervlakte ca. 65 m², inhoud ca. 180 m³;
• 2 bovenwoningen in een prima staat: uw bezichtiging waard!

door Erna Meijer

Burgemeester Niek Meijer is zich aan het oriënteren op de Zandvoortse gemeenschap en daar horen sinds kort ook werkbezoeken aan bedrijven bij. Onlangs bezocht hij Colpitt aan de Kamerlingh Onnesstraat en dat is voor ons mede reden om deze week
aandacht aan dit voor velen vrij onbekende bedrijf te besteden.
In 1946 begon de Zandvoortse
smid Nol Versteege, die als
zendamateur ervaring had
met de hoogfrequentietechniek, te experimenteren met
het lassen van PVC. Hij fabriceerde daartoe een ‘raar
machientje’, waarmee een

grote variëteit aan producten kon worden gemaakt,
zoals albums, tenten, hoesjes,
deurpanelen en hemelwaterafvoer, kortom als het maar
van PVC was. Zijn ordners bijvoorbeeld werden toen wereldberoemd.

De Provincie heeft de organisatie Faunabeheereenheid
Noord-Holland (FEB) toestemming gegeven om damherten
af te schieten in de duingebieden om verkeersongelukken en
landbouwschade te voorkomen. Partij voor de dieren vindt de

redenen, zoals die in het faunabeheerplan uit 2004 staan, ach-

terhaald en ongegrond. Zij vragen aan Gedeputeerde Staten
opheldering en onderbouwing van het afschot van damherten met recente cijfers en schadebedragen.

F.: 023 – 5 732 007
M.: 0655 – 13 03 65
E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

www.vrijehuizenmarkt.nl

zijn daar geen ongelukken
met damherten meer gebeurd. De toestemming om
te schieten geldt overigens
niet alleen voor damherten.
Ook duizenden andere dieren, zoals ganzen, vossen,
reeën, zwanen en meerkoeten, zullen in 2008 door de
FEB worden gedood. De Partij
voor de Dieren betwijfelt de
noodzaak en de wijze waarop in 2008 met deze dieren
wordt omgegaan, maar de
verbazing over het afschot
van de damherten is het
grootst.

Tegengestelde belangen
Damherten in de Waterleidingduinen

Nick ten Broeke
Emmaweg 21
2042 NT ZANDVOORT

Opvallend is dat Nederland
geen afzetmarkt vormt, maar
er wordt wel geleverd aan on-

Provincie wil damherten laten afschieten

Hogeweg 29-I Vraagprijs: € 189.000,- k.k.
Hogeweg 29-II Vraagprijs: € 175.000,- k.k.

BEL 023 – 5 731 999

Begin 1960 kwam Colpitt (de
naam is afkomstig van een
Amerikaanse uitvinder) in
contact met het Nederlandse
Rode Kruis. Toen ontstond het
idee om machines te gaan
ontwikkelen voor het fabriceren van plastic bloedzakken.
Sinds die tijd is de fabricage
van machines om plastics te
lassen voor medische doeleinden de belangrijkste factor geworden. “Thans is Colpitt zelfs
de wereldleider op het gebied
van machines voor het maken
van bloedzakken en een goede
tweede wat betreft infuuszakken”, aldus Jan Schram, de zeer
enthousiaste en sinds drie jaar
trotse eigenaar van het bedrijf.
“Er worden zeer hoge eisen gesteld aan de machines, die in
een zogenaamde ‘clean rooms’
moeten produceren.” Ook is
het bedrijf gestart met een
extra product, een farmaceutische poederdroger, waarvoor
proeven in Mexico worden gedaan.

In 2007, tijdens de protestexcursie in het duingebied van
het Waternet, gaf de Partij
voor de Dieren aan dat de
circa 1500 herten in het 3500
ha grote duingebied genoeg
voedsel hebben en dus geen
overlast veroorzaken. Ook de
ecologen vinden dat er geen
problemen zijn in de waterleidingduinen en dat een
ecologisch evenwicht eerder

zonder dan mét jachtgeweer
kan worden bereikt.

Hoog hekwerk

In een protestmail zegt de
Partij voor de Dieren dat er
in de afgelopen jaren nagenoeg geen landbouwschade
is gemeld. Sinds er een groot
hek bij de Amsterdamse
Waterleidingduinen langs de
Zandvoortselaan is geplaatst,

Onlangs heeft Waternet, de
beheerder van de Amsterdam
Waterleidingduinen, het advies gegeven in dat gebied
voorlopig niet op damherten
te schieten. Dat advies is door
de gemeente Amsterdam
overgenomen. De provincie
staat hierdoor in haar opvatting lijnrecht tegenover de
gemeente Amsterdam, die
haar standpunt –in tegenstelling tot de provincie- baseert op een wetenschappelijk
rapport.

der andere Spanje, Frankrijk,
Italië, Amerika, Colombia,
India (de laatste zending bestond zelfs uit 7 containers
voor één machine!) Singapore,
China, Japan en Taiwan. Voor
een leek is het verder onbegrijpelijk dat het vanuit het
kantoor in het verste puntje
van Zandvoort mogelijk is een
machine aan het andere eind
van de wereld operationeel
te volgen, het internet maakt
dat tegenwoordig mogelijk.
Zodoende kan een expert
vanuit Zandvoort problemen
oplossen.
Een grappig facet is dat bij elk
bezoek van een buitenlandse
potentiële afnemer de vlag
van zijn land aan de gevel
uitgehangen wordt naast de
Nederlandse (Meijer zegde bij
zijn afscheid toe dat binnenkort ook de Zandvoortse vlag
bezorgd zal worden). Dat deze
vlaggenceremonie tot bijzondere situaties kan leiden, blijkt
uit het feit dat een keer zowel
de vlaggen van Iran als van
Amerika (toch niet bepaald
de grootste vrienden) naast

elkaar wapperden. De ouddirecteur verwachtte toen in
de pers de kop: “Peace negotiations started in Zandvoort.”
Een rondgang door het bedrijf,
waar ruim 50 mensen werken,
is overweldigend. De hal, waarvan de muren grotendeels zijn
geschilderd in Mondriaanse
kleuren (een idee van de vrouw
van de vorige eigenaar) is zeer
royaal opgezet. Schram: “De
beschikbare ruimte, 5000m2,
is voldoende. We zullen alleen
de komende jaren mogelijk
tot renovatie van het gebouw
overgaan. Zandvoort bevalt
goed en ook de buitenlanders
vinden het leuk om bijvoorbeeld op het strand te eten en
niet in een chique restaurant
opgedirkt te hoeven zitten.”
De filosofie van Colpitt is wellicht goed te omschrijven met
een spreuk die in de vergaderruimte hangt: “The bitterness
of poor quality remains long
after the sweetness of low
price is forgotten.” Colpitt,
Kamerlingh Onnesstraat 40,
tel. 5715941. www.colpitt.nl

Beatrixschool
in halve finale songfestival
De Zandvoortse Beatrix basisschool heeft met een zelf ge-

schreven liedje de halve finale gehaald van het songfestival

rondom de jaarlijkse Boomplantdag. Afgelopen maandag zijn
er video-opnamen gemaakt die gebruikt worden voor internet. Via de site www.boomfeestdag.nl/songfestival kan een

ieder vanaf 3 maart tot 10 maart aanstaande een stem uitbrengen.

De Nationale Boomfeestdag
(ook: Boomplantdag) wordt
in Nederland jaarlijks gehouden op 21 maart of een
woensdag dichtbij de eerste
dag van de lente. Deze dag in
het voorjaar, voor het behoud
van bomen in de natuur, werd
voor het eerst in april 1957 in
Nederland georganiseerd
door het Landelijk Comité
Boomplantdag, welke in 1980
is voortgezet in de Stichting
Nationale Boomfeestdag.
Ter gelegenheid van de
Boomfeestdag werden de
Nederlandse basisscholen uitgenodigd om in te schrijven
voor een kinderensongfestival.
De Beatrixschool wilde ook
graag meedoen en schreef
een wedstrijdje uit voor een

originele tekst op muziek.
Sanne Pol en haar vader waren de meest creatieve stel en
hun liedje, met een ijzersterke
tekst op muziek van Eric van
Tijn (15 miljoen mensen), werd
uitgekozen. Na flink instuderen werd de directeur van de
Beatrixschool verrast door
een telefoontje van de organisatie dat de school bij de
laatste 24 zat. De verkiezing
via internet maakt 50% van
de stemming uit, de overige
50% komt via een deskundige jury met onder andere
Jochem van Gelder. De boomfeestdag vindt in 2008 plaats
op 19 maart, dan is ook de finale voor de 4 beste liedjes
in Rotterdam. Stemmen dus
op de Beatrixschool vanaf 3
maart!
7

Zandvoortse Courant • nummer 8 • 21 FEBRUARI 2008

Zaterdag a.s. 3x OPEN HUIS u bent welkom!
Zaterdag a.s. OPEN HUIS van 11:00 tot 13:00 uur

Kromboomsveld 65

OPEN H

UIS!

Zandvoort

Keurig verzorgde MAISONNETTE in de kindvriendelijke buurt Park
Duinwijk met een parkeerplaats in de parkeerkelder. De woning
beschikt over een verassende indeling. Het heeft een royale woonkamer
met hellend plafond voor een speels effect en een fraaie keuken,
3 prettige slaapkamers en een zéér verzorgde badkamer. Het appartement
is in uitstekende staat van onderhoud. In de onderbouw is een privé
parkeerplaats aanwezig deze is in de vraagprijs inbegrepen.
•
•
•
•

Vraagprijs: € 262.000,= k.k.

Brederodestraat 52 		 € 374.000,= k.k.
Bm. Van Alphenstraat 57-5
€ 159.500,= k.k.
Celsiusstraat 192-5		 € 284.000,= k.k.
Dr. Mezgerstraat 135		 € 539.000,= k.k.
Marisstraat 13 A		 VERKOCHT
Hogeweg 22-23 		 € 350.000,= k.k.
Grote Krocht 4A		 € 379.000,= k.k.
Koningstraat 29			
€ 429.000,= k.k.
Leeuwerikenstraat 16-6		 € 219.000,= k.k.
Max Euwestraat 68		 V.O.V.
Kromboomsveld 52		 € 619.000,= k.k.
Van Galenstraat 118 		 € 159.000,= k.k.
Schuitengat 53			
VERKOCHT
Oranjestraat 14Zw		 € 274.000,= k.k.
Thorbeckestraat 3-5		 € 289.000,= k.k.
Rozenobelstraat 13		 V.O.V.
Van Galenstraat 14		 € 149.000,= k.k.
Van Speijkstraat 2-157		 € 259.000,= k.k.
Wilhelminaweg 31		 € 495.000,= k.k.
Max Euwestraat 7		 VERKOCHT
Zuiderstraat 2B			
€ 259.000,= k.k.
Willemstraat 19			
€ 1.150,= p/m
Van Alphenstraat 57-10		 € 159.000,= k.k.
Oranjestraat 14 Rd		 VERKOCHT
Cort van der Lindenstraat 36
€ 745.000,= k.k.
De Ruyterstraat 6-8		 € 229.000,= k.k.
Bm. Van Alphenstraat 57-6
€ 199.000,= k.k.
De Favaugeplein 43-2		 VERKOCHT
Dr. Gerkestraat 42 Rd		 € 219.000,= k.k.
De Schelp 55			
V.O.V.
Dr. Mezgerstraat 26 A		 € 399.000,= k.k.
Flemingstraat 346		 VERKOCHT
Dr. Mezgerstraat 94		 € 335.000,= k.k.
Dr. Gerkestraat 18 Rd		 € 299.000,= k.k.
De Schelp 12			
€ 135.500,= k.k.
De Ruyterstraat 62		 VERKOCHT
Cort van der Lindenstraat 44
€ 895.000,= k.k.
De Ruyterstraat 2-8		 € 289.000,= k.k.
Dr. Gerkestraat 151		 € 549.000,= k.k.
Dr. Mezgerstraat 102		 € 279.000,= k.k.
Swalustraat 26 C		 V.O.V.
Kostverlorenstraat 85		 € 379.000,= k.k.
Hogeweg 68 A			
€ 419.000,= k.k.
Kostverlorenstraat 66B		 € 485.000,= k.k.
Raadhuisplein 10		 € 374.000,= k.k.
Passage 3-9			
€ 179.500,= k.k.
Rozenobelstraat 13 		 V.O.V.
Schuitengat 47			
V.O.V.
Stationsstraat 10		 € 169.000,= k.k.
Trompstraat 17-6		 € 235.000,= k.k.
Swaluëstraat 23 C		 € 229.500,= k.k.
Wilhelminaweg 6		 € 1.750,= p/m
Mezgerstraat 34-36		 V.O.V.
Trompstraat 11			
€ 469.000,= k.k.
Div. garageboxen		 v.a. € 22.500,=

Terras van ca. 12 m met zicht over de vijver;
Moet absoluut van binnen gezien worden;
Lage servicekosten € 100,= p/mnd;
Woonoppervlak ca. 110 m2; inhoud ca. 310 m3.
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Zaterdag a.s. OPEN HUIS van 11:00 tot 13:00 uur

Kromboomsveld 41

S!
EN HUI

Een greep uit ons aanbod:
Zandvoort:

Zandvoort

Deze zéér verzorgde MAISONNETTE is in een kindvriendelijke buurt
gelegen met een fraaie keuken v.v. diverse inbouwapparatuur.
De verassend ruime woonkamer met hellend plafond grenst aan de
half openkeuken welke in créme kleur in uitgevoerd. Vanuit de keuken
is de toegang naar het terras met zicht over de vis vijver. Het is hier
heerlijk “buiten” eten of genieten van een goed glas wijn!

OP

De luxe badkamer heeft een speels ligbad en fraai badmeubel. Door de
3 SLAAPKAMERS is het zéér geschikt als gezinswoning. Tevens is er een
PARKEERPLAATS in afgesloten parkeerkelder aanwezig!
•
•
•
•

Vraagprijs: € 257.000,= k.k.

Zaterdag a.s. OPEN HUIS van 13:00 tot 15:00 uur

Bilderdijkstraat 17

OPEN H

UIS!

Parkeerplaats in de prijs in begrepen;
Woonoppervlak ca. 110 m2; inhoud ca. 310 m3;
Lage servicekosten € 100,= p/mnd;
Moet van binnen gezien worden voor een juiste indruk.

Zandvoort

Deze ideale gezinswoning beschikt over een royale woonkamer,
3 slaapkamers op de eerste etage én een zolderruimte met dakkapel!
Het is gelegen in de gezellige en kindvriendelijke woonbuurt Oud Noord.
De woning beschikt over een voor- en achtertuin met achterom.
In de directe omgeving zijn parkeermogelijkheden aanwezig!
•
•
•
•

Gelegen op wandelafstand van het centrum, strand en station;
Kindvriendelijke omgeving met parkeren in directe omgeving;
Woning gelegen op erfpacht, canon per jaar € 680,67;
Woonopp.: ca.125 m2 , perceelgrootte: 109 m2.

Vraagprijs: € 289.000,= k.k.

Piet Leffertsstraat 33

TA AT!
SUPERS

Zandvoort

Vraagprijs: € 409.000,= k.k.

Deze UITSTEKEND onderhouden halvrijstaande
familiewoning mét oprit is gelegen op een
unieke locatie aan de rand van de zuid-duinen.
De woning beschikt over woonkamer met
veel lichtinval, een moderne SIEMATIC keuken,
2 slaapkamers en de was/droogruimte op de
1e etage én de zolderruimte met een grote dakkapel
voor slaapkamer 3. Bel snel voor een overtuigende
bezichtiging!
•
•
•
•

Van Speijkstraat 14A

!

RS
STARTE

Aantrekkelijke woonomgeving in Zandvoort Zuid;
Achtertuin met 2 zonneterassen én achterom;
Fraai stukwerk van de muren en plafonds;
Woonopp. ca.115 m2, perceelopp. 201m2.

Zandvoort

Vraagprijs: € 229.000,= k.k.

Deze zéér verrassende en sfeervolle 3-kamer
bovenwoning heeft twee uitermate zonnige balkons en is gelegen op de 1e etage. Het is uitstekend
gelegen aan de Van Speijkstraat net buiten
het centrum. Het beschikt over een royale wooneetkamer, een moderne keuken, 2 prettige
slaapkamers en een verzorgde badkamer. Er zijn
voldoende parkeermogelijkheden in het vergunningen gebied. U bent van harte welkom.
•
•
•
•

Openslaande deuren naar het zonnige balkon;
Ideaal als starters woning nabij het centrum;
C.V. ketel bouwjaar ca. 2000;
Woonopp. ca. 95m2, bouwjaar circa 1925.

Actieve makelaardij
tegen scherp tarief!
Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Rob Greeven

Kim Dekker

Timo Greeven

Weekend weerbericht
Zandvoort en omgeving

Dorpsgenoten

Mildheid troef vanaf vandaag
Tekst en foto Nel Kerkman

dorpsgenoot zit. Heel toevallig heeft ook zijn naam met deze

dag te maken want ‘Keur’ komt van het Franse woord ‘coeur’,
wat hart betekent. Bij de koffie krijgen we van zijn vrouw Elly
een overheerlijk gebakje om deze bijzondere dag te vieren.
De naam Keur komt veelvuldig in Zandvoort voor en
het betekent dat Aat
Keur geen import is.
Een van zijn voorouders was ‘Kees de
mandenmaker’.
Ik kan me nog
herinneren dat
het gezin Keur
(vader, moeder en broer
Wim) in het
huisje woonde
in de ‘verlengde’
Haltestraat waar
nu hotel Faber is gevestigd. Maar daarvoor
heeft Aat ook in Oud Noord
gewoond. De meeste lagere
schooljaren, met uitzondering van de oorlog, heeft hij
op de Karel Doormanschool
gezeten. En zoals het vroeger
nu eenmaal de gewoonte was,
ging je na de lagere school
een baantje zoeken. Zijn eerste werkgever was IJs de Jong
van de boekbinderij aan de
Achterweg. In 1954 kwam
Aat als leerling-zetter bij het
Haarlems Dagblad terecht
en heeft daar 40 dienstjaren
gewerkt. Zoals hij zelf zegt: “Ik
ben begonnen met het zetten van (houten) letters en
ben geëindigd in het digitale
tijdperk.” Nu geniet hij van zijn
welverdiende pensioen.

Sinterklaasfeest

De laatste 25 jaar is Aat ziek
en is daardoor minder actief
dan vroeger. Hij vermaakt zich
echter prima met het oplossen
van kruiswoordpuzzels, het
luisteren naar muziek en hij
zit veel achter de computer.
Ook is hij de vraagbaak van
zijn drie kleinkinderen want
de telefoon staat niet stil. Ik
weet dat Aat vroeger altijd
de Sinterklaasoptochten or-

stal. Het ansichtkaartenblauw in de lucht was van een zuigebouw klaar was, kwam hij
bij de leiding en is daar 9 jaar
actief geweest. Trouwens, in
deze scoutingtijd heeft hij
zijn vrouw Elly leren kennen.
De contacten met de oude
hap worden 1 keer per maand
aangehaald met een themaavond en vooraf een maaltijd
die 5 jaar lang verzorgd werd
door Aat en Elly.

Stichting Zandvoort
Festival

Aat Keur

ganiseerde. In ons gesprek
komt naar voren dat dit kinderfeest destijds groots werd
gevierd in samenwerking met
de Handelsvereniging Hanze
en met Henk Oonk en Leo
Bonkerk. In de 30(!) jaar dat
Aat het feest organiseerde
heeft hij vijf Sinterklazen zien
komen en gaan. Het grootste
probleem is altijd om een goed
paard te krijgen die tegen het
lawaai van de muziek en de
drukte kan. “Het gevaarlijkste
zijn eigenlijk de ouders die
met buggy en al onder het
paard doorgaan om maar zo
dicht mogelijk bij Sinterklaas
te komen. Dat daar geen ongelukken van komen verbaast
me telkens weer”, zegt hij.

Scouting

Aat is een actief mens met
veel organisatiecapaciteiten.
Het begon al bij de gymnastiekvereniging OSS waar hij
voorturner was. Daarna werd
Aat gevraagd om mee te helpen bij de bouw van het clubhuis van scouting de Buffalo’s
op het circuitterrein. Toen het

werkelijk het mooiste weer van de wereld, waarbij het over-

vloedige februarilicht met name op zaterdag de (lucht)show

Aat Keur
Het is de dag van Valentijn als ik gezellig op de bank naast mijn

Afgelopen weekeinde was het weer genieten geblazen met

“Vroeger kon eigenlijk alles. Geen
p ro b l e m e n m e t
het aanvragen van
vergunningen of
verkeersregelaars”,
vindt Aat wanneer
we verder praten over
de activiteiten van toen.
“In 1981 was er de stichting ‘Zandvoort festival’ waar
ook Henk Oonk, Leo Bonkerk
en Kees Hoedt in zaten. We
organiseerden majorette en
drumbandwedstrijden op de
Grote Krocht. Er kwam voor
een week een feesttent op de
kale plek van Sterre der Zee te
staan waar bekende artiesten zoals Willem Ruis, het trio
Hellenique en Conny Konings
optraden. Ook organiseerden
we braderieën met 250 kramen en veel randactiviteiten
voor de kinderen. Verder heb ik
meegeholpen met de zeskamp
en de vismaaltijden op het
Gasthuisplein.” O, ja Aat is ook
nog 18 jaar voorzitter geweest
van kaartclub ‘De Postiljon’, die
in eerste instantie was opgezet voor het personeel van het
postkantoor maar waar later
iedereen lid van kon worden.
Er zullen vast en zeker nog
meer activiteiten vergeten
zijn want Aat was en is nog
steeds iemand die veel interesse heeft voor ‘zijn’ dorp.
Met zijn scootmobiel is hij altijd aanwezig om zijn vriend
Klaas Koper aan te moedigen
en geniet hij van de dorpse
activiteiten en natuurlijk van
zijn gezin.

verheid zoals we dat maar zelden zagen in het Zandvoortse
en de vergezichten waren dan ook oogstrelend.
Koude nachten ook met zondagochtend vroeg een temperatuur van -6 graden in
Bentveld en omgeving en vlak
boven het open duinveld vroor
het zelfs bijna streng! We hadden dus de laagste temperaturen van deze winter, die het
predikaat winter eigenlijk niet
eens mag hebben.

Dit beeld, met de mogelijkheid van wat lichte regenmomenten, geldt ook voor
vandaag en de komende
dagen. De zon dus wat vaker in de figurantenrol en de
zuidwestenwind laat wat
nadrukkelijker van zich spreken. Het wordt weer graden
te zacht met vooral vanaf
vrijdag royaal dubbele temperatuurcijfers en de kans
dat het inderdaad een keer
bijna 15 graden wordt tot
komende maandag is niet
onrealistisch.

De briljante reeks van drie
mooiweerweekeinden is alweer even verleden tijd en
het aanstaande weekeinde
zal gegarandeerd minder
fraai verlopen dan de twee
voorgaande, maar dat kan
ook bijna niet anders.

Het aanstaande weekeinde
kan wat de regen betreft
nog redelijk meevallen, maar
overtuigend zonnig (zoals we
gewend waren) wordt het
niet, hoewel de temperaturen
dus ver bovenmodaal zullen
uitpakken.

De ‘kou’ lijkt nu wel uit de
lucht deze donderdag, want
de zuidwestenwinden spelen alweer op en geven in
toenemende mate mildheid,
zeker richting het weekeinde.
Het Amerikaanse weermodel
kwam vier dagen terug al
een aantal keren op rij met
maxima rond 15 graden vanaf
vrijdag, maar dit model stond
vooralsnog alleen met z’n
vooruitstrevende lentewaarden, maar wie weet…

Volgende week zal het weer
nauwelijks veranderen en
blijft het dus maar aanhoudend zacht, met waarschijnlijk een verdere toename van
de wisselvalligheden.
Ook februari, eigenlijk zoals
al verwacht, belooft weer een
bijzonder zachte maand te
worden en de winter in z’n totaliteit zal wel weer bij de allerzachtste seizoenen eindigen
van de voorbije honderd jaar.

Woensdag bleef het groten
deels droog in Zuid-Kennemer
land en wijde omgeving (misschien hadden we 58 of 59
druppels regen) en van de doorgang van een echt regenfront
was dan ook geen sprake.

weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

9

12

12-13

13

Min

4

7

6

7

Zon

20%

30%

30%

35%

Neerslag

20%

30%

20%

15%

wzw. 4-5

wzw. 5-6

zw. 4-5

zzw. 4-5

Weer
Temperatuur

Wind
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C U L T U U R
Concert Haarlem Voices bezorgt kippenvel
In een goed gevulde Protestante kerk heeft het publiek
zondagmiddag genoten van prachtig koorzang door het uit

Van Schaik Makelaars
al meer dan 20 jaar
'thuis' in Zandvoort

twaalf opvallend jonge mensen bestaande vocaal ensem-

ble Haarlem Voices. Bestuurslid Toos Bergen attendeerde
voor aanvang de toehoorders op het inmiddels herplaatste
prachtige Knipscheerorgel.

Trots bekronen we deze periode met
een nieuwe naam, logo en huisstijl.
Vanaf heden gaat ons Zandvoortse kantoor verder onder de nieuwe naam:
Van Schaik Omaco Makelaars. Aanleiding voor de naamsverandering is het samengaan met Oolders-Omaco
makelaars, een gerenommeerd makelaarskantoor dat al 75 jaar actief is in de regio Haarlem en Heemstede. Door
samen te gaan, worden onze kennis en ervaring gebundeld. Met in totaal vier vestigingen in de plaatsen Haarlem,
Heemstede en Zandvoort blijft onze betrokkenheid lokaal verankerd maar hebben we tegelijkertijd onze positie
regionaal versterkt.
Bredere dienstverlening
Naast de plaatsing van ons aanbod op FUNDA en onze eigen website kunnen wij ons totale woningaanbod regionaal nu veel breder etaleren. Tegelijkertijd is ons bestand aan woningzoekenden meer dan verviervoudigd. Ons
uitgebreide kantoor bestaat nu uit vier gecertificeerde/beëdigde makelaar-taxateurs, twee hypotheekadviseurs en
een hecht team van 25 medewerkers. Hiermee bent u verzekerd van vakkundige begeleiding bij de aan- en verkoop
van uw woning en een gedegen hypotheekadvies.
Vertrouwd gezicht
De komende tijd wordt onze huisstijl en ook de uitstraling van het kantoor aan de
Hogeweg in Zandvoort aangepast. De leiding van deze vestiging is sinds enkele
maanden in handen van Jan-Bart van der Mije. Als geboren en getogen Zandvoorter en reeds 8 jaar werkzaam bij het bedrijf - waarborgt hij het lokale en informele
karakter dat u van ons gewend bent.
Heeft u vragen of wilt u weten welke voordelen het uitgebreide dienstenpakket
van Van Schaik Omaco u oplevert? Loop gerust eens vrijblijvend bij ons binnen of
neem contact met ons op voor het maken van een afspraak. U bent van harte uitgenodigd!

...wij gaan verder onder de naam Van Schaik Omaco!

Hogeweg 56A | 2042 GJ Zandvoort | T 023 - 571 29 44 | info@vanschaikomaco.nl | www.vanschaikomaco.nl

Haarlem Voices

De helft van de pijpen is thans
‘getoneerd’ en op 24 maart
aanstaande wordt het orgel
officieel in gebruik genomen.
Van de aanzienlijke restauratiekosten hebben de concertbezoekers € 30.000 bijeen
gebracht. Toos verzocht tevens
voor de pauze niet na ieder lied
te applaudisseren in verband
met opnamen voor Radio
Bloemendaal.
Iedereen hield zich aan dit verzoek, al kostte dat best moeite.
Want de kwaliteit was van
een geweldig hoog gehalte.
Het openingslied ‘Haec Dies’
was van de in 1543 geboren
Engelsman William Byrd, leerling van Thomas Tallis, waar-

van later een mooi, harmonieus gezongen: ‘If ye love me’ te
horen was. Het repertoire was
trouwens zeer internationaal,
getuige een kort, maar krachtig lied ‘Bogoroditse djevo’ van
de Est Arvo Pärt en het treurlied ‘When David heard…’ van
Jan Valkestijn. Hij is de voormalige directeur van het muziekinstituut St. Bavo in Haarlem.
Koude rillingen bezorgde het
talentvolle koor, grotendeels
afkomstig uit de Koorschool
St. Bavo, met het door Felix
Mendelssohn gecomponeerde
‘Denn er hat seinen Engeln’.
Na de pauze stond het koor
in een andere opstelling, wat
een heel andere klankkleur gaf.

Het voorjaar werd bezongen
middels vier liederen van Felix
Mendelssohn, gevolgd door
vier liederen van Johannes
Brahms, waarvan vooral het
vrolijke ‘Trapp Rösslein, trapp’
opviel. Hoewel Camille Saint
Saens een zeer omvangrijk
oeuvre op zijn naam heeft
staan, heeft hij slechts vier
stukken voor koormuziek geschreven. Het koor bracht hiervan het verstillende ‘Calme des
Nuits’ en het lichtvoetige ‘Les
fleurs et les arbres’ ten gehore.
De slotliederen (opus 12) waren van de Britse componist
van Zweedse afkomst Gustave
Holst. Met veel plezier hoorden de aanwezigen ‘Falala’
aan, maar ook het ‘Come to
me in the silent of the night’
zorgde voor een daverend
slotapplaus. Een toegift kon
daarom niet ontbreken en
tot veler verrassing werd dat
‘Here, there and everywhere’
van The Beatles!
Naast een groot compliment
aan de, zo zuiver en met toewijding, optredende jonge
zangers en zangeressen verdient ook de dirigente Sarah
Barret alle lof. Heel gedreven
en met veel passie zorgde zij
ervoor dat het een geweldige
uitvoering werd. Het volgende
concert is op zondagmiddag
16 maart. Die Haerlemsche
Musyckcamer voert de Stabat
Mater van Pergolesi op met
medewerking van Charlotte
en Josefien Stoppelenburg
(zang).

Doe mee met de Kinderjury
Het is weer tijd voor de verkiezingen van het mooiste kinder-

boek van het afgelopen jaar. Alle kinderen tussen de 6 en de
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Spreuk van de week:

‘Het mooie van mens zijn is,
dat je niet perfect hoeft te zijn om toch perfecte dingen te doen.’
Marco Termes

(Marco wordt gesponsord door Grand Café Danzee)

Bestuurswisseling
Zandvoorts Mannenkoor
Tijdens de vorige week gehouden ledenvergadering van
het Zandvoorts Mannenkoor
is een nieuw bestuur aangetreden. De nieuwe voorzitter,
Hans Rubeling, is bij acclamatie gekozen en volgt Willem
van der Moolen op die de
hamer zeven jaar hanteerde.
Bestuurslid Johan Lehman

stapte ook op. De nieuwe
secretaris is Ype Brune geworden. Met Brune treedt
ook Peter Tromp toe tot het
bestuur als lid. De aftredende
bestuursleden werden door
Nanning de Wit voor hun betrokkenheid en inzet bedankt
en zullen hun stem aan het
koor blijven schenken.

Genootschapsavond

De eerste avond van het Genootschap Oud Zandvoort in het

nieuwe jaar is op vrijdag 29 februari en is zoals gebruikelijk in

gebouw ‘De Krocht’. De zaal is open om 19.15 uur en vanaf die

tijd kunt u genieten van een doorlopende diavoorstelling over
het Zandvoort van vroeger.

Brand in Hotel Marina aan de Hogeweg

Het thema op deze avond is
‘water en vuur’ en de gastheren die alles over dit onderwerp
kunnen vertellen zijn de brandmeesters Rob Hermans en Tom
Groenendijk van de Zandvoortse
Vrijwillige Brandweer. Bij binnenkomst en tijdens de pauze
zijn er loten te koop en direct

bron: De Klink

na de pauze is er de traditionele
verloting om de kas te spekken.
Na de verloting worden diverse
nooit eerder vertoonde, door
Cor Draijer digitaal bewerkt en
samengestelde nieuwe (oude)
filmbeelden, getoond. Om ongeveer 22.15 is deze leerzame en
gezellige avond afgelopen.

12 jaar kunnen in de bibliotheek meedoen tijdens de stem
periode van de 21ste Nederlandse Kinderjury van 1 februari tot
15 mei 2008.

De kinderen die deelnemen
aan de Kinderjury 2008 beslissen samen welke boeken,
die verschenen zijn tussen
1 januari en 31 december
2007, de beste zijn. De boeken zijn te herkennen aan
het Kinderjurylogo 2008 op

de rug van het boek.
Stemmen kan in de bibliotheek of via de website:
www.kinderjury.nl. Onder
alle uitgebrachte stemmen
worden fantastische prijzen verloot, met als hoofdprijs twee kaartjes voor de

Iemand bedanken,
feliciteren of verrassen?
Zet hem/haar
eens in de spotlights!
voorstelling Ciske de Rat – de
Musical.

Spotlight €25,- Met ZandvoortPas: 115,-

Bij voorkeur digitaal aanleveren via info@zandvoortsecourant.nl
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Hele maand februari:

Varkensschnitzels
naturel of gepaneerd
4 stuks € 5,00

Voor de pashouders
10% korting op onze
gebakken zeetongetjes,
natuurlijk geserveerd met
gebakken aardappelen,
sla of groente naar keus.
Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102
7 dagen per week geopend
van 09.00 tot 22.00 uur

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Onze huiswijn
Resplandy Sauvignon

*frisse neus met typisch Sauvignon aroma*

Per fles € 4,95
nu 3 stuks voor € 10,-!

Nieuw:

Winkeliers:
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

Voor ZandvoortPashouders

Na het diner een gratis glaasje Limoncello

Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur open.

Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

zolang de voorraad strekt

Kijk op www.newwaves.nl
023- 571 32 55 of info@newwaves.nl

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betaling CONTANT

Wie zei
daar dat
de euro
niks waard
was?

Deze pas is geldig t/m 31 december 2008
Uw op naam gestelde ZandvoortPas
wordt, tesamen met een welkomstkado,
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.
Met de aangehechte tegoedbon voor een
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst
tijdstip gratis een Zandkorrel (miniadvertentie) plaatsen.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Saucijzenbroodje

1

normaal 1.70, nu slechts

Vrijdag 22 februari
bestaan wij 8 jaar,
daarom geven wij deze dag

Ouderwetse
kattetongen
Puur, melk of wit
Per zakje van
100 gram € 1,50

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

22% korting

Mode en trends:

op de hele collectie!
Schoffies Kindermode - Haltestraat 2d

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Schoffies Kindermode - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Vlug Fashion Men’s Wear - Haltestraat

2042 LM Zandvoort - Tel.: 023-5738047
Vrijdag koopavond

Top 3!

3x 100 gram vleeswaren

Leverkaas +
Katenspek +
Rauwe h am

Autobedrijf Zandvoort
Op vertoon van de pas geen
afmeldkosten bij APK Keuring
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

€ 3,25

ontdek een nieuwe ervaring van welzijn

1 proefles Kundalini Yoga
www.nympheia.com

Wonen en onderhoud:

Haltestraat 54 - T. 023-5712451

Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

www.autobedrijfzandvoort.nl

euro

Hele maand februari voor ZandvoortPashouders

OP=OP

10% korting op
computerbril!

Horeca:

for shoes

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Op vertoon van uw

ZandvoortPas 5% korting *
Aanbod geldig tot en met woensdag 27 februari 2008 en
alleen in onze vestiging te Zandvoort.
Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 - 57 12 865
Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat
Autorijschool Duet - 06-54280393
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - www.nympheia.com
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Hét APK keurstation
Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Verzorging en vrije tijd:

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Haltestraat 45 - Zandvoort
023 571 27 05 www.bellieribelli-shop.nl

Bestel nu de ZandvoortPas 2008

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

(in alfabetische volgorde)

Bij besteding van € 100,- CKS
Gratis horloge
jongen of meisje

10% Korting
op Pilates

Betaling PER BANK

O.a Riviera Maison servies in roze
of blauw; 2e artikel 50% korting,
fotolijsten van PTMD 25% korting ,
aanbiedingen!
pashouderse.v.a.
5% korting
op de gehele collectie.

Kinderkleding

Pashouders op alle artikelen 5% korting.

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

10-25-50%
korting!
Braxton,SALE!!
It’s about
Romy, Koeka
& Bam Bam.

BELLI E RIBELLI

Schitterende serviezen
in diverse prijsklassen

Betreft:

Lijst van
deelnemende
bedrijven

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,

Dobey Zandvoort • Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort • 023-5719345
* korting geldt niet op aanbiedingen

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

Met ZandvoortPas 10% korting
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen
Kerkstraat 1a

Tel. 023 571 44 10

De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20
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Restaurant Cinq
OJFUJDNBOEFSFBBOCJFEJOHFO
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Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

zondag 24 februari
Live:

3-gangen dagmenu
€ 29,50

bekend van de Soundmixshow
(Shirley Bassey)
Aanvang: 17.00 uur

4-gangen dagmenu
€ 34,00

Gina del Rio

XXXNVMUJSFOUOM
NVMUJSFOU

5-gangen dagmenu
Chefs Special
€ 46,50
Voor reserveringen:
023-5716119/info@tfaz.nl

#VSHFNFFTUFSWBO"MQIFOTUSBBU ;BOEWPPSU
5FM&NBJM[BOEWPPSU!NVMUJSFOUOM

Al uw verzekeringen bij
één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.

Residence Cocarde

www.residence-cocarde.nl

12 luxe
appartementen
en
2 penthouses

Op een unieke locatie aan de Hogeweg,
grenzend aan het centrum van
Zandvoort, maar toch rustiggelegen,
wordt
appartementencomplex
“Residence Cocarde ” gesitueerd.
Het
appartementencomplex
is
ontworpen door Remo De Biase.
Schuin tegenover deze locatie bevinden
zich de sfeervolle Poststraat en
Oranjestraat die rechtstreeks het hart
van Zandvoort binnengaan.
Het betreft een project van 12
appartementen en 2 penthouses, allen
voorzien van een eigen parkeergarage.

Vooraanzicht Hogeweg
Aanzicht Zuidgevel

De appartementen zijn zeer ruim van
opzet met woonoppervlaktes vanaf 105
tot 176 m2 excl. ruime balkons, allen op
de zuidzijde met uitzicht op de duinen
en de dorpskern.
Een luxe en vooral complete afwerking
van
paneeldeuren,
badkamer,
tegelwerk, etc.
Variaties
in
indeling
appartement zijn mogelijk.

van

uw

Uiteraard is het complex voorzien van 2
liften en een videofooninstallatie bij de
zeer mooi afgewerkte entree.
Prijzen
appartementen vanaf
€ 390.000,- v.o.n.
Parkeerplaats in de ondergrondse
parkeergarage € 30.000,- v.o.n.

BOUWVERGUNNING REEDS VERLEEND
START BOUW GEPLAND
MEI 2008
GEPLANDE OPLEVERING
DECEMBER 2009
Penthouse A14
Penthouse A15
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Zeestraat 54
2042 LC ZANDVOORT
Tel.
: 023-571 41 65
Fax.
: 023-573 59 51
Website:
http://www.debiase.nl
E-mail
: info@debiase.nl

Totaal bruto opp.
Totaal bruto opp.

Zeestraat 54
2042 LC ZANDVOORT
Tel.:
023-571 41 65
Fax.:
023-573 59 51
Website: http://www.residence-cocarde.nl
E-mail: info@debiase.nl

256 m2
259 m2

Hypotheek
Rabobank
Nieuwbouwpakket
Zuid - Kennemerland
Tel: 023-512 03 40

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2
2042 PR ZANDVOORT
Tel.:
023-571 57 15
Fax.:
023-571 57 47
Website: http://www.cvl.nu
E-mail: info@cvl.nu
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Bewegen in
Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl

Voorjaarskriebels???

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Bloeiende violen
Primula’s
Vaste planten en
bloembollen in pot

Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort
Tel. 023-5739278
e-mail: hanswillemse@planet.nl

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF
levering en plaatsing
van alle glassoorten
vrijblijvende offerte!
023 5720480/06 41374921

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels €5,-

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

Zakelijke
zandkorrels €10,- (excl.BTW)

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

1
2
3
4
5
6
7
9

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist
plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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Te koop:
2 Pers. zuiver wollen
deken €8,50.
1 Pers. zuiver wollen
deken €5,00. Izgst.
Tel. 5713509
.................
Organisatie- en
familieopstellingen
op 6 april 2008.
Incl. lunch.
Aanmelden/info:
Atie Spaan,
tel. 5718442
.................
Voor mijn nieuwe
baan heb ik met spoed
bijschaving nodig in de
Engelse taal.
Wie kan mij,
uiteraard tegen
betaling, helpen?
Reacties:
Patrica1009@hotmail.com
.................
Gevraagd: jonge dames
voor erotische massage. Tel. 5716998.
Goede bijverdienste.
.................
Te koop:
zo goed als nieuwe
inboedel.
Banken, bedden,
kasten, eetkamer,
2 dressoirs, broodkast
‘De Boed’,
div. goederen.
Tel. 06-55788536
.................
Te huur:
gemeubileerd
zomerhuis/
appartement met
eigen ingang.
Van ma t/m vrij
inclusief schoonmaak.
Tel: 06-28 787 237
.................
Do wynajecia
umeblowane
mieszkanie
z osobnym wejsciem.
Od marca do
konca maja.
Tel. 0646615177

23 februari:
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Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilderswerkzaamheden
.................
Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl
.................
Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of
06-44696001. ;
Met garantie en KvK.
.................
Garageplaats te koop
in Park Duijnwijk
Vraagprijs:
€ 21.000,- k.k.
Van Schaik
Omaco Makelaars
023-5712944
www.vanschaikomaco.nl
.................
Martha
gefeliciteerd en nog
vele jaren toegewenst.
Liefs Astrid
.................
Vermist:
poes Mojo.
Burg. v. Alphenstraat.
Zwart, klein, 10
jaar, witte vlek in
hals en op buik.
Helpt u mij zoeken?
06-28932299
.................
Garage te huur
in de put bij de
Trompstraat
Huur € 105,- per maand
Tel.: 06-5325 6274

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen
Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dance behind the Beach
‘Boogie Night’

20.00 - 00.30 uur
De Krocht - Gratis entrée!

I Know Where It’s @
Donderdag 21 februari:

Locatie Noord
Flemingstraat 55
2041 VW Zandvoort
Tel: 023 574 03 30

Locatie Centrum
Willemstraat 20
2042 VB Zandvoort
Tel: 023 571 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl
cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl
info@pluspuntzandvoort.nl
1001 dingen club:
Hey, ben jij tussen de 7 en 12 jaar oud en vind je het
leuk om met andere kinderen leuke dingen te doen?
Kom dan eens langs op woensdagmiddag.Van 15.15
tot 17.00 uur worden er steeds andere activiteiten
gedaan.Voor €1,50 per keer ben je actief of creatief
bezig en leer je nieuwe kinderen kennen. Kom langs
en doe mee!!
Kinderdisco The Swing voor alle
kidz van 6 t/m 11 jaar
Vrijdag 22 februari staat de kinderdisco in het teken
van CARNAVAL!! Duik in de verkleed kast thuis en
trek iets moois, gek of unieks aan. Wij zorgen voor de
juiste Carnaval sfeer met confetti, leuke spelletjes, maar
vooral veel goeie muziek… dit mag je niet missen.
Vrijdag 22 februari van 19.00 tot 21.00 bij ons in Noord!!
Peuters in beweging
Kinderen ontdekken de wereld door te bewegen.
Tijdens deze cursus krijgt de ouder en het kind volop
de gelegenheid hun wereld spelenderwijs te verkennen.
Er wordt met verschillende soorten speelgoed en
muziek gewerkt, waardoor kinderen hun motorische,
sociale en emotionele vaardigheden ontwikkelen en de
band tussen (groot)ouder (klein)kind wordt versterkt.
U kunt nog mee komen doen!!!!
Data - 04-02-2008 t/m 31-03-2008
Dag
- Vrijdag
Tijdstip - 10:00 tot 11:00 uur.
Periode - Wekelijks
Locatie - Pluspunt Noord
Kosten - € 50,00
Helpdesk voor computervragen en
problemen!!
Op dinsdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur kunt u
in het computerlokaal terecht met uw vragen en problemen op PC gebied. De medewerkers van Nieuw
Unicum en een vrijwilliger staan klaar om u weer op
weg te helpen!!
Wijksteunpunt biedt spreekuren
van diverse organisaties:
• Medial:
Bloedafname en trombosedienst: maandag en donderdag tussen 8.15 uur en 11.00 uur kunt u terecht in het
wijksteunpunt. Andere dagen in het Huis in de Duinen.
• Loket Zandvoort:
Iedere donderdagochtend van 09.00-11.00 uur.
• Wijkagent Zandvoort-Noord:
Dinsdag 15.00-16.30 uur (even weken) en 19.00-20.30
uur (oneven weken)
• Wijkmeesters EMM:
Dinsdag 15.00-16.00 uur
• Zorgloket stichting ZorgContact
Maandagochtend 10.00-12.00 uur.
• Helpdesk compunic/pluspunt
Iedere dinsdag tussen 14.00 en 16.00 uur voor uw
vragen en problemen.
Dagblad “de Pers” Van maandag t/m vrijdag
verkrijgbaar bij Pluspunt Wijksteunpunt.

Vanaf vandaag elke donderdag karaokeavond @ Bar Dancing Scandals. Entree
is gratis en inschrijven voor de karaoke
is niet nodig. Laat je zangtalenten horen! Vanaf 22.00 uur.

Zaterdag 23 februari:

Zin om lekker te dansen op muziek uit
de jaren ’60 en ’70? Maar geen zin in
feestende pubers om je heen? Kom
dan deze zaterdag naar De Krocht voor
‘Dance behind the Beach’! Toegang is
gratis en vanaf 21 jaar. De deuren zijn
geopend tussen 20.00 en 00.30 uur.

Maandag 25 februari:

De 3e editie van Bad Monday @ de
Chin-Chin! De ultieme kans om goed
te feesten op een maandag, met Ricky
Rivaro, Saxy Lexy en een MC. Net als de
eerste twee feesten van Bad Monday,
belooft het weer een drukke topavond
te worden. Ook natuurlijk omdat het
vakantie is!

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de provincie
Noord Holland. Radio Noord-Holland is bovendien de officiële
rampenzender van de provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether)

of FM 93.3 (kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

Charlie Wilson’s War

In december 1979 vallen
de Russen Afghanistan
binnen en raken in een
bloedige strijd verwikkeld met Afghaanse vrijheidsstrijders, de moedjahedien. De CIA steunt
in het geheim de moedjahedien om de strijd
gaande te houden. Ze
doen dit vanuit de Koude
Oorlog-logica dat iedere
vijand van de Russen een
vriend van Amerika is.

Als Charlie Wilson, een
Amerikaans congreslid,
hoort dat de moedjahedien vechten met
wapens uit de Eerste
Wereldoorlog besluit
hij zich voor hun zaak in
te zetten. Tegen de wil
van de CIA weet hij het
budget voor Afghanistan
met honderden miljoe-

nen dollars te verhogen.
Daarnaast slaagt hij
erin om het leger van
Afghaanse herders om te
vormen tot een modern
leger van soldaten met
een heilige missie, die
uiteindelijk de Russen
uit Afghanistan verjagen. De verstrekkende
gevolgen van deze grootste geheime operatie uit
de geschiedenis van de
CIA zijn dan nog niet te
overzien.

50 plus pagina door Mitzi Maas

Dansen bij Pluspunt
Dansschool Rob Dolderman

			

Vanaf woensdag 12 maart:
wekelijkse cursus van 12 weken
75 minuten per les

50plus@zandvoortsecourant.nl

Zijn eerste grote liefde vergeet hij nooit. Als 17-ja-

rige jongen werd hij smoorverliefd op een Indian,
een motorfiets uit 1929. In zijn leven heeft hij wel
60 ‘liefdes’ gehad. Hans Canjels is bezeten van
oude motoren.

Hij is net terug van de ‘Retro
Parijs’, een chique beurs van
oude auto’s, zoals Bugatti’s
en motoren. Op dit moment
werkt hij aan een Simplex
replica racer en hij verwacht
hem in juni dit jaar af te hebben.

Deze lessen zijn:
• voor jongeren van
12 t/m 18 jaar
• en voor 18 jaar en ouder
Voor inlichtingen kunt
u terecht bij Pluspunt,
tel. 57 40 330 of 06-21 590 520

www.dansschoolrobbolderman.nl

Administratiekantoor

K. Willemse
Administratie en
belastingaangiften
voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf
Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531
E-mail: kittywillemse@planet.nl

Huisartsenpraktijk Noord
B. van Bergen
Vanaf 21-2-08 kunt u
donderdags weer terecht bij
huisarts Mevr. E. de Hoon
(tevens om de vrijdag praktiserend)
Pasteurstraat 10, 2041 VA Zandvoort
Tel.: 023-5719507

Dance behind the Beach - ‘Boogie Night’

23 februari
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De Krocht - Gratis entrée!

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort
Telefoon: 023 57 168 41
E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

Het begint altijd met een
motorblok dat hij ergens op
de kop tikt en dan bouwt hij
er een replica op ware grootte omheen. Als Hans in zijn
werkplaats een paar hoezen
wegtrekt, weet je niet wat je
ziet: een knalrode Miller die
zo uit de fabriek in Italië lijkt
te komen. Vol trots showt hij
zijn replica Harley Davidson
uit 1903, de allereerste Harley
die ooit op de markt kwam.
Hans maakt alles zelf: van
frame tot benzinetank. “Ik
moet wel”, lacht hij, “want

Johan van Gijlswijk staat om 4.30 uur op om een uur later verse
bloemen op de veiling in Aalsmeer in te kopen. Thuis, in NoordHij doet zaken met o.a. China, Japan en … Zandvoort.

Smoorverliefd op Indi

Speciale introductieprijs: € 99,- p.p.

Neem vaker een bloemetje mee
wijkerhout, heeft hij een kwekerij vol met tulpen en narcissen.

mijn lust en mijn leven

Ballroom, Latin & Salsa
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het is niet meer
te koop.” Hij be- Hans Canjels met zijn Harley Davidson uit 1903
zit een enorme hoeveelheid Zelf rijdt hij ook motor, een
aan documentatie en bouwt Honda GB 500 TT Clubman.
alles van oude platen en te- Hij heeft ooit praktijkleskeningen na. “Ik heb eens vier sen gehad van Boet van
jaar gewerkt aan een Indian. Dullemen op het circuit van
Indian was de grootste motor- Assen. Van Dullemen was
producent in Amerika. Bij mo- een fenomeen in de motortorraces in de 20-er jaren won sportwereld. Samen met Wil
Indian alles. Helaas gingen ze Hartog en Jack Middelburg
door verkeerd management vormde hij de Grote Drie, het
in 1953 failliet. Toen is Harley trio dat in de jaren zeventig
Davidson de grootste gewor- en het begin van de jaren
den.”
tachtig grote successen behaalde in de Koningsklasse
van de wegracesport, de
Een echte motormuis
Hans Canjels is een gepensio- 500cc. De specialiteit van
neerde reclameman. De tech- Van Dullemen was rijden in
niek die je moet beheersen de regen. Hans Canjels is een
om een motorfiets te kunnen echte ‘mooi weer rijder’. Maar
nabouwen, heeft hij zichzelf niet altijd, wandelen doet hij
aangeleerd. “Op deze motoren ook graag, samen met zijn
kun je niet rijden hoor, ze zijn vrouw Tineke. Want dat is
alleen voor de sier”, zegt Hans. zijn állergrootste liefde.

Toen hij als zestienjarige van
de land- en tuinbouwschool
kwam, ging hij zijn vader assisteren bij de ambulante
handel in verse snijbloemen. Vanaf nu is het geen
geheim meer dat Johan de
bloemenman, zoals wij hem
kennen, eigenlijk Joost heet.
“Op Zandvoort noemde mijn
vader me altijd Johan. Geen
idee waarom. Maar iedereen
noemt me zo en ik vind het
prima”, lacht de bloemenman.
Al 44 jaar komt hij van donderdag tot en met zaterdag
naar Zandvoort met een bus
vol bloemen en bezoekt al zijn
vaste klanten.

Geel gipskruid

En de andere dagen van de
week? Dan is hij druk met
de kwekerij. Op dit moment
staan er tulpen en narcissen
in zijn kassen. “Zet ze nooit

samen in een vaas, ze verdragen elkaar niet”, tipt Johan.
Wanneer het bollenseizoen
voorbij is, kweekt hij gipskruid, in wit, roze en … geel. “Ik
ben de enige in Nederland die
geel gipskruid kweekt. Dat exporteer ik naar Finland en de
Oekraïne,” vertelt hij trots.

Lievelingsbloem

Bloemen houden van mensen
en Johan houdt van bloemen.
De roos vindt hij de allermooiste. Ze komen voornamelijk
uit Equator en Kenia. Rozen
komen in containers met het
vliegtuig naar Nederland.
Johan koopt ze niet per bos,
maar per kilo in. De zoon
van Johan zit inmiddels ook
‘in de bloemen’. Nog één tip
van de bloemenman: “Doe
een klein schepje suiker bij
de Fresia’s. Dan gaan ze veel
beter open.”

Oud nieuws

Uit de Zandvoortse Courant van februari 1958

50 Jaar geleden:

…. verkocht Modehuis S. Piller plisseérokken
voor slechts f 8,95

… vierde buurtvereniging ‘de Wurf’ haar
10-jarig bestaan in restaurant Zomerlust,
waarbij het cabaretgezelschap ’de Horecanen’ haar medewerking verleende

… kregen vele auto’s parkeerbonnen uitgedeeld op de Rotonde, waar vreemdelingen
massaal de borden ‘parkeerverbod’ en ‘voetpad’ negeerden

… kostte een pond panklare hutspot 24 ct.
bij de Amsterdamse groentecentrale van Jan
Filmer aan de Tolweg

… werd het verzoek van de heer H. Paap om
paviljoen de Vijverhut aan te sluiten op het
elektriciteitsnet in handen gesteld van B&W

… draaide bij Monopole de film ‘Jody en
het hertenjong’ met Gregory Peck en Jane
Wymann

… was bij technisch bureau Feenstra in de
Haltestraat de prijs van een Philips TV f 995,=

… werd een kampeerterrein aangelegd aan
de Kennemerweg ter grootte van plm.4 ha.

… werd een geldlening verstrekt voor de
uitbreiding van de U.L.O.-school met vier
leslokalen en een woning

Bloemenman Johan van Gijlswijk

Walk on! met de ANBO
Vanaf maart kunnen ANBO-leden weer wekelijks deelnemen
aan Nordic Walking in de Waterleidingduinen onder leiding
van sportdocente Marike Kramer. In de 18 lessen heeft u niet

alleen wekelijks een gezellige middag, u voelt zich fitter en u

ziet het prachtige duinlandschap veranderen van winter- in
lentetooi.

Op dinsdagmiddag 4 maart
starten de beginners om 13.15
uur en de gevorderden om 14.15
uur bij het pannenkoekenhuis,
ingang Zandvoortselaan. Heeft
u (nog) geen stokken, dan kunt
u ze huren voor € 2 per keer.
Wilt u ook meedoen? Stort

dan voor 29 februari a.s. € 54
op Postbankrekening 3681844
ten name van ANBO Zandvoort
onder vermelding van: Nordic
Walking 2008. Voor meer informatie kunt u bellen met Atie
Kroonsberg (5730866) of Jan
Wassenaar (5712861).
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

'EMEENTELIJKE PUBLICATIE WEEK  

6ERGADERING #OLLEGE

$E BESLUITENLIJST VAN DE COLLEGEVERGADERING VAN 
JANUARI EN DE VERDERE IN WEEK  DOOR HET COLLEGE GE
NOMEN BESLUITEN ZIJN  JANUARI VASTGESTELD $E BE
SLUITENLIJST IS IN TE ZIEN BIJ DE #ENTRALE "ALIE EN OP DE
WEBSITE

:ANDVOORT 3CHOON

/P DONDERDAG  MAART ORGANISEERT DE GEMEENTE EEN
GROTE BIJEENKOMST OVER :ANDVOORT 3CHOON $E BIJ
EENKOMST IS IN GEBOUW $E +ROCHT EN START OM 
UUR )EDEREEN IS WELKOM OM MEE TE PRATEN mN MEE TE
BEPALEN HOE DE :ANDVOORTSE STRATEN EN PLEINEN NOG
SCHONER KUNNEN
)DEEpN DIE WERKEN
(ET IS DE BEDOELING DAT DE DEELNEMERS MET VEEL GOEDE
IDEEpN KOMEN WAARMEE ALLEN AAN DE SLAG KUNNEN
GAAN4IJDENS DE AVOND KRIJGT U UITLEG WAAROM DE AAN
PAK IS ZOALS IE NU IS EN EEN DESKUNDIGE VAN BUITEN MAG
ZIJN OORDEEL OVER :ANDVOORT GEVEN
&OTOBEWIJZEN
)N DE AANLOOP NAAR DE AVOND KUNT U AL UW IDEEpN
AANDRAGEN ¯ ZIE MAILADRES HIERONDER -AAR HET BLIJFT
NIET BIJ PRATEN /OK IS IEDEREEN VAN HARTE UITGENODIGD
OM FOTO´S ROND HET ONDERWERP AAN TE LEVEREN 5W
FOTO´S WORDEN OP DE WEBSITE GEZET ¯ IN HET SPECIALE
WEBONDERDEEL ³:ANDVOORT 3CHOON´
)NTERESSE -ELD U AAN VIA SCHOON ZANDVOORTNL
.U AL EEN GOED IDEE VOOR DE AVOND -AIL UW BIJDRAGE
NAAR SCHOON ZANDVOORTNL
-AAK FOTO´S -AIL ZE NAAR SCHOON ZANDVOORTNL 

6ERGUNNINGEN
"OUWVERGUNNINGEN AANGEVRAAGD

:ANDVOORT
+ERKPLEIN  GEVELWIJZIGING INGEKOMEN  FEBRUARI
  ,V
(ALTESTRAAT  PLAATSEN STALEN HEKWERK MET LOOP
POORT INGEKOMEN  FEBRUARI   ,V
:EESTRAAT  GEDEELTELIJK VERGROTEN WONING INGEKO
MEN  FEBRUARI   2V
:EESTRAAT  A PLAATSEN VAN EEN KAPCONSTRUCTIE EN
RENOVATIE INGEKOMEN  FEBRUARI   2V
"OULEVARD 0AULUS ,OOT  UITBREIDEN WONING INGE
KOMEN  FEBRUARI   2V
!*VD -OOLENSTRAAT  PLAATSEN BALKONHEK EN DAK
TERRAS INGEKOMEN  FEBRUARI   ,V
,ET OP $E HIERBOVEN GENOEMDE AANGEVRAAGDE BOUW
VERGUNNINGEN LIGGEN BIJ DE #ENTRALE "ALIE TER INZAGE
5 KUNT DEZE INZIEN TIJDENS OPENINGSTIJDEN $EZE PU
BLICATIE BETEKENT NIET DAT U UW ZIENSWIJZE OVER DEZE
AANGEVRAAGDE BOUWPLANNEN KENBAAR KUNT MAKEN

3LECHTS INDIEN VOOR DEZE BOUWPLANNEN VRIJSTELLING VAN
HET BESTEMMINGSPLAN OF BOUWVERORDENING KAN WOR
DEN VERLEEND KAN TEGEN ONS VOORNEMEN DAARTOE EEN
ZIENSWIJZE KENBAAR WORDEN GEMAAKT %EN VOORNEMEN
TOT HET VERLENEN VAN VRIJSTELLING WORDT AFZONDERLIJK
GEPUBLICEERD $EZE PUBLICATIE BETEKENT OOK NIET DAT U
EEN BEZWAARSCHRIFT KUNT INDIENEN -OCHT DE VERGUN
NING OF VRIJSTELLING WORDEN VERLEEND DAN ZAL DIT WORDEN
GEPUBLICEERD EN PAS DAN KUNNEN BELANGHEBBENDEN
BEZWAAR INDIENEN

!RTIKEL  72/ VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN
±"ENTVELD²

"IJ BESLUIT VAN  JANUARI  HEEFT DE RAAD VAN DE
GEMEENTE :ANDVOORT VASTGESTELD HET BESTEMMINGS
PLAN ±"ENTVELD² (ET BESTEMMINGSPLAN IS OP BEPAALDE
ONDERDELEN GEWIJZIGD TEN OPZICHTE VAN HET ONTWERP
(ET BESTEMMINGSPLAN MET HET BIJBEHORENDE RAADSBE
SLUIT LIGT MET INGANG VAN  FEBRUARI  VOOR DE DUUR
VAN ZES WEKEN VOOR EEN IEDER TER INZAGE GEDURENDE DE
OPENINGSTIJDEN BIJ DE CENTRALE BALIE VAN HET RAADHUIS
VAN :ANDVOORT INGANG 3WALUpSTRAAT  TE :ANDVOORT
EN IN DE OPENBARE BIBLIOTHEEK 0RINSESSEWEG  TE
:ANDVOORT
$EGENE DIE TIJDIG ZIJN ZIENSWIJZE BIJ DE GEMEENTERAAD
KENBAAR HEEFT GEMAAKT ALSMEDE EEN BELANGHEBBENDE
DIE AANTOONT DAT HIJ REDELIJKERWIJS NIET IN STAAT IS
GEWEEST OVEREENKOMSTIG HET BEPAALDE IN ARTIKEL 
JUNCTO AFDELING  VAN DE !LGEMENE WET BESTUURS
RECHT ZIJN ZIENSWIJZE BIJ DE GEMEENTERAAD KENBAAR TE
MAKEN KAN GEDURENDE DE TERMIJN VAN DE TER INZAGE
LIGGING TEGEN HET BESTEMMINGSPLAN SCHRIFTELIJK BEDEN
KINGEN INDIENEN BIJ 'EDEPUTEERDE 3TATEN VAN .OORD
(OLLAND 0OSTBUS   -$ (AARLEM
6OORTS KAN EEN IEDER GEDURENDE VOORMELDE TERMIJN ZIJN
BEDENKINGEN SCHRIFTELIJK KENBAAR MAKEN BIJ VOORMELD
COLLEGE VAN 'EDEPUTEERDE 3TATEN TEGEN DE DOOR DE
RAAD BIJ DE VASTSTELLING VAN HET PLAN DAARIN AANGE
BRACHTE WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN HET ONTWERPBE
STEMMINGSPLAN
4EVENS BESTAAT ER DE MOGELIJKHEID OM GEDURENDE
VOORMELDE TERMIJN DE BEDENKINGEN MONDELING BIJ 'E
DEPUTEERDE 3TATEN VAN .OORD (OLLAND IN TE DIENEN /M
PRAKTISCHE REDENEN ZOU EEN DERGELIJK VERZOEK UITERLIJK
 DAGEN VOOR HET EINDE VAN DE TERVISIELEGGING MOETEN
WORDEN GEDAAN )NDIEN VAN DEZE MOGELIJKHEID GEBRUIK
WORDT GEMAAKT KAN HIERVOOR TELEFONISCH CONTACT WOR
DEN OPGENOMEN MET HET SECRETARIAAT VAN DE !FDELING
2UIMTE 7ONEN EN "EREIKBAARHEID VAN DE PROVINCIE
BEREIKBAAR ONDER NUMMER  

+APVERGUNNINGEN AANGEVRAAGD

$UINDOORNLAAN   DENNENBOOM AANVRAAG INGEKO
MEN OP  FEBRUARI  IVM OVERLAST WEL HERPLANT
PLICHT

Vervolg gemeentelijke publicatie week 8

(OGEWEG   CONIFEER EN  ESDOORN AANVRAAG
INGEKOMEN OP  FEBRUARI  IVM OVERLAST WEL
HERPLANTPLICHT
+AMERLINGH /NNESSTRAAT  POPULIEREN AANVRAAG IN
GEKOMEN OP  FEBRUARI  IVM PLAATSEN HOOFDRIOOL
WEL HERPLANTPLICHT
$UINDOORNLAAN   ESDOORNS EN  IEP AANVRAAG
INGEKOMEN OP  JANUARI  IVM RENOVATIE WEL
HERPLANTPLICHT
$E HIERBOVEN GENOEMDE AANGEVRAAGDE KAPVERGUN
NINGEN LIGGEN BIJ DE #ENTRALE "ALIE TER INZAGE 5 KUNT
DEZE INZIEN TIJDENS OPENINGSTIJDEN "ELANGHEBBENDEN
KUNNEN BINNEN EEN TERMIJN VAN ZES WEKEN NA PUBLI
CATIE HUN ZIENSWIJZEN SCHRIFTELIJK KENBAAR MAKEN BIJ
HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE :ANDVOORT 0OSTBUS 
 !! :ANDVOORT

INZAGE 5 KUNT ZE INZIEN TIJDENS OPENINGSTIJDEN
"ELANGHEBBENDEN KUNNEN GEDURENDE EEN TERMIJN
VAN ZES WEKEN NA BEKENDMAKING EEN GEMOTIVEERD BE
ZWAARSCHRIFT INDIENEN $E DATUM VAN BEKENDMAKING IS
DE VERZENDDATUM VAN DE VERGUNNING )NDIEN HET GEEN
VERGUNNING BETREFT IS DIT DE PUBLICATIEDATUM 5 RICHT
UW BEZWAARSCHRIFT MET VERMELDING VAN ±BEZWAAR² IN
DE RECHTERBOVENHOEK VAN UW BRIEF AAN HET COLLEGE
VAN "URGEMEESTER EN 7ETHOUDERS 0OSTBUS  
!! :ANDVOORT (ET BEZWAAR SCHORST IN BEGINSEL NIET DE
WERKING VAN HET BESLUIT WAARTEGEN HET IS GERICHT )N
GEVAL VAN SPOED KUNT U EEN VERZOEK OM EEN VOORLOPIGE
VOORZIENING INDIENEN BIJ DE VOORZIENINGENRECHTER VAN
DE 2ECHTBANK (AARLEM SECTOR "ESTUURSRECHT 0OSTBUS
  "2 (AARLEM %EN DERGELIJK VERZOEK DIENT
VERGEZELD TE GAAN VAN EEN AFSCHRIFT VAN HET BEZWAAR
SCHRIFT

#ENTRAAL TELEFOONNUMMER

/PENINGSTIJDEN BEGRAAFPLAATS

-ELDING OF KLACHT

#OLLEGELID SPREKEN

!LLE AFDELINGEN ZIJN BEREIKBAAR VIA    
MAANDAG TM DONDERDAG  ¯  UUR EN VRIJDAG
 ¯  UUR

"EL MET DE #ENTRALE -ELDLIJN     vF VUL OP
DE WEBSITE HET DIGITALE FORMULIER IN vF STUUR EEN BRIEF
NAAR DE KLACHTENCOyRDINATOR

/PENINGSTIJDEN #ENTRALE "ALIE

-AANDAG TM WOENSDAG   UUR
$ONDERDAG
  UUR
6RIJDAG
  UUR
4IJDENS DE DONDERDAGAVONDOPENSTELLING KUNT U MAAR
VOOR EEN BEPERKT AANTAL ZAKEN TERECHT PASPOORTEN EN
RIJBEWIJZEN ED

+APVERGUNNINGEN VERLEEND

(AARLEMMERSTRAAT   CONIFEREN EN  DENNEN
BOMEN VERLEEND OP  FEBRUARI 
+OCHSTRAAT  TM   CONIFEREN VERLEEND OP 
FEBRUARI 
+OSTVERLORENSTRAAT   DENNENBOMEN VERLEEND OP
 FEBRUARI 
,ORENTZSTRAAT  TM   POPULIEREN VERLEEND OP
 FEBRUARI 
.OORDERDUINWEG  POPULIEREN VERLEEND OP  FEBRUARI

"ELANGHEBBENDEN DIE IN EEN EERDER STADIUM ZIENS
WIJZEN HEBBEN INGEDIEND KUNNEN TEGEN DE BOVEN
STAANDE BESLUITEN IN BEROEP GAAN BIJ DE RECHTBANK
TE (AARLEM AFDELING "ESTUURSRECHT 0OSTBUS 0OSTBUS
  "2 (AARLEM (ET INDIENEN VAN EEN BEROEP
SCHRIFT HEEFT GEEN SCHORSENDE WERKING %EN SCHOR
SENDE WERKING WORDT PAS BEREIKT NADAT DE PRESIDENT
VAN DE RECHTBANK DAT IN EEN VOORLOPIGE VOORZIENING
HEEFT BEPAALD )N GEVAL VAN ONVERWIJLDE SPOED KUNT
U EEN VERZOEK OM VOORLOPIGE VOORZIENING INDIENEN
BIJ DE PRESIDENT VAN DE RECHTBANK TE (AARLEM %EN
DERGELIJK VERZOEKSCHRIFT DIENT VERGEZELD TE GAAN VAN
EEN KOPIE VAN HET BEROEPSCHRIFT 6OOR HET INDIENEN
VAN EEN VERZOEK OM VOORLOPIGE VOORZIENING WORDT
GRIFFIERECHT GEHEVEN

"EZWAARSCHRIFTEN

$E HIERBOVEN GENOEMDE VERLEENDE VERGUNNINGEN
GENOMEN BESLUITEN LIGGEN BIJ DE #ENTRALE "ALIE TER

%EN AFSPRAAK MAKEN MET EEN COLLEGELID DOET U VIA
HET CENTRALE TELEFOONNUMMER $AARBIJ GEEFT U AAN
WAAROVER U HET COLLEGELID WILT SPREKEN (ET KAN ZIJN DAT
U EERST NAAR EEN VAKAFDELING VERWEZEN WORDT

6RAGEN OVER EEN BOUWPLAN

6OOR VRAGEN OVER CONCRETE OF GEWENSTE BOUWPLANNEN
IS DE WERKEENHEID 6ERGUNNINGVERLENING OP WERKDAGEN
TELEFONISCH BEREIKBAAR TUSSEN  EN  UUR

/P ZOEK NAAR WERK

7ERKGEVERS EN WERKZOEKERS MAKEN GEBRUIK VAN
WWWWERKENINZANDVOORTCOM 6OOR HET VINDEN OF
AANBIEDEN VAN BANEN IN :ANDVOORT

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Eerste Runner’s World Zandvoort Circuit Run wordt een groots evenement
Sinds een aantal weken staat de inschrijving open voor een

volle plek geven.
Start en finish van
de 12km bevinden
zich voor de eretribune op het Circuit
Park Zandvoort.
Het traject gaat
over het circuit,
de boulevard
Barnaart, langs
het strand en door
het centrum. De
Ladies Circuit Run
5km speelt zich af
op het circuit zelf
en datzelfde geldt
voor de Grand
Prix Marathon
Estafette.

nieuw evenement in Zandvoort: de Circuit Run. Tot op heden
hebben meer dan 6.000 personen ingeschreven voor de di-

verse onderdelen die op 30 maart zullen worden gehouden.
Organisatoren Le Champignon en Rotaryclub Zandvoort zijn
dan ook zeer tevreden.

"OUWVERGUNNINGEN VERLEEND

:ANDVOORT
7ESTERPARKSTRAAT  PLAATSEN UITBOUW EN DAKKAPEL
VERZONDEN  FEBRUARI   2V
(OGEWEG  :UIDERSTRAAT  SLOPEN OPSTALLEN
VERZONDEN OP  FEBRUARI  IPV  JANUARI 
 3
$ORPSPLEIN  WIJZIGEN VOORGEVEL VERZONDEN  FEBRU
ARI   ,V

$E ALGEMENE BEGRAAFPLAATS EN DIERENBEGRAAFPLAATS
AAN DE 4OLLENSSTRAAT ZIJN DAGELIJKS OPEN TUSSEN 
 UUR

Onderweg zullen
de lopers op een
drietal plaatsen door muziek worden begeleid. Bij de
ingang van het circuit, op de
Brederodestraat en op het
Raadhuisplein zullen live
muziek optredens voor een
verhoogde sfeer gaan zorgen.
De gemeente zou graag zien
dat ook niet deelnemende
Zandvoortse inwoners aan
het feest gestalte gaan ge-

Parcours van de Zandvoort Circuit Run

Atleten langs de vloedlijn

De succesfactoren van de
Egmondse Halve Marathon en
de Dam tot Damloop zijn nu
verenigd in een nieuw loopevenement in de spectaculaire omgeving van Zandvoort,
het Circuit Park, de duinen, het
strand en de zee. De Runner’s

World Zandvoort Circuit Run
bestaat uit een hoofdafstand
van 12km, een 5km damesloop
en een Grand Prix Marathon
Estafetteloop voor ploegen.
De 12km wedstrijdloop is
vooral onderscheidend om-

dat daarin een landenwedstrijd tussen
Nederlandse en Belgische
topatleten is ingebouwd.
Nederland-België in de atletiek moet oude tijden weer
doen herleven. Een recreatie-,
trim- en businessloop moet
het fun-karakter in combinatie met het lopen over een
speciaal parcours een sfeer-

ven. Hilly Jansen, namens de
gemeente: “Als iedereen langs
het parcours nou eens die dag
de vlag buiten hangt of ballonnen ophangt, krijgen we
een mooie sfeer, die ervoor
moet zorg dragen dat de
Circuit Run binnen de kortste
keren tot een spraakmakend
evenement wordt omgetoverd.
Opzet is tevens vanaf de vrijdagavond tal van nevenevenementen te (laten) organiseren waarin Zandvoort zich als
wellness-gemeente extra kan
profileren. Het erop nahouden
van een gezonde levenswijze
met tal van faciliteiten op dat
gebied door middel van een
verblijf in Zandvoort zal een
belangrijk thema in dit sportweekend worden.
Meer informatie en inschrijfformulieren vindt u op:
www.rwcircuitrun.nl.
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Voetbal

Voetbal

(zondag)

SV Zandvoort verder in de problemen
Het zondagteam van SV Zandvoort raakt steeds verder in de-

gradatiezorgen. De uitwedstrijd tegen De Brug ging met 3-1
verloren. Concurrent RCH verloor ook maar het verschil is, met

twee punten voor op de Heemstedenaren en drie op DSOV,
minimaal.

Zandvoort had in de eerste
twintig minuten weinig te
duchten van De Brug. Het spel
speelde zich voornamelijk af
op het middenveld en doelrijpe kansen waren er niet.
Eenmaal was Patrick Koper
dicht bij een doelpunt maar
zijn kopkans, na een hoekschop, ging teloor. De Brug was
niet in staat de Zandvoorters
te verontrusten. Er was een
defensieve blunder voor nodig om de score te openen. De
Zandvoortse defensie stond
te kijken bij een afvallige bal

Basketbal

waarna doelman Sander van
der Wal kansloos werd gepasseerd. Ondanks deze tegenslag werd Zandvoort iets sterker en drong aan. Na een half
uur leverde dat de gelijkmaker
op. Faisel Rikkers brak door en
werd onderuit gehaald. De
uitstekend leidende scheidsrechter kende Zandvoort terecht een strafschop toe, die
door Marc Hoppe onberispelijk werd ingeschoten, 1-1. Lang
kon Zandvoort daar niet van
genieten want vijf minuten later stond het 2-1. Ook nu keken

vier Zandvoortse verdedigers
naar elkaar waarna een vrijstaande Haarlemmer de bal
inkopte.
In de tweede helft heeft
Zandvoort het wel geprobeerd, maar aanvallend kon
geen vuist gemaakt worden.
Kansen vielen niet te noteren
maar ook De Brug wist niet
tot hoogstaand voetbal te geraken. Opnieuw moest er een
blunder aan te pas komen voor
een doelpunt. De Zandvoortse
defensie weigerde de bal weg
te spelen en De Brug profiteerde, 3-1. In de nog resterende
twintig minuten viel er weinig meer te genieten en kwam
het laatste fluitsignaal als een
verlossing. Komend weekend
is het zondagteam vrij.

Lions heren met grote moeite naar overwinning

overwinning op het eerste team van Alkmaar Guardians de
spekkopers van het afgelopen weekend. Na een spannende

eindfase konden onze plaatsgenoten een 76-77 overwinning
op hun conduitestaat bijschrijven.
“Het waren onze sterkste
tegenstanders tot nu toe.
Gelukkig kon Sander Verboom
met een paar seconden te
gaan één van zijn vrije worpen verzilveren en stond
Alkmaar met lege handen”,
aldus woordvoerder Milan v.d.
Storm na een bewogen wedstrijd. Daarvoor was het niet al
te best van de kampioenskandidaten. De normaal gesproken hechte zoneverdediging
van Lions functioneerde niet
tegen de van afstand spatzuiver schietende gastheren.
Gelukkig voor de Zandvoorters
waren Jakko Simonse, Ivar
Ooms en Ron v.d Meij ook re-

delijk op schot en ging het de
eerste twee kwarten redelijk
gelijk op.
Na de 50-43 ruststand zette
Lions een andere verdediging
op. Veel druk werd er door
Robert ten Pierik en Verboom
op de beide Alkmaarse guards
gezet die nu niet meer zo snel
tot een afstandsschot konden
komen. Lions liep gaandeweg
weer in op de tegenstanders
en kwam door een 14-0 ‘streak’
zelfs aan de goede kant van de
score te komen. Bij het ingaan
van het laatste kwart was de
Zandvoortse voorsprong echter weer geslonken tot 3 pun-

ten. Met minder dan één minuut op de speelklok kwamen
de gastheren weer langszij. De
volgende Lions-aanval ging
een Alkmaarse verdediger in
de fout met als gevolg twee
strafworpen voor Verboom, die
er één door de basket liet glijden. Alkmaar had hierna nog
tijd voor één aanval. De driepuntspoging (twee punten
waren genoeg geweest) miste
echter de ring waarna door de
rebound en het balbezit van
Evert Bol de overwinning niet
meer uit handen werd gegeven, 76-77.
Met nog 8 wedstrijden te gaan
staat Lions op de eerste plaats
met 4 punten voorsprong op
Racing Beverwijk. De eerstkomende wedstrijd is op 1 maart,
uit tegen het helemaal onderaanstaande Sea Devils uit
Castricum.

Sport verbroedert!
www.sportinzandvoort.nl
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Zaterdagvoetballers
door het oog van de naald
Het is het zaterdagelftal van SV Zandvoort ternauwernood
gelukt om het in degradatiegevaar verkerende Reiger Boys

van zich af te houden. Na een niet al te beste wedstrijd van de
kant van onze plaatsgenoten, trokken zij toch met 2-1 aan het
langste eind.

Klaverjassen

Futsal
Mitchell Post op schot; SV Zandvoort verliest

ZSC’04 lijkt goed op weg te zijn naar de titel in de derde klas-

se. In de Tetterodehal moesten de Zandvoorters afgelopen
vrijdag uitkomen tegen het eerste team van Geel Wit. Gemakkelijk ging het echter niet.

“We maakten de fout dat wij het
spel met Geel Wit mee gingen
spelen. Daardoor liep het niet.
Dat het uiteindelijk 7-3 voor ons
is geworden, had vooral met onszelf te maken, we konden beter”,
aldus coach Marcel Paap. Met
maarliefst zes treffers van de zeven was Mitchell Post grootver-

Basketbal

diener bij ZSC’04. Bas Lemmens
maakte de andere treffer.

Zandvoort

Op dezelfde dag en zelfde tijd
werd in de Korver sporthal de
futsalwedstrijd van Zandvoort
tegen Goodnight afgewerkt.
Vooraf had Stefan Smit al ge-

zegd dat er een nederlaag aan
zat te komen en hij kreeg gelijk.
De gasten kwamen even achter
te staan, maar al snel werd het
verschil gemaakt. Zandvoort
kon ondanks bij vlagen goed
spel van Stein Stobbelaar,
Patrick Koper en ook Stefan
Smit wel wat terug doen, maar
door de vele kansen die gemist
werden, was de einduitslag 5-12
voor Goodnight. Daarbij konden de Zandvoorters wel een
goede nachtrust gebruiken na
afloop van deze wedstrijd.

‘Barhangers’ klaverjaskampioen
van Zandvoort
Afgelopen vrijdagavond was hotel Faber het domein van de
Zandvoortse klaverjassers. Voor de 16e keer in successie orga-

niseerden de vaste bespelers van het hotel, De Zwarte Bende,
het Klaverjaskampioenschap van Zandvoort voor teams.

(dames)

Rentree Sabine Dijkstra inspireert Lions
Zestien maanden met een zware blessure uit de roulatie en dan
de eerste de beste kans, nadat ze in de twee periode was in-

gebracht, omzetten in twee punten. Het illustreerde de rentree

Remy Driehuizen in een duel om de bal

(heren)

De Zandvoortse basketbalheren zijn met de kleinst mogelijke

(zaterdag)

Zandvoort had een baaldag
opgenomen, althans zo leek
het. De bal kon slechts met
grote moeite in de ploeg
worden gehouden en verdedigend kregen de gasten uit
Heerhugowaard veel te veel
ruimte. Uit die ruimte kwam
dan ook het doelpunt van
Reiger Boys. Sven van Nes was,
de hele wedstrijd trouwens,
niet bij machte om tegenstander Thijs Draper aan banden te
leggen. De snelle rechterspits
liet hem ook in de 38e minuut
zijn hielen zien. Een eenvoudige pass van Draper werd
door Robin Zand simpel achter uitblinker keeper Michel
van Kampen geschoven, 0-1.
Ook hierna kregen de gasten
volop ruimte en legio kansen
maar was het telkenmale Van
Kampen die zijn ploeg voor
een grotere achterstand behoedde.
Na rust, waarin Max Aardewerk
door een blessure in de kleedkamer achter bleef, een wat meer
alert Zandvoort, dat in invaller
Remy Driehuizen (terug van
weggeweest) een welkome
versterking kreeg. Nog wel een
beetje onwennig, deed hij veel
goed werk op het middenveld.
Ook invaller Maurice Moll manifesteerde zich weer en was ongelukkig toen een mooi schot

van hem op de paal uiteen spatte. Ook Driehuizen teisterde het
aluminium met een mooi diagonaal schot. Aan de andere
kant was het weer Van Kampen
die tot twee keer toe een doorgebroken speler het scoren
onthield. Reiger Boys begon al
aan een overwinning te denken
toen Zandvoort plotsklaps op
gelijke hoogte kwam. Uit een
onoverzichtelijke situatie na
een corner kon Sander Hittinger
zijn hoofd tegen de bal krijgen
die pardoes in het vijandige
doel verdween, 1-1. Amper vier
minuten later bracht Raymon
Hölzken Zandvoort zelfs op
voorsprong na een terecht gegeven penalty. De resterende
tijd was voor de gasten te kort
om nog een keer tot scoren te
komen: Zandvoort kon dus ook
een slechte wedstrijd winnend
afsluiten.
Door de overwinning komt
de derde plaats op de ranglijst weer in zicht. Het sterke
Monnickendam was thuis niet
bij machte om het laagstaande
ZOB van zich af te houden (1-1).
Dus als Zandvoort komende
zaterdag thuis de inhaalwedstrijd tegen datzelfde ZOB
winnend kan afsluiten, staan
zij alleen op die derde plek. Een
gewaarschuwd mens telt voor
twee!

van Sabine Dijkstra in de thuiswedstrijd van het Lions damesteam zaterdagavond tegen het Amsterdamse BC Schrobbelaar.

De basketbalsters van
coach Johan Beerepoot
zetten met een ruime
69-51 overwinning de
goede reeks van de
laatste weken voort.
Beerepoot had zaterdagavond in de Korverhal
een ruime keuze uit
speelklare speelsters
omdat ook Ingrid de
Boer, na een vorig jaar Sabine Dijkstra terug na 16 maanden blessureleed
opgelopen blessure, weer be- dames gaven al in het eerste
schikbaar was. De Zandvoortse kwart hun visitekaartje af door

Handbal

de hoofdstedelijke formatie na
tien minuten op een 12-2 achterstand te stand te zetten.
Ook in het tweede kwart bleef
de marge van tien gehandhaafd. Naarmate de derde periode vorderde kwam
Lions nog beter in het
spel en nam de formatie van Beerepoot
een 47-27 voorsprong.
Daarmee was de vierde en laatste periode
tot een formaliteit
geworden. Lions, dat
in Martine Loos (21
punten), Joni Mills
(14) en Sabine Dijkstra
(10) de topscorers had,
eindigde op een dik verdiende
69-51 overwinning.

(dames)

Wederom verlies ZSC-dames

Het eerste dames handbalteam van ZSC is er afgelopen zon-

dag niet in geslaagd de thuiswedstrijd tegen het geroutineerde Legmeervogels 2 in een overwinning om te zetten. In de
slotfase van de wedstrijd sloegen de dames uit Uithoorn een

gat van vijf punten, dat na het eindsignaal was gereduceerd
tot een 14-17 nederlaag.

Het team van de aan het eind
van dit seizoen vertrekkende
coach Hans Zwemmer, miste
de zwaar geblesseerde Romena
Daniëls en de gestopte Debbie
Tibboel. Daardoor was de aanvalskracht gereduceerd. Toch
wist ZSC vooral in de eerste helft

Legmeervogels in de verdediging
te dringen en een 5-2 voorsprong
te nemen. Deze marge van drie
doelpunten was echter bij de
rust terug gebracht tot één (7-6).
Na de doelwisseling kwam ZSC
via 8-8 en 9-11 terug tot 11-11. Een
twijfelachtige strafworp en een

discutabele twee minuten tijdstraf gaf Legmeervogels de gelegenheid een 11-16 voorsprong
te nemen, die in de slotfase nog
wel kon worden teruggebracht
naar 14-17 maar verder kwam
ZSC ondanks een voorbeeldige
inzet niet.
Lucia v.d. Drift en Daphine van
Rhee scoorden vier keer, terwijl
Suzanne Zwemmer en Naomi
Kaspers twee keer doel troffen. Laura Koning en Anieck de
Buijzer maakten het ZSC totaal
van 14 vol.

Volle zalen in hotel Faber

Maar liefst 120 deelnemers
stonden om 20.00 uur te popelen om zich op deze volkssport te storten. Er bleek zelfs
een team uit Heerhugowaard
aanwezig te zijn. Organisator
en voorzitter van De Zwarte
Bende, Carel Hölzken, zei gekscherend maar daarna ook serieus: “Logisch, dat is het team
van mijn dochter. Maar alle
gekheid op een stokje, ieder
jaar weer is het dringen geblazen om mee te mogen doen.
We hebben dan ook geen enkel

probleem om de 30 tafels vol te
krijgen. Als er een team niet op
komt dagen of niet compleet is,
hebben ze pech en zijn ze het
jaar daarop niet welkom, tenzij
ze op tijd hebben afgebeld.”
Na drie speelronden werd
het team van De Barhangers
(Herman v.d. Klauw, Jan Terol,
Gerard Koper, Ab Bol en Niels
Paardenkooper) uiteindelijk
eerste met 25.054 punten, De
Ploegjes werd tweede (23.691)
en ZSC 1 derde (23.642).

De adverteerders van deze week
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte
houden van alles wat in Zandvoort leeft.
De adverteerders in de krant van deze week zijn:
(In alfabetische volgorde)
Accountantskantoor Huppelschoten
Administratiekantoor K. Willemse
Auto Strijder
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Chin Chin
Circus Zandvoort
CNG Groep
Danzee
Dorsman Assurantiën
Fairy Golf B.V.
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
Huisartsenpraktijk Noord B. v. Bergen
IJzerhandel Zantvoort
MultiRent Autoverhuurbedrijven

Music Masters
Netexpo Internet BV
Organisatieburo Mikki
P. van Kleeff
Parfumerie Moerenburg
Pluspunt
Printing People
Sailfish Reclame
Slagerij Marcel Horneman
Take Five
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van der Valk & Swart Notarissen
Van Schaik Omaco, makelaar
V.o.f. Cocarde
Vrijehuizenmarkt.nl
VVV Zuid-Kennemerland
Wapen van Zandvoort
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek
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Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR Zandvoort Tel: 5 715 715

Van Stolbergweg 13

Ruime uitgebouwde hoekwoning in het groene hart van
Zandvoort gelegen met een diepe zonnige achtertuin
(ca. 25 m diep), 4 slaapkamers, prachtige ruime luxe
woonkeuken en parkeren op eigen terrein. De woning staat in
een rustige, kindvriendelijke omgeving.
• Nieuwe hardhouten kozijnen met dubbele beglazing
worden geplaatst op de 1e verdieping (april 2008)
• Strak stuukwerk
• Nabij de duinen, scholen en wandelgebied het
Kostverlorenpark
• Woonoppervlakte ca. 145 m2, perceeloppervlak 443 m2

Vraagprijs V 575.000,--

www.cvl.nu

Tjerk Hiddesstraat 4/5

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie

Jac. van Heemskerckstraat 17

In recent gerenoveerd gebouw aan de boulevard van
Zandvoort, ligt dit 4 kamer appartement (verbouwd naar 3
kamers) met geweldig uitzicht over zee. Het appartement
is op de 3e verdieping gelegen, beschikt over een L-vormige
woonkamer met open haard, 2 slaapkamers, moderne keuken
en een garage in de onderbouw.

Dit appartementencomplex met lift is in 2005/2006 geheel
aan de buitenzijde gerenoveerd. Het appartement op de hoek
van de 1e verdieping is prachtig gelegen en heeft een ruime
lichte woonkamer (v.h. 2 kamers), 2 slaapkamers en zonnig
balkon op het zuidwesten. De binnenzijde van de woning
dient gemoderniseerd te worden.

• Gedeeltelijk voorzien van dubbele beglazing
• Boodschappenlift, inpandige berging
• Woonoppervlakte ca. 85 m2

•
•
•
•

Vraagprijs appartement V 249.000,-Vraagprijs garage
V 30.000,--

Eigen parkeerterrein, berging in de onderbouw
Vrijwel geheel voorzien van dubbele beglazing
Op loopafstand van het centrum en station
Woonoppervlakte ca. 90 m2 (incl. het balkon)

Vraagprijs V 299.000,--

nieuw

Trompstraat 13/1

Voormalig 3-kamer appartement (verbouwd naar 2 kamers)
op de hoek van de 1e verdieping met zonnig balkon op het
zuidwesten en nog geen 50 meter van het strand gelegen. Dit
complex beschikt over een afgesloten parkeerterrein en alle
voorzieningen zijn op loopafstand te bereiken.
•
•
•
•

Geheel v.v. kunststof kozijnen met dubbele beglazing
Berging op de begane grond
Boodschappenlift
Woonoppervlakte ca. 75 m2

Vraagprijs appartement V 219.000,-Vraagprijs garage
V 30.000,--

Meester Troelstrastraat 24

Op steenworp afstand van beschermd natuurgebied gelegen
hoekwoning met oprit, vrijstaande stenen garage, woonkamer met erker, royale L-vormige woonkeuken, 4 slaapkamers
en zonnige tuin. In 5 minuten bent u al in het centrum of op
het strand, alle voorzieningen zijn binnen handbereik.
Heerlijk wonen tussen duin en zee!
•
•
•
•

In gewilde woonomgeving, Zandvoort zuid
Verwarmde garage
Zonwering voorzijde woning
Woonoppervlakte ca. 140 m2, perceeloppervlak 343 m2

Vraagprijs V 450.000,--

Koninginneweg 9 rd

Ruime 30-er jaren bovenwoning met uitgebouwde verdieping
aan de rand van het Groene Hart gelegen. De woning beschikt
over 3 slaapkamers, moderne woonkeuken en een hippe
Rietveld badkamer.
• Alle vertrekken v.v. originele paneeldeuren met design
handgrepen
• Grotendeels v.v. dubbele beglazing
• Centrum en openbaar vervoer op steenworp afstand
• Woonoppervlakte ca. 97 m2

Vraagprijs V 249.000,--

Zandvoortse

Courant
Actueel

P7 Seniorenbeurs

Zie onze advertentie op de achterpagina

Cultuur

P11 Voorstelling “De Wurf”
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Heden & Verleden
P15 Muziektent

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

Sport

P22 Tafeltennis talent

www.zandvoortsecourant.nl

Huurdersvereniging zag problemen EMM al aankomen
Vorige week maakte de Zandvoortse

• Schwarzkorn 400 gr € 1.25
• 10 witte bollen € 1.95

Nieuw in ons
assortiment
div. soorten koek:
o.a. zandjes, kokos,
romea, enz
Div. soorten
boterkoek:
o.a. gember, kokos
gevuld en ongevuld
Nieuwe soorten
gebak:
chipolata, rhum,
advocaat, baton,
truffel, hazelnoot en
caramel
Vanaf nu elke week
een weekend taartje:
deze week
Batontaartje € 7.95
Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

De Mannetjes
Wielerronde stopt?

woningbouwvereni-

ging EMM bekend dat zij op

zoek is naar een fusiepartner.
Het resultaat van een onderzoek heeft geleid tot een ver-

beterproces voor dienstverle-

ning en bewonersparticipatie.
Daarnaast is op dit moment

een grootschalig onderhoudsprogramma, dat

vele miljoenen kost, in uitvoering om de achterter van de Zandvoortse Verenging van Huurders
(ZVH), zag al in januari de problemen waar de
EMM mee worstelt aankomen.
Dijkstra: “Het was net geen
donderslag bij heldere hemel.
Wij overleggen regelmatig
met de EMM en kunnen ook
tussen de regels door lezen.
Maar verrassend was het
toch wel. De laatste jaren is er
veel benodigde expertise van
buitenaf ingehuurd en dat
kost bakken met geld. Ieder

Planmatig onderhoud in de lorentzstraat

project kreeg een eigen ad
interim manager. Verder is de
woningvoorraad van de vereniging al wat ouder waardoor er
meer onderhoud nodig is. dat
kost ook veel. Omdat ze echter
ouder zijn, kan EMM niet genoeg krediet krijgen.” Volgens
Dijkstra stond de EMM met
de rug tegen de muur en had

ze in zijn ogen keuze uit twee
opties. Of ze gingen onder curatele van het Ministerie van
Volkshuisvesting, of ze zoeken
een fusiepartner. De directie
heeft, met goedkeuring van de
Raad van Toezichthouders, voor
die laatste optie gekozen.

vervolg op pagina 3

Wielerronde en Solexrace aan zijden draad
Als er niet snel iets verandert,
hebben de wielerronde en de
Solexrace vorig jaar alweer
voor het laatst op de evenementenagenda gestaan. Om
een drietal redenen zullen
Arlan Berg en Mark Rasch dit
jaar de organisatie niet ter
hand nemen.

vervolg op pagina 3

‘Die ambtenaren bij
de gemeente kunnen wel
wat doping gebruiken’

EMM gebouw

standen in te halen. Maarten Dijkstra, voorzit-

Zonnebril op
sterkte actie
Zonneglazen geslepen
op uw eigen sterkte
incl. montuur
vanaf € 89,-

Sea Optiek
Zichtbaar Beter

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74
Vrijdag koopavond

Nog een weekje wachten en dan:
Zandvoort Schoon?!
Wat kunnen we van u verwachten?

Meer erover in de gemeente-advertentie.

De gemeenteraad vergadert op
dinsdag 4 maart.
Arlan Berg

De complete agenda vindt u in de gemeenteadvertentie.
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Familieberichten
Lieve Opa Evert
Heel veel verdriet heb ik nu dat jij er niet meer bent
We zijn twee maatjes geweest vanaf dat ik geboren ben
Ik ben blij dat ik tegenover je zat, toen jij heenging
Nu heb jij het gehaald,
je bent aan het vliegen en houdt mij in de gaten.
Binnen in mijn hart blijf je voor altijd bij mij.
Je kleinzoon Kevin

Burgerlijke stand
16 februari - 22 februari 2008
Geboren :

Michelle, dochter van: Bluijs, Marcus Petrus Johannes
Martinus en: Keppers, Nancy.
Guusje, dochter van: Pagie, Sander en: Ackermans,
Willemijn.
Milo Valentijn, zoon van: Lunstroo, Wouter Rudolf en:
Daalhuizen, Bianca Catharina Bettina.

Ondertrouwd:

Visser, Albert Bernard George en: Brouwer, Karin
Eleonore Maria.

Vervolg EMM

Waterstanden
februari/ Hoog Laag Hoog Laag Hoog
maart
water water water water water

Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do

28
29
1
2
3
4
5
6

00.17
01.36
02.16
02.50

03.14
03.44
04.45
05.45
06.54
08.35
09.45
10. 45

0 7. 4 5
08.30
09.46
11.15
12.56
13.46
14.25
14.59

15. 46 20.05
16.25 20.55
1 7. 1 4 2 2 .1 5
18.24
19.44
21.35
22.24
23.30

Gehuwd:

Koper, Peter en: Loos, Tamara.

Overleden:

Lamens geb. Platje, Agatha, oud 73 jaar.

Kerkdiensten
Zondag 2 maart
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
www.aap-parochies.nl
10.30 uur pastor H. Kaandorp
Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7
www.Adventskerk.com
10.00 uur ds. M.A. Smalbrugge
RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
www.aap-parochies.nl
10.30 uur dhr. J. Wesseling

Na ruim 10 jaar met veel plezier

“Veel Zandvoorters zullen nu
denken: en wat dan met al dat
geld dat wij al jaren aan huur
betalen. Waar is dat dan gebleven? Maar om zo een club
goed te laten functioneren, is
veel geld nodig dat geïnvesteerd moet worden”, aldus
de voorzitter van 490 EMMhuurders en circa 20 particuliere huurders.
EMM gaat dus nu op zoek naar
een fusiepartner waardoor de
investeringen die nodig zijn
om de woningen van EMM
te laten aansluiten op de toekomstige vraag. Dijkstra: “Dat
zijn behoorlijke bedragen maar
wij zullen wel de vinger aan de
pols houden. Ook hebben wij
al jaren bepaalde afspraken
met de EMM over bijvoorbeeld het sociaal statuut, de
algemene huurvoorwaarden
en de participatie. Die afspraken verwachten wij ook na een
eventuele fusie boven tafel te
houden. Verder hebben twee
van onze leden zitting in de beoordelingscommissie als het

ZVH is een belangenvereniging
voor huurders in Zandvoort en
Bentveld en vertegenwoordigd een breed gebied van
de belangen van zijn leden.
Verder is het een sterke gesprekspartner in het wettelijk
overleg tussen huurder en
verhuurder. In de huidige vorm
bestaat de ZVH vanaf 1999 en
is voortgekomen uit de bewonerscommissie Keesomstraat.
Meer informatie over de ZVH
kunt u krijgen op iedere dinsdagavond tussen 19.00 uur en
21.00 uur via tel: 023-5731618.

Noord Holland. Radio Noord-Holland is bovendien de officiële
rampenzender van de provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether)

of FM 93.3 (kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

te hebben gehad, geef ik het stokje door
aan de nieuwe eigenaar. Een ieder die in de
gelegenheid is om nog een keer ’t glas met
mij te heffen en om Brian te leren kennen,
is zondag 2 maart tussen 17.00 en 19.00 uur
van harte welkom op de zaak

Daniëlle

Openingstijden kantoor:
Maandag en dinsdag
09.00 - 16.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie:
Letty van den
Brand-Kinderdijk
Tel. 06 - 434 297 83
Email: letty@
zandvoortsecourant.nl
advertenties@
zandvoortsecourant.nl
Bladmanager:
Gillis Kok
Tel. 06 - 460 460 26
Email: gillis@
zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie:
Joop van Nes
Tel. 06 - 144 826 85
Email: joop@
zandvoortsecourant.nl
Vormgeving:
IR Design Zandvoort
www.irdesignzandvoort.nl
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 23-37
1901 RW
Castricum
Verspreiding:
ZVO Verspreiders
www.zvo-verspreiders.nl
06-1139 1478
(tevens nabezorging)
Uitgever:
Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl
Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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Achterstallig groot onderhoud in de Keesomstraat wordt nu flink aangepakt

Cartoon		

Vervolg Wielerronde

gaat over een nieuwe partner.
Daar zitten ook twee personeelsleden, twee leden van het
management, twee leden van
de ledenraad en twee leden
van de Raad van commissarissen in. Het moet dus een volledig transparante zoektocht
worden.” Dijkstra verwacht dat
de EMM in Zandvoort zal blijven voortbestaan. Misschien
onder een andere naam maar
een aanspreekpunt moet er in
onze gemeente altijd blijven.

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de provincie

Kantooradres:
Hogeweg 39-1
2042 GE Zandvoort
Tel & Fax 023 - 5732 752
Email: redactie@
zandvoortsecourant.nl
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Hans van Pelt

Column
Stokpaardje

De finish van 2007

Allereerst voeren de beide ondernemers aan dat het hun teveel tijd kost om het een en ander rond te krijgen. Ze hebben
beide een druk bedrijf waar
zij hun volle aandacht aan
moeten geven. Ten tweede, en
dat steekt de heren beetje, is
er weinig medewerking van
het gemeentelijk apparaat.
Afspraken zouden niet zijn
nagekomen en onderdelen van
reeds verleende vergunningen
zouden onderhands aan anderen zijn gegund. Zo stond in
de vergunning van vorig jaar
dat ze ‘een aantal tappunten’
op hun ‘feestterrein’ mochten
plaatsen. Op een kaart hadden
de organisatoren aangegeven
waar ze die wilden neerzetten.
Toen echter puntje bij paaltje
kwam, had de gemeente aan
bepaalde horecaondernemers
vergunning verleend om op die
punten hun eigen tappunten
in te richten. Hierdoor liepen
Berg en Rasch een behoorlijk
bedrag aan sponsorgeld mis
en moesten zij wel opdraaien
voor de kosten die gemaakt
werden om de achtergelaten
rotzooi op te laten ruimen. Ook
is er na beide edities nog steeds
niet geëvalueerd. Afspraak zou
zijn dat er na ieder evenement
samen met de gemeente zou
worden bekeken wat er goed
was gegaan en waar nog aandacht aan zou moeten worden

besteed. Tot op heden wachten
zij nog steeds op het eerste
gesprek, terwijl het was toegezegd tijdens de bespreking
over de evenementenkalender 2008 in november vorig
jaar, waar burgemeester Niek
Meijer bij was.

Geld

Ten derde is er, zoals altijd
in Zandvoort, een chronisch
gebrek aan sponsors en zijn
er nog steeds sponsors die
hun afspraken niet nakomen.
Berg, enigszins verbitterd:
“Vier sponsors moeten hun
sponsorgeld van vorig jaar
nog afdragen. Ze hebben wel
goed geboerd tijdens de beide
evenementen maar afkomen,
ho maar. Dat geld was nodig
om de begroting kloppend te
krijgen want wij worden er
echt niet beter van. Nu kost
het ons niet alleen de tijd
maar ook worden we financieel geraakt.”
Berg geeft aan nog in bespreking te zijn met eventuele gegadigden die het stokje over
willen nemen, maar ziet het
eigenlijk niet zitten. Hij wil ze
wel alle medewerking geven
en zaken als draaiboeken en
contacten overhandigen. Laten
we hopen dat het zal werken,
anders is een mooi evenement
om zeep geholpen!

Buitenschoolse opvang De Boomhut
Vaste, flexibele en vakantieopvang
voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

WIJ ZIJN OP ZOEK
NAAR NIEUWE MEDEWERKERS (m/v)!
Meer informatie op onze website: www.pluspuntzandvoort.nl
of telefonisch via Monique van Straaten of Sandra Bartling: 023-5740333

We hebben allemaal wel
een stokpaardje. Dingen
waar je veel over denkt.
Of iets wat indruk op je
maakt. Mijn stokpaardje
is: schone straten, pleinen,
plantsoenen of stranden.
Amerika beviel me ook zo
goed omdat het er schoon
is. Tientallen foto’s heb ik
van mannen/ vrouwen die
ijverig aan het vegen zijn.
Ze staan allemaal in mijn
fotoboek. Tja, ik ben nog
van de generatie foto’s inplakken! Is het in Nederland
een gebrek aan personeel?
Of is het tegenwoordig
de lamlendigheid van ons
volk om rotzooi in een bak
te gooien? Mateloos erger
ik me over een leeg sigarettendoosje op straat. Eén
meter verder staat er een
afvalbak! Hoe bedoel je
Nederland schoon!
“Bij ons in Amerika word je
streng bekeurd als je afval
op straat gooit”, vertelt een
vriendin die regelmatig in de
VS komt. “Er zijn ook wijken
waar men een straat adopteert. Buren houden dan
hun eigen woongedeelte
schoon en zorgen dat het in
de buurt netjes blijft. Sociale
controle doet het heel
goed.” Ik denk niet dat het
in Nederland zal werken. ‘We
betalen toch belasting’, hoor
ik mompelen. ‘Dan moeten
ze ook onze rotzooi maar
opruimen’. Heel blij ben ik
altijd met de schoolacties.
Waarbij kinderen langs het
strand lopen om zwerfvuil
te verzamelen. En het is nog
gezond ook. Kunnen we misschien, naast de Partij voor
de Dieren, ook een Partij
Schonere Straten oprichten?
Het lijkt me een goed plan. Ik
word er direct lid van!
Verander de wereld, begin
bij jezelf: begin bij de kinderen bijvoorbeeld. Als je er
jong mee begint heeft het
vast effect als ze pubers zijn.
O.k., o.k., deze schone column wordt nu afgesloten.
Mijn stokpaardje is bekend,
ik zal er (voorlopig) niet
meer over zeuren!

gman
Lienke Bru
3

Evenementen Agenda
Week 09 • 2008

maartmaart

Maart
2 Final 4: Autoraces in DWES, Circuit
7-8 De Wurf: Jubileumuitvoering
‘Rijke vissers, arme mensen’. De Krocht,
aanvang 20.00 uur, entree €7
8-15 Kinderkunstlijn: centrum
15 CDA Bridge-drive:
Gemeenschapshuis, aanvang 10.30 uur
15 Dansavond: Vrij dansen bij
Dansschool Rob Dolderman.
Pluspunt, aanvang 20.00 uur,
entree €5
16 Classic Concert: Protestantse Kerk
16 Vlooienmarkt: Korver Sporthal
19 Lentemarkt: Kraampjes en activiteiten
bij Nieuw Unicum. 10.30-16.00 uur

Wij vragen voor het Restaurant van
de Kennemer Golf & Country Club
een zelfstandig werkend Kok &
medewerker/ster bediening om de
kwaliteit en het niveau van dit top
restaurant te verzorgen en waar
mogelijk te verbeteren.
Voor inlichtingen of een afspraak:
Fairy Golf BV – B. Duivenvoorden &
H.A. van Houten Tel. Nr. 023-5713189

Schoonmaakbedrijf

Broos B.V.

Met oog en oor
de badplaats door

Zandvoortse Courant • nummer 9 • 28 FEBRUARI 2008

Mari van de Ven bij Moerenburg
De bekende Nederlandse visagist Mari van de Ven zal samen met de coming interieurontwerper Hubert van Keulen
een sessie verzorgen bij Parfumerie Moerenburg in de Hal-

testraat. Als één van de zes geselecteerde Pour Vous Madame
zaken in Nederland, zal Moerenburg de twee specialisten
ontvangen.

Exclusief voor de lezeressen
van de Zandvoortse Courant
zullen er maximaal twee
plaatsen gereserveerd worden
om door Van de Ven te worden
‘gerestyled’. Dat zal gebeuren
op vrijdag 14 maart aanstaande. Ook zal tijdens deze sessie Hubert van Keulen, aan
de hand van meegebrachte
foto’s of plattegronden, de
interieurs van een aantal lezeressen aanpakken.
Beide heren hebben zo langzamerhand hun sporen in
Nederland verdiend. Van de
Ven was onder andere deelnemer aan het bekende Tvprogramma ‘Dansen op het
ijs’ en is ‘personal stylist’ van
vele bekende Nederlanders
en buitenlanders als: Marco
Borsato, Daphne Deckers, Ilse
de Lange, Trijntje Oosterhuis
en prinses Stephanie van
Monaco.

kneepjes van het interieurontwerp van geleerd. Ook
heeft hij veel medewerking
verleend aan Tv-programma’s
als: In Holland staat een huis,
Eigen huis en tuin en House
for sale.
Door middel van het invullen
van onderstaande bon kunt
u in aanmerking komen voor
één van de beide onderdelen
van de komende sessie bij
Parfumerie Moerenburg. De
ingevulde bon kunt u afgeven bij Moerenburg aan de
Haltestraat 1, verder zijn er
geen verplichtingen zoals bijvoorbeeld het kopen van een
artikel bij de parfumerie. U
kunt tot zondag 9 maart 16.00
uur aanstaande de bon inleveren. De winnaressen zullen
vervolgens door middel van loting bekend worden gemaakt.
U kunt deze loting vanaf 17.00
uur ‘live’ meemaken.

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)
Zandvoort schoon
en netjes

Wat zouden we zijn zonder
De Krocht en zonder het
Gemeenschapshuis, want
bijna alle activiteiten vinden
daar plaats. Zo ook de bijeenkomst die de gemeente op
initiatief van de werkgroep
Projecten & Thema’s op donderdag 6 maart in gebouw
De Krocht met bewoners,
ondernemers en deskundigen organiseert. Het thema
is ‘Zandvoort schoon en
netjes’. Vanaf 19.30 uur is
iedereen van harte welkom
om te praten over wat goed
gaat en wat beter zou kunnen. Tevens krijgt u uitleg
waarom de aanpak is zoals
hij nu is en een deskundige
van buiten mag zijn oordeel
over Zandvoort geven. Dit is
dé kans om mee te denken,
dus meldt u aan op schoon@
zandvoort.nl.

Netjes?

Ontwerper Van Keulen heeft
met Jan des Bouvrie samengewerkt en daar de fijne

zoekt

2 full-time
schoonmakers/sters
voor project in Zandvoort
Info: 023-533 66 68
1 maart 1998

Peuterspeelzaal Dribbel
10 jaar
Een mijlpaal die ik heb bereikt
dankzij jullie geweldig inzet en betrokkenheid!
Bedankt....
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Mari van de Ven
op 14 maart bij:

Wij zijn op zoek naar:

Enthousiaste verkoop(st)ers
en zaterdag hulpen
Die in een gezellig team willen werken.

Lever onderstaande bon uiterlijk 9 maart 16.00 uur
in bij de winkel
Naam:……………...............................................................

Yvonne, Inge, Esther, Daniëlle, Radka, Carol, Elly, Monique, Monika,
Claudine, Desiree, Christa, Belinda, Hellen, Diny, Britta, Marieke, Lienke,
Marga, Deborah, Patricia, Nienke en Yve.

Full time of part time
Diverse uren en dagen mogelijk
Wij bieden
een prettige werkkring, goed salaris en
goede secondaire arbeidsvoorwaarden.

Leeftijd (min 20jr):……...................................................…..

Marja

Inlichtingen bij M. Horneman telefoon 023-5719067

Tel.nr:……................................................................………
De winnaars worden 10 maart gebeld
Tevens komt de uitslag in de krant van 13 maart

een alternatieve busroute.
Connexxion zal reizigers
hierover informeren.

Kinder Kunstlijn

De heerlijke zonnige periode
en de opgebouwde standpaviljoens geven aan dat langzaam maar zeker het seizoen
in Zandvoort gaat beginnen.
Het betekent ook dat per
1 maart op de boulevards
geen gratis parkeren meer is.
Dat zal voor menig bezoeker
weer even wennen zijn. Of
de TukTuk’s dit seizoen in
Zandvoort aanwezig zijn, is
nog onbekend. Wél is bekend
dat de avondtijden van buslijn 81 in de zomerperiode
worden aangepast naar
een halfuursdienst tussen
Zandvoort/Bloemendaal en
Haarlem station. De laatste
rit vertrekt om 0.22 uur uit
Zandvoort naar Haarlem.

De eerste kinderkunstlijn die
op 7 maart geopend wordt,
gaat een groot succes worden!
In totaal zijn 163 kinderen van
groep 8 van alle basisscholen
en de brugklas van het Wim
Gertenbach college al maanden creatief bezig geweest,
onder deskundige leiding van
de bekende Zandvoortse kunstenaars Marianne Rebel en
Hilly Jansen. De twee dames
zijn tevens de bedenkers van
het concept. De kinderkunstwerken zijn zowel in abstracte als figuratieve vorm met
acrylverf en mozaïeksteentjes uitgevoerd. De route van
de expositie loopt vanaf het
Zandvoorts museum naar de
Haltestraat, de Kerkstraat en
de Grote Krocht. De kunstwerken komen op
een mooie plaats in
de etalages van 50
winkels en geven
het winkelgebied
een artistieke uitstraling.

Veranderingen

Herplaatsing

Eind in zicht

Maak kans op een
make-over door

1 maart 2008

zullen frequenter in de gaten
gehouden moeten worden.
Want een goed voorbeeld doet
volgen.

Eigenlijk begint schoon en
netjes bij jezelf. Daarom moet
de gemeente zeer alert zijn
op zaken die door een onverlaat vaak in een dronken bui
gesloopt worden. Zo zijn de
laatste tijd de nieuwe reclameborden slachtoffer geworden van de sloopwoede. Dit
bord op de foto is direct bij
binnenkomst van Zandvoort
te zien en is natuurlijk geen
echt visitekaartje voor een
schoon en netjes Zandvoort.
Juist de toegangswegen

Het is nog even doorbijten en dan is de
verkeersopstopping
bij de Van Lennepweg voorbij. Omdat de aannemer op 11
maart start met het verwijderen van de oude asfaltdeklaag
zal van dinsdag 11 maart tot
en met donderdag 13 maart
de Van Lennepweg tussen
de rotonde en de spoorwegovergang bij de Sophiaweg
gesloten zijn. De aannemer
probeert de werkzaamheden
zo snel mogelijk uit te voeren
zodat de overlast zoveel mogelijk beperkt blijft. Voor het
doorgaande verkeer is een
omleidingroute aangelegd.
De bekende maïsgele borden
‘N’ en ‘D’ markeren de route
en aan het begin en einde
staan extra tekstborden ter
ondersteuning. Gemeente en
Connexxion overleggen over

Zonder poespas is verleden week donderdag het
gedenkmonument op het
Stationsplein herplaatst. De
biels die in juni 1981 is geplaatst ter herdenking van
100 jaar spoorlijn HaarlemZandvoort, is nu vervangen
voor een exemplaar in natuursteen. Alleen de oude
stalen plaquette herinnert
nog aan Ir. Kuinders die deze
spoorlijnverbinding tot stand
heeft gebracht. Op zich is er
niets op het monument aan
te merken maar persoonlijk
vraag ik me af of er niet iets
meer toegevoegd had kunnen worden. Het is nu een
koude bedoening die voor
de passant geen historische
waarde heeft.
5
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Het is feest tralala
Peuterspeelzaal Dribbel, gehuisvest in de Oranje Nassau-

school, bestaat op 1 maart 10 jaar. Hoofdleidster en eigenaar
Marja Spierieus nam in 1998 de speelzaal van haar moeder
Lienke Brugman over. Toen werd na 35 jaar de fakkel van peu-

terklas Oranje Nassau overgedragen en werd peuterspeelzaal
Dribbel geboren.

HT

VERKOC
Paradijsweg 7
Op leuke locatie gelegen charmante eengezinswoning
met tuin op het zuiden. Gelegen aan de rand van het
centrum, op steenworp afstand van het strand, winkels
en openbaar vervoer. Woonoppervlakte ca.75 m2.
Entree; ruime woonkamer (ca. 36 m2) voorzien van laminaat en gashaard; landelijke open keuken; badkamer
met wastafel, toilet en douche;
1e verdieping: ruime slaapkamer (5,40 x 4,10 m) met
kastenwand over de gehele lengte en dakkapel.

Oosterparkstraat 3

Brederodestraa

t 28

Uitstekend onderhouden vrijstaande 20-er jaren woning
met oprit, zomerhuis, voor- en achtertuin gesitueerd in
de rustige parkbuurt nabij strand en centrum. Ideaal
object voor verhuur, maar tevens prima geschikt als
ruime gezinswoning.
• Goede parkeermogelijkheden
• Woonoppervlakte 130 m2, Inhoud 415 m3
• Eetkeuken met vloerverwarming
• Extra zijkamer op de begane grond (prima geschikt
als werk of speelkamer).

Vrijstaand, charmant en zeer goed onderhouden woonhuis
uit 1914 gesitueerd in een rustige en gewilde buurt in Zandvoort-Zuid.
Zonnige woonkamer met openhaard en serre (ca 27 m2), aparte eet/werkkamer
(ca. 3,90 x 3,40 m) met openslaande deuren naar de fraai aangelegde achtertuin.
Ruime keuken en kelder. 2 royale slaapkamers met kastenwand, waarvan 1 met
ruim balkon op het zuiden, moderne badkamer met ligbad, bidet, 2 e toilet en
wastafelmeubel, div. bergingen w.o. vliering. Woonopp. ca. 110 m2.
- Mogelijkheid voor 3e slaapkamer op de begane grond
- Opnieuw gevoegd in 1999
- Gehele buitenzijde geschilderd in voorjaar 2007

• Hoge plafonds ca. 2.70 m

Vraagprijs: € 169.000,-- k.k.

Vraagprijs: € 449.000,-- k.k.

www.musicstore.nl - Kerkstraat 8, Zandvoort.

Alleen op vrijdag 29 februari
heeft de Music Store de volgende
spetterende aanbiedingen:

Nintendo Wii spel
Mario & Sonic op de
Olympische Spelen
van € 59,99 voor € 44,99
DVD film Alles is liefde
van € 14,99 voor € 11,99
CD van Racoon
Before you leave
van € 14,99 voor € 11,99

Vraagprijs: € 425.000,-- k.k.

Strandpaviljoen
Thalassa 18

Welkom
aan boord!

op=op

Voor reserveren: 023-5715660

eigen wil en zijn veel drukker. Het is heel belangrijk om
structuur te bieden zodat, ook
al zijn ze nog zo klein, de peuters weten dat niet alles vanzelfsprekend is. Spelenderwijs
leren we ze allerlei regels en
omgangsvormen zoals: samen
spelen en plezier maken, niet slaan en het
speelgoed delen. Ook
is er een aantal keren
per schooljaar een
tien-minuten-avond
waarop ouders kunnen inschrijven en
waar alles met betrekking tot hun peuter bespreekbaar is.”

Feest

Het 10 jarige bestaan
wil Marja niet zomaar
ongemerkt voorbij
laten gaan. Van de
zomer komt er een
Peuterspeelzaal Dribbel 2004-2005 met van li. naar re. Marieke Schmidt, Desiré v.d. Berg,
gezellige feestweek
Marja Spierieus
met als afsluiting een
len. De speelzaal heeft een doe/pleinfeest waarbij ouddoor Nel Kerkman
eigen peuterplein dat heerlijk leerlingen wordne gevraagd
In eerste instantie was het beschut in een stukje duin ligt. om deze week te helpen bij
niet de bedoeling van Marja Marja werkt met een vaste alle activiteiten. “Het leuke
Spierieus om een peuterspeel- groep vrijwillige hulpmoeders. is dat mijn allereerste groep
zaal zelfstandig te gaan leiden. “Mede door hun inzet kan ik de peuters verleden jaar is uitgeAls secretaresse bij Sony Music speelzaal draaiende houden. stroomd naar het voortgezet
had ze het prima naar haar zin Met extra subsidie van de ge- onderwijs. Dat was voor mij
maar met de komst van haar meente en met hulp van de een bijzondere ervaring want
zoon Wesley besloot ze het vrijwilligers vind ik het wer- ik was toch hun eerste juf!
roer om te gooien. De gele- ken met peuters nog steeds Het is heerlijk om met de kingenheid deed zich voor dat erg leuk en geeft het me veel deren te werken, mede dankzij
de goede samenwerking met
ze de oudste peuterspeelzaal voldoening”, zegt Marja.
de hulpmoeders en de Oranje
van Zandvoort kon overnemen
Nassauschool. Het record (35
en nu na 10 jaar heeft ze geen Structuur
spijt van haar beslissing.
Samen met de vrijwilligers jaar) van mijn moeder haal ik
heeft Marja drie maanden niet, maar zolang ik nog steeds
terug, op uitnodiging van de liefde en gezelligheid van
Dribbel
Hoewel peuterspeelzaal J e u g d - g e z o n d h e i d s z o r g de kinderen ontvang, ga ik
Dribbel gehuisvest is in een Kennemerland, een eenma- beslist nog jaren door”, knikt
basisschool ligt de nadruk lige training ‘deskundigheids- Marja Spierieus bevestigend.
niet op school. Vanaf 2 jaar en bevordering’ bijgewoond, wat
3 maanden tot 4 jaar zijn peu- zeer leerzaam was. “Want in Voor meer informatie over
ters elke ochtend bij Dribbel die 10 jaar zijn de kinderen het peuterspeelzaal Dribbel kunt
welkom om twee maal per meest veranderd”, vindt Marja. u bellen naar Marja Spierieus,
week gezellig te komen spe- “Ze zijn mondiger, hebben een tel. 5731111 of 06-22874761.

Dansen bij Rob Dolderman
Dansschool Rob Dolderman is sinds september 2006 geves-

a.s. Weekend is onze
kombuis geopend!

Seniorenbeurs matig bezocht

tigd in Zandvoort Noord. Menig Zandvoorter heeft al kunnen

genieten van Dolderman’s expertise op dansgebied, waarbij
gezelligheid altijd hoog in het vaandel staat. Binnenkort start
weer een nieuwe cursus.

Dansen is weer helemaal ‘in’.
Dat blijkt wel uit de grote interesse voor de dansschool van
Rob Dolderman. Diverse soorten dansen zoals Ballroom,

Latin en Salsa komen bij Rob’s
danslessen aan bod. Op donderdagavond 12 maart start in
het Pluspunt gebouw aan de
Flemingstraat 55 een nieuwe

cursus van 12 lessen. De jongeren (12-18 jaar) starten om
18.45 uur en de volwassenen
(18+) om 20.00 uur , de salsalessen starten om 21.15 uur.
Er is in elke groep nog een
aantal plaatsen beschikbaar.
Inschrijven kan bij de balie van
Pluspunt, per email via leraar@
dansschoolrobdolderman.nl
of telefonisch op 5740330 of
06-21590520.

De afgelopen zaterdag voor het eerst georganiseerde Seniorenbeurs in de Korver Sporthal, heeft in totaal niet meer dan

een kleine honderd belangstellenden getrokken. Ook van de

zijde van eventuele standhouders werd er niet overdreven veel

gereageerd. Slechts een zestal kraampjes werden ingericht.

De beurs gaf informatie aan 55+’ers over lichaamsbeweging,
beter voedsel en een andere leefstijl.

Zandvoortse 55Plussers in beweging

Het begon allemaal nog wel
aardig. Even na 10.00 uur
opende sportwethouder Gert
Toonen de beurs waarna Duco
Bauwens, presentator van het
tv-programma ‘Nederland in
beweging’, een aantal oefeningen met belangstellende senioren deed. Ook was er een demonstratie van ‘line dance’ en
werden er diverse workshops
gedurende de dag gehouden,
onder andere op de naast de
sporthal gelegen golfbaan
van Open Golf Zandvoort, dat
een speciaal programma voor
55+’ers heeft ontwikkeld.
In een op het parkeerterrein
geparkeerde bus kon informatie worden ingewonnen over
verstandig leven en eten. Ook
konden de senioren kennisma-

ken met de ‘Wii’, waarmee tot
een aardige lichaamsbeweging binnenshuis kan worden
gekomen. Helaas werd die apparatuur voornamelijk door
de aanwezige instructeurs
gebruikt en door toevallig
langskomende jeugd.
Organisator Steffan van der Pol
van Sportservice HeemstedeZandvoort, was niet helemaal
ontevreden maar gaf wel aan
dat de datum en de plaats van
handeling misschien wel een
beetje ongelukkige gekozen
waren. “Volgend jaar doen we
het weer maar dan zoeken we
een locatie ergens in het centrum op. Misschien gaat het
daar, tezamen met een wat
latere datum, wel werken”, zei
hij vol goede hoop.

Reumafonds zoekt collectanten
Het Reumafonds is op zoek naar vrijwilligers die in Zandvoort

willen collecteren of helpen bij de organisatie van de collecte van 9 tot en met 15 maart. Dat is hard nodig, zeker nu

uit onderzoek in samenwerking met TNO blijkt dat één op de
vijf mensen in Nederland boven de twintig jaar reumatische
klachten heeft.

Het Reumafonds vindt deze
nieuwe cijfers verontrustend.
TNO heeft berekend dat reuma de maatschappij zo’n 13
miljard euro kost. Zonder zicht
op behandeling of genezing
wordt dat in de toekomst nog
veel meer. Daarom heeft het
Reumafonds zoveel mogelijk
geld nodig voor goed onderzoek en ontwikkeling van medicijnen om reuma zo snel mogelijk de wereld uit te helpen.

U bent hard nodig!

Het fonds krijgt geen subsidie
van de overheid en is daarom
afhankelijk van giften van
particulieren en bedrijven.
Geef uzelf op als collectant
of help met de organisatie
van de collecte in de jaarlijkse
collecteweek van 9 t/m 15
maart 2008. U helpt er bijna
2,5 miljoen landgenoten mee.
Bel 020-589 6471, of mail collecte2008@reumafonds.nl.
7
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Weekend weerbericht
Zandvoort en omgeving
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Shopmedewerker m/v

Auto Strijder BV is voor de versterking van
haar team op zoek naar een:
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/|CJK
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fulltime
telefoniste/receptioniste (m/v).
Ben jij representatief, beschik jij over goede communicatieve
vaardigheden, ben je servicegericht, klantvriendelijk,
heb je ervaring met Word en Excel en ben je in het bezit van
rijbewijs B, dan ben jij wellicht de persoon die wij zoeken.
Interesse?
Stuur je schriftelijke sollicitatie voor 14 maart met CV naar:
Auto Strijder B.V.
T.a.v. Dhr. P. de Groot
Burgemeester van Alphenstraat 102
2041 KP Zandvoort
Of per E-mail naar info@autostrijder.nl
Voor meer informatie kan je contact opnemen met
Paul de Groot, 023-5714565

Vanaf 16 jaar
•
•

medewerker m/v voor gehele week
ca. 20 uur per week
en een oproepkracht voor de weekenden
en de vakantieperiode.

Interesse?
Stuur je schriftelijke sollicitatie voor 14 maart met
CV naar:
Auto Strijder B.V.
T.a.v. Yvonne Lijesen
Burgemeester van Alphenstraat 102
2041 KP Zandvoort
Of per E-mail naar info@autostrijder.nl
Voor meer informatie kan je contact opnemen met
Yvonne Lijesen, 023-5714565.

De informatie pagina van de sportraad
www.sportinzandvoort.nl

Softbal en honkbal bij ZSC’04

Sinds 1987 wordt er in Zandvoort softbal gespeeld. Gestart werd
bij TZB, dat in september 2004 opging in de Zandvoortse Sport
Combinatie (ZSC). Sinds enkele jaren wordt ook jeugdhonkbal
gespeeld. Het softbal-/honkbalveld van ZSC, dat vorig jaar in
gebruik genomen werd, ligt in Sportpark Duintjesveld aan de
Duintjesveldweg.

nog steeds aan de Quarles
van Uffordlaan en wordt nu
bewoond door zijn dochter
mevrouw Kiefer-Bleesing en
haar gezin. Ook werd er vanaf
1946 honkbal gespeeld bij
Zandvoortmeeuwen en later in
de jaren zestig bij TZB.

Seizoen 2008

Het nieuwe veld aan de Duintjesveldweg

Het Softbal- en honkbalseizoen loopt van april tot eind
september. Daardoor worden
beide sporten hoofdzakelijk
onder goede weersomstandigheden gespeeld. De wedstrijden en trainingen worden dan ook zelden of nooit
afgekeurd.

Geschiedenis

Beide sporten zijn afkomstig
uit Amerika. Honkbal, overal
ter wereld beter bekend als
baseball, wordt al sinds 1911
8

in Nederland gespeeld, terwijl
softbal in 1951 naar Nederland
kwam. Oorspronkelijk was
er zowel een softbal- als een
honkbalbond, maar sinds 1971
is er de Koninklijke Nederlandse
Baseball- en Softbalbond. In de
geschiedenis van het honkbal
speelt Zandvoort ook nog een
rol. Eén van de grootste propagandisten, de oorspronkelijk uit
Amsterdam afkomstige Emile
Bleesing, woonde vele jaren
in Zandvoort. Zijn woonhuis
het huisje ‘Piggelmee’ staat

ZSC’04 neemt komend seizoen
aan de bondscompetitie deel
met een heren-, een dames- en
een dames junioren softbalteam. De honkbaltak is vertegenwoordigd met een junioren
honkbalteam. Bij de jeugd wordt
softbal en honkbal gespeeld in
diverse leeftijdsgroepen. De
groep tussen 8 en 12 jaar worden
pupillen genoemd, terwijl de 12
tot 15 jarigen de aspiranten zijn.
Junioren van 16 tot 21 jaar zijn de
oudste leeftijdscategorie.

Aanmelden

Uiteraard zijn niet alleen jeugdleden welkom bij ZSC maar ook
dames en heren die willen softballen. Wie zich wil aanmelden
voor softbal of honkbal kan een
e-mail sturen naar Ben_drayer@
hotmail.com met vermelding
van naam, geboortedatum,
adres en telefoonnummer. Er
volgt dan zo snel mogelijk een
reactie.

Dorpsgenoten

Sportraad zoekt versterking

Bij de Sportraad Zandvoort is een vacature ontstaan door het wegens moverende redenen voortijdig opstappen van één van de leden. Om deze plaats op te vullen wil het college van B&W in contact komen met mensen die in deze functie geïnteresseerd zijn.
De Sportraad Zandvoort is een
commissie die tot taak heeft
het college van burgemeester
en wethouders gevraagd en
ongevraagd te adviseren over
beleidsvoornemens op gebieden ten aanzien van: de aanleg,
het onderhoud, het beheer en
de exploitatie van sportterreinen en andere sportinrichtingen waarbij de gemeente betrokken is en alle andere zaken
betreffende de sport in de gemeente Zandvoort in de meest
uitgebreide zin. Daarnaast
heeft de Sportraad Zandvoort
als taak het stimuleren van de
sport en het, waar mogelijk,
samenwerken met organisaties en personen, die hetzelfde
doel nastreven. Ook streeft de
Sportraad Zandvoort naar een
intensieve samenwerking tussen de sportverenigingen en
instellingen onderling.
Al een aantal jaren werkt
de Sportraad mee aan de
Jeugdsportpas in Zandvoort.
Deze activiteit geeft jeugdige

Zandvoorters de kans om
ieder jaar met verschillende
sporten kennis te maken en
is een doorslaand succes. De
Sportraad Zandvoort onderzoekt tevens de mogelijkheid
om een sportuitwisseling
met andere kustplaatsen
in Nederland op te zetten.
Dat bij voornoemde activiteiten de inbreng van de
Zandvoortse sportverenigingen onontbeerlijk is, spreekt
voor zich.
Kunt u zich vinden in de
opdracht van de Sportraad
en bent u lid van een
Zandvoortse sportvereniging, stuurt u dan een sollicitatiebrief naar de wethouder
van sportzaken Gert Toonen:
Gemeente Zandvoort, postbus 2, 2040 AA Zandvoort of
een e-mail naar: g.toonen@
zandvoort.nl.

Stormachtig in Zandvoort
door Erna Meijer

Ger Groenendaal
Hoewel de dorpsgenoot van deze week pas sinds juli 2000
in Zandvoort woont, is Ger Groenendaal inmiddels bij velen

een bekend figuur geworden. Niet in de laatste plaats door
zijn optreden met het Mainstream Jazzcombo, maar daarover later.

Ger Groenendaal werd in
1934 in de Transvaalbuurt
in Amsterdam als
enig kind geboren,
maar verhuisde
op jonge leeftijd via Bussum
naar Vinkeveen.
Vader had daar
in eerste instantie een watersportbedrijf aan
de Groenlandse
Kade, waardoor
Ger de lagere
school in Baam
brugge bezocht. Op
16-jarige leeftijd vertrok
Ger naar Amsterdam waar
hij al de MULO bezocht, aangezien zijn vader het bedrijf
van de hand deed en zich
ging toeleggen op een handel
in afgewerkte oliën, dat later
door zoonlief werd voortgezet.
Samen met zijn eerste vrouw
Jos, met wie hij een dochter en
zoon kreeg, werd het een zeer
goedlopend bedrijf. Toch verkocht Groenendaal dit vijfentwintig jaar geleden: “Het was
enorm hard werken, sjouwen
met olievaten van 200 liter, en
dat heeft mijn lichaam geen
goed gedaan. Wel ben ik daar
nog een aantal jaren directeur
geweest en het bedrijf bestaat
nog steeds.”

Saxofoon

De saxofoon kwam pas op
zijn 48e in zijn leven! “Ik heb
altijd een instrument willen
bespelen en heb het toen ook
gedaan. Van Freddy Cavelli, die
nog met Herman Brood heeft
gespeeld, heb ik les gehad in
het Muziekpakhuis aan de
Lijnbaangracht. Uiteindelijk
resulteerde dit ongeveer
zeven jaar geleden in de oprichting van het Mainstream

was, een geweldige tweede
kans. “Zij is, vooral ook zakelijk,
een verschrikkelijke animator
bij de muziek. Onze gezinnen
kenden elkaar al langer en via
een toevallige ontmoeting bij
Bad Zuid ging het balletje rollen. Opnieuw verliefd worden
heeft heel wat impact!”, vertelt Ger. Mieke heeft twee
zoons en samen zijn zij
nu de trotse grootouders van zes kleinkinderen, met de zevende op komst.

Vrije tijd

Ger Groenendaal

Jazzcombo, waarin thans ook
spelen Peter van Doorneveld
(bas), zijn vrouw Monique
(zang), Rob Rotschäfer (keyboard), Alwin de Ruijter
(drums) en Peter de Gelder
(vibrafoon). De band speelt
vooral voor ‘de wat rijpere
jeugd’ en is bij Ger telefonisch te boeken (5739461 of
06-12201394). Elke maand is
er bij strandpaviljoen Take
Five op zondag een optreden (het eerstvolgende
vindt plaats op 9 maart
a.s.) en soms speelt hij samen met de accordeoniste
Gré van der Berg en violist
Louis Schuurman. “Wij treden gemiddeld drie uur op,
maar het opbouwen en afbreken van de apparatuur
kost meestal het dubbele
aan tijd.”

Gezin

Dertien jaar geleden is helaas zijn vrouw Jos (“een
prachtige vrouw”) overleden,
maar hij kreeg met Mieke,
die al een paar jaar weduwe

Op sportief gebied
weet Ger allang
van wanten. In zijn
tienerjaren was hij
lid van de bekende
wielerclub Ulysses en
reed hij veel clubkoersen op de weg. “Ik heb nog
de opkomst van de wielergrootheden Daan de Groot
en Peter Post meegemaakt.”
Momenteel doet hij aan fitness, tennissen zij samen
bij De Glee, bridgen samen
bij ZBC en golfen sinds drie
jaar bij Open Golf Zandvoort.
Reizen, en vooral cruises, valt
ook onder de gezamenlijke
hobby: “Binnenkort gaan wij
een zestiendaagse cruise naar
Zuid-Amerika maken, maar
ook rond de Middellandse
Zee hebben wij veel gevaren.
Vroeger bracht ik alle vakanties met de caravan in Italië
door en vanaf mijn 35e ging
ik ieder jaar naar de wintersport.” Hun favoriete restaurant is nog steeds Tong Fa
aan de Johan Huizingalaan
in Amsterdam, waar de zoon
van kok Fan (die nog bij Honni
Chi in Amasing Asia heeft
gewerkt) thans de scepter
zwaait.
Een bijzonder plezierig gesprek met zeer gastvrije mensen eindigde na vele uren,
waarbij de hapjes en drankjes (en zelfs het diner) royaal
voorhanden waren.

Het was geen briljant weer in het voorbije weekeinde
en het werd minder mooi dan menig weermens aankondigde. De op het journaal toegezegde vooruitstrevende
temperaturen werden niet gehaald in het land. De bewolking bleef hardnekkig aanvankelijk en vertrok te laat zondagmiddag, terwijl de wind iets minder zuidelijk was dan
verwacht. Het aanstaande weekendweer wordt trouwens
ook niet denderend met wind en regenbuien, maar ook
flinke opklaringen.
luk zijn de vrijdagse regenvlagen overdag alweer gepasseerd en blijft het ook die dag
overwegend droog in ZuidKennemerland.

Dinsdagnacht bereikte ons
een nieuwe portie regen,
waarmee we ook de dinsdagochtend nog even zaten
opgescheept. Met 12 graden
in het holst van die nacht
was het absurd zacht. Na een
prima woensdag verloopt
ook de donderdag (deels) vrij
aardig, maar vrijdagnacht
bereikt de actiefste storing
van de afgelopen weken het
Noordzeegebied en vooral
de wind kan dan uit de band
springen. Het is niet onrealistisch nu al uit te gaan
van even stormkracht op de
Zandvoortse kust.

De temperaturen zijn de hele
week eigenlijk volstrekt normaal en helemaal volgens het
‘nieuwe weerboekje’. Het is immers gebruikelijk tegenwoordig in een zuidwestpatroon
(we hebben dit in negentig
procent van de wintertijd in
dit land) dat de dagtemperaturen voortdurend rond de 10
graden liggen, ook al zitten we
in het putteke van de winter.
Achterhaalde termen als ‘zeer
zacht’ zijn dan ook eigenlijk
niet meer gebruikelijk in dit
hedendaagse ‘winterklimaat’
als de temperatuur de dubbele cijfers weer eens haalt of
overschrijdt.

De raddraaier (depressie)
oogde steeds vitaal in de
opeenvolgende uitdraaien
van de weermodellen, maar
het is nu niet te zeggen of
er straks een dikke - of een
‘dunne’ (windkracht) negen
uit de bus rolt. Landinwaarts,
zoals richting Heemstede,
met meer bos en obstakels in
de omgeving, waait het dan
doorgaans minder hard en
is een windkracht 7 mogelijk
met de gebruikelijke vlagen
die wel stormvaart zouden
kunnen halen.

In 1986 werd de elfstedentocht op 26 februari verreden
en vroor het met gemak zo’n
13 graden bij Zandvoort gedurende enkele nachten. Daarna
beleefden we alleen in 1991 (en
deels in 1996) nog echte kou
in februari, dus dat geeft al
aan hoe zeldzaam een koude
sprokkelmaand is tegenwoordig.

Deze donderdag lijkt goeddeels droog te verlopen met
de zon erbij en met wat ge-

weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

10

9

10

11

Min

5

6

7

6

Zon

35%

10%

35%

30%

Neerslag

35%

65%

75%

35%

wzw. 4-5

wzw. 5-6

zw. 4-5

zzw. 4-5

Weer
Temperatuur

Wind
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VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF
levering en plaatsing
van alle glassoorten
vrijblijvende offerte!
023 5720480/06 41374921

C U L T U U R
Rijke vissers, arme mensen
Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!
Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort
Tel. 023-5739278
e-mail: hanswillemse@planet.nl

Voorjaarskriebels???

Elk jaar geeft de 60 jarige folklorevereniging “De Wurf” in

maart een toneeluitvoering. In de beginjaren waren het nog
geen echte toneelstukken die gespeeld werden en viel het

meer onder de noemer van toneelsketches. Later werden de
toneelstukken door de leden geschreven, kregen ze meer inhoud en gaven ze een goede kijk op het arme dorpsbestaan in
vroeger tijden.

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Denk aan uw coniferen
strooi bitterzout!
Bemesting voor de tuin
Bloeiende violen en vaste planten

De leden van De Wurf

Café Oomstee
Vrijdag 29 februari

De jubileumuitvoering ‘Rijke
vissers, arme mensen’ speelt
zich af tijdens en na de Eerste

Wereldoorlog, toen het vissen op zee erg gevaarlijk was.
Maar er waren kennelijk nog

wel mogelijkheden waarmee
men een hoop geld kon verdienen en uiteraard gaat het
altijd gepaard met ‘alle gevolgen van dien’.
De uitvoering is geschreven
door J.A. Steen en wordt geregisseerd onder deskundige leiding van Rob van
Toornburg. Niet te vergeten is
de authentieke klederdracht
en het Zandvoorts dialect
die het geheel een cultuurhistorische waarde geven.
Er zijn twee uitvoeringen in
De Krocht: op vrijdag 7 en
zaterdag 8 maart, aanvang
20.00 uur (zaal open 19.30 uur).
Kaarten à € 7 zijn verkrijgbaar
bij Dorpsplein 9 en C. Huygen
straat 15 of anders aan de zaal.
Zondag 9 maart is er speciaal
voor de ouderen in Huis in
de Duinen nogmaals een uitvoering.

Papa Luigi e Amici
(Live muziek)
aanvang: 20.30 uur
Zaterdag 1 maart

Return onderlinge
biljartwedstrijd
Bluys – café Oomstee
in Café Bluys

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

Heeft u ook een
ZandvoortPas?

Kijk dan snel op de middenpagina’s
voor de actuele aanbiedingen!
10

Persoonlijke zorg en nazorg van
uw website bij Mark Sjerps Internet
Mark Sjerps Internet voor het ontwerpen en bouwen van websites kan
zichzelf sinds kort toevoegen aan de lijst van de deelnemende bedrijven
voor de ZandvoortPas. Naast beeldhouwer is Sjerps professioneel webdesigner. Hij heeft voor tal van uiteenlopende bedrijven websites gebouwd,
zoals Take Five aan Zee, Amsterdam Beach
en Pension Mamaloucha in Zandvoort.
Vanaf 1995 volgde Mark
Sjerps de ontwikkelingen
van het internet op de
voet. Met name op het gebied van interactie, design,
content beheer, navigatie
en databases. Met al deze
opgedane kennis en ervaring besloot Sjerps in 2006
een eigen bedrijf te starten.
Het doel van Mark Sjerps
Internet is het ontwerpen
en bouwen van persoonlijke websites die volledig
voldoen aan de wensen
van de opdrachtgever. “Aan
de hand van een vrijblijvend gesprek ga ik eerst
met de klant bekijken wat
de mogelijkheden zijn. Wat

wil de klant? Wat is de
huisstijl? Of moet er
een totaal nieuw concept voor een website
bedacht worden? Op
deze en andere vragen kan ik
advies geven, want er is veel
mogelijk met internet. Maar
alles gebeurt in overleg met
de klant”, aldus Mark, “een
website moet iets essentieel
toevoegen aan het bedrijf. Ook
moet een bedrijf of persoon er
zelf niet teveel onderhoud aan
hebben. De klant kan bij mij
rekenen op een persoonlijke
zorg én nazorg van de website. Tenslotte, vind ik het ook
als kunstenaar van groot belang dat een website er goed
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Spreuk van de week:

‘De evolutie op Aarde heeft door het ontstaan
van de mensheid een aanzienlijke achterstand opgelopen’
Marco Termes

(Marco wordt gesponsord door Grand Café Danzee)

Ali Ryerson in De Krocht

Komende zondag zal in het kader van Jazz in De Krocht fluitiste Ali Ryerson optreden met het trio Johan Clement. Deze
Amerikaanse heeft al op menig toppodium gestaan en heeft

met de groten der aarde mogen optreden. Zij is de dochter van

Art Ryerson, een zeer gerespecteerde jazzgitarist (1913-2004),
dus muziek werd haar met de paplepel ingegoten.
Zondag zal De Krocht er anders
uitzien dan normaal als het
trio Johan Clement optreedt.
Uitbater Theo Smit zal in de
zaal een soort jazzcafé creëren. Tafeltjes en stoelen zullen
her en der opgesteld staan
zodat het een wat gezelligere
ruimte wordt. Het concert begint om 14.30 uur en de entree
bedraagt € 15.
Ali Ryerson begon op achtjarige leeftijd fluit te spelen en
volgde een klassieke opleiding
aan het Hartt College van de
Universiteit van Hartford. Zij
ontwikkelde al snel een enorme interesse voor de jazzmuziek maar schuwt de klassieke
muziek evenmin. Zij ging op

wereldtournee en deed daarbij
vele jazzfestivals aan waaronder het Monterey Jazz Festival,
het JVC festival in New York, het
Guinness festival in Schotland
en stond ook in Carnegie Hall.
Verder is ze actief binnen het
muziekonderwijs. Zij verzorgt
veel fluitseminars op scholen
en universiteiten door de gehele VS. Een belangrijk evenement is de jaarlijkse masterclass die zij verzorgt aan de
Hidden Valley Music Seminars
in Californië. In een week tijd
worden er intensieve lessen
fluit gevolgd binnen de jazz.
Verder is Ali Ryerson te horen
op vele CD opnamen en heeft
ze zelf ook een aantal eigen
Cd’s op haar naam staan.

Start nieuwe Tai Chi klassen

De Taoïstische Tai Chi Vereniging Nederland start in Zandvoort

weer met een nieuwe beginnerklas Taoïstische Tai Chi interne

kunsten en methoden. Vanaf 6 maart elke donderdag van 9.30
tot 11.30 uur in het Jeugdhuis van de Protestantse Kerk.

uitziet. Het is tenslotte het
visitekaartje op de digitale
snelweg.”

ZandvoortPas

Op voortoon van de Zandvoort
Pas krijgt u als houder 10 %
korting op uw nieuwe website. Bent u nieuwsgierig geworden naar Mark’s werk?
Surf dan naar zijn website
www.marksjerps.eu.
Voor meer informatie:
info@marksjerps.eu,
tel. 5737541 of 06-1886 8837

Voorbeeld van een Tai Chi klas

Taoïstische Tai Chi is een vorm
van Tai Chi die specifiek gericht is op het bevorderen van
gezondheid en vitaliteit. Het
is geschikt voor mensen van
alle leeftijden en welke lichamelijke conditie dan ook. Er is
geen competitie en er zijn geen
examens. Iedereen leert en ontwikkelt zich volgens eigen aard
en mogelijkheden.

De eerste les op donderdag 6
maart is bedoeld als vrijblijvende kennismaking, vooraf
aanmelden is niet nodig. Het
is altijd mogelijk om op een later moment te starten of voor
een proefles te komen. Kijk
voor meer informatie op www.
taoist.nl of neem contact op
met christine.bol@casema.nl,
tel. 5718403.
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week

Hele maand maart:

Huisgemaakte stamppotten
tweede 500 gram:

Voor de pashouders
10% korting op onze
gebakken zeetongetjes,
natuurlijk geserveerd met
gebakken aardappelen,
sla of groente naar keus.
Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102
7 dagen per week geopend
van 09.00 tot 22.00 uur

Halve prijs!

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Uit de zomer van 2005
Oude Noord-Hollandse kaas
prachtig, pikant enne…..
enne…. lekker!
Nu heel kilo voor € 9,90

Nieuw:

L

Schitterende serviezen
in diverse prijsklassen

Voor zandvoortpashouders aanbieding:

Gratis proefles

Pashouders op alle artikelen 5% korting.

(vraag naar onze voorwaarden)

Bel voor informatie
06-54280393 of 023 - 5730107
www.members.lycos.nl\rijschoolduet

Op vertoon van de ZandvoortPas
een fles huiswijn i.p.v. € 16,00
voor € 14,50 (wit, rood of rosé)

LET OP, hele maand maart:
voor pas houders de nieuwe Stretch jeans
van KRUSH. Geen € 59.95 maar € 49,95

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

www.vlugfashion.nl Haltestraat 2a
7 dagen p. week geopend (vrijdag koopavond)

Bestel nu de ZandvoortPas 2008
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

De lekkerste
likeurbonbons
van Nederland!

Alle rubberen outdoor laarzen
10% korting
met de ZandvoortPas
Burg. Engelbertsstraat 94b – Zandvoort
7 dagen per week geopend

Uw op naam gestelde ZandvoortPas
wordt, tesamen met een welkomstkado,
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.
Met de aangehechte tegoedbon voor een
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst
tijdstip gratis een Zandkorrel (miniadvertentie) plaatsen.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 023 572 00 42
www.bloemenaanzee.nl

15% korting op
wenskaarten

Geschenkverpakking:
10 stuks € 13,95
18 stuks € 19,95
Pashouders
€ 2,50 korting!

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand maart

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort
Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Wie zei
daar dat
de euro
niks waard
was?
Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Deze pas is geldig t/m 31 december 2008

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen, ook
op Fleurop bestellingen.

Een Vikorn
bite

1

voor slechts

euro

OP=OP

Aanbod geldig tot en met woensdag 5 maart 2008
en alleen in onze vestiging te Zandvoort.
Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 - 57 12 865
Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

Lijst van
deelnemende
bedrijven

(in alfabetische volgorde)

Winkeliers:
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

Verzorging en vrije tijd:
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat
Autorijschool Duet - 06-54280393
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - www.nympheia.com
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

Mode en trends:
Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.
Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Net binnen! Nieuwe collectie BamBam
en Braxton interiors!
Pashouders 5% korting op de gehele collectie
Kerkstraat
Zandvoort
5732700
pashouders
5% 38
korting
op de 023
gehele
collectie.

Addie Ottho & Zn

Potgieterstraat 4
2041 PC Zandvoort
Telefoon 023 – 5717 287
Mobiel 06-5577 8563
Mobiel 06-1887 6726

ZandvoortPas houders 10% korting

Met ZandvoortPas
50% korting
op een Zandkorrel

Pashouders opgelet:
Nu € 15,- korting met de ZandvoortPas
op een Paddockjaarkaart van Circuit
Park Zandvoort. De jaarkaart verschaft
u toegang tot alle evenementen
die in 2008 plaatsvinden behalve
de A1 GP World Cup of Motorsport.
In plaats van € 115,- betaalt u € 100,-!

(particulier én zakelijk)

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Schoffies Kindermode - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Vlug Fashion Men’s Wear - Haltestraat

Wonen en onderhoud:
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Mark Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:
www.circuit-zandvoort.nl • info@circuit-zandvoort.nl
Tel. 023 5740740

Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

&

Heden

Wij gaan weer beginnen!
Vanaf vrijdag 29 februari
zijn wij weer open

Ve r l e d e n

Thai Paap
paviljoen 17

Voorlopig elk weekend
en bij ‘mooiweerdagen’
ook doordeweeks.
Reserveren?
Bel 06-3004 7080
of 06-1483 4629
Keuken open
van 17.00 tot 21.00 uur

Voor gezelligheid,
lunch & diner.

Presenteert
Zaterdag 1 maart

Flügel Party

Alle gerechten zijn
ook af te halen!

gratis entree

Haltestraat 20-Zandvoort
Tel.: 023-5720461

staat de deur open op zaterdag 1 maart
van 10.00 uur tot 14.00 uur

Grand Café & Restaurant
Specialiteiten volgens de
laatste trends

Zoekt per direct
full-time en part-time

Ter aanvulling van onze
keukenbrigade zijn wij per
direct op zoek naar een

Heb jij het echte horeca
gevoel,ben jij gastvrij en
service gericht wil je
werken in een leuk en goed
functionerend team neem
dan nu contact met ons op.
per e-mail:
cafeneuf@cafeneuf.nl
of 06-26178819

Ben jij (aan)komend talent
en ben je op zoek naar een
culinaire uitdaging in
een creatief team neem dan
nu contact op, per e-mail:
cafeneuf@cafeneuf.nl
of 06-26178819

Heeft u thuiszorg nodig? Wij hebben ruimte voor nieuwe cliënten
Wij hebben een team van gemotiveerde verpleegkundigen en
verzorgenden, die graag kwaliteit en aandacht geven aan de cliënt
Wij bieden:
		
		
		

Verpleging en verzorging
Huishoudelijke verzorging
Terminale thuiszorg
Psycho-sociale begeleiding

Met een persoonsgebonden budget, het PGB, kunt u bij Top Thuiszorg
zorg inkopen afgestemd op uw persoonlijke wensen en situatie. Wij
komen vrijblijvend en kostenloos bij u langs om uw vraag te bespreken.
Voor informatie kunt u bellen met A. Hijner, 023-5714635 of 06-52022639

geeft dan hebben we het mis. Want bij de eerste officiële tent die in

1926 door de gemeente werd aangekocht bleek al snel dat de plek

van het Tramplein destijds een verkeerde keuze was en veel aanlei-

Voor de oorlog stond de muziektent tegenover het
familiehotel l’Ocean op de Noordboulevard

Foto: Jan Smit, archief Genootschap Oud Zandvoort, bld.12834

voor iedereen die huidverbetering belangrijk
vind en voor iedereen die meer wil weten
over DR. BAUMANN producten.
Skinident van dr.Baumann 100% allergievrij
met 100% hoogwaardige huideigen stoffen

Vanaf 1900, zo staat in
de oude kranten te lezen,
werd tijdens het vieren van
Koninginnedag elke keer
een muziektent geleend.
De tijdelijke tent werd
welwillend afgestaan door
de heer J. Koning en stond
op het weiland tussen de
Groote- en Kleine Krocht.
Op deze feestdag leverde
de Nederlandse Electriciteit
Maatschappij jarenlang de
elektrische verlichting.

Wandelende tent

huisd, nu naar de duinen ten
zuiden van het Kurhaus, om
uiteindelijk te eindigen op het
terrein van de Entos.

Verkeersoverlast

Volgens de toenmalige journalist was de verkeersoverlast destijds in die mate: “dat
de Krocht en bijna de geheele
Haarlemmerstraat met auto’s
vol stond, die alle moesten
wachten totdat het nummer
gespeeld was. Wij kunnen er
toch zeker dit jaar op rekenen
dat wij een enorm verkeer krij-

Pedicure en Schoonheidssalon “ Aerdenhout”
Bentveldsweg 116, 2111 EE Aerdenhout
023-5244732/06-200 64 242
Gespecialiseerd in allergische eczeem en acne.

Zelfstandig
werkende kok

Top Thuiszorg
Een Top Team voor Top zorg

Als we denken dat het plaatsen van de muziektent nu veel beroering

door Nel Kerkman

Van 23.00- tot 05.00 uur

Grand Café & Restaurant
Specialiteiten volgens de
laatste trends

Het verleden en heden van de muziektent

ding gaf tot gesprekstof.

Bij Schoonheidssalon Aerdenhout

medewerker/
medewerkster
bediening
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Wekelijks de
krant lezen
op internet?
Kijk op
www.zandvoortsecourant.nl

SPIEGELS VERLICHTING & WOONACCESSOIRES

Spiegels
Verlichting
Kronen en plafonnières
Woonaccessoires
o.a. kinderstoeltjes
Badhuisplein 8 (naast Holland Casino)
2042 JB Zandvoort Tel.: 023-571 4441
Maandag gesloten

Luisterende toeschouwers bij de naoorlogse verrijdbare muziektent
Foto: archief Genootschap Oud Zandvoort

De in 1926 aangekochte
muziektent werd ook wel
de wandelende tent genoemd. Nadat deze geruime tijd op het Tramplein
had gestaan, verhuisde de
tent vanwege verkeersoverlast naar het Gasthuisplein
waar een open plek was gekomen vanwege de sloop
van het oude mannen- en
vrouwenhuis. Na enige tijd
werd de boel opnieuw ver-

gen, van alle vreemdelingen
die hier wel niet wonen, doch
die ‘s avonds van Amsterdam
per auto een tochtje zullen
maken, over Zandvoort en omstreken en retour. Waarom die
tent niet geplaatst op het veld
achter de Krocht, waar ieder
die van de muziek wenscht te
genieten, er rustig kan staan,
zelfs in het zand of gras kan
gaan zitten, terwijl het verkeer
ongestoord kan doorgaan.”

Na de oorlog

De muziektent die de ge- klanken en het werd van 8 bestraat was. De gemeente
meente voor de oorlog bezat tot half elf uur een feest van zou voor het onderhoud en
werd tijdens de Duitse bezet- vrolijkheiden jolijt, zoals men de coördinatie zorgen en het
ting afgebroken. Na de bevrij- dat in Zandvoort maar zelden geld kwam uit de evenemending werd er wel een andere meemaakt.” Wel vroeg men tenpot. Pas negen jaar later
tent geplaatst maar het was zich later af of het verkeer niet worden eindelijk de plannen
behelpen. Deze tent bestond beter omgeleid kon worden via door de Strandkorrels en de
uit balken, schragen en een de Hogeweg en terug via de Gemeente gerealiseerd.
met dekzeilen opgetrokken Zeestraat-Kostverlorenstraat. Bij het afscheid van burgestellage en had niet dé uit- In 1961 werd de tent als proef meester Van der Heijden
straling voor een badplaats. In op het rustieke Gasthuisplein ( juni 2007), werd er als af1950 besloot B & W om een gezet maar ook dat beviel scheidscadeau een ‘muziekverrijdbare muziektent voor niet omdat het toch niet de tempel’ aangeboden. Omdat
de som van ƒ 6000,— aan te uitstraling had als die van het niet iedereen gelukkig is
schaffen. Met weinig moeite Raadhuisplein. In de latere ja- met de keuze van de locatie
kon de tent bij ren waren de plaatsingskosten van de muziektent op het
alle voorkomen- één van de struikelblokken en Raadshuisplein, wordt op 4
de gelegenhe- daarmee werd de teloorgang maart aanstaande de muziektent alsnog in de raadsden op elke ge- van de muziektent ingeluid.
wenste plaats
in de gemeente
worden opgesteld. Tijdens de
zomermaanden
waren er veel
openluchtconcerten en evenementen waar
onder andere
de Zandvoortse
muziekkapel en
de succesvolle
Tirolerkapel
veelvuldig optraden.
Bij zijn afscheid in juni 2007 kreeg burgemeester

Weer verkeersoverlast

De Tirolerkapel, die na de
pauze zich transformeerde
tot boerenkapel, trok ontzettend veel toeschouwers
naar de muziektent op het
Raadhuisplein. De mensenmassa was zo omvangrijk dat
de politie de grootste moeite
had om het verkeer op gang
te houden. “Men zong mee uit
volle borst, men deinde mee
op de maat van de vrolijke

Rob van der Heijden een muziektempel aangeboden
Foto: archief ZC

Afscheidscadeau

Al jaren wilde Stichting
Strandkorrels (anonieme ondernemers) al een muziektent
cadeau doen. In 1999 waren de
plannen al zover dat wethouder Andries van Marle bekend
maakte dat de muziekkoepel
geplaatst zou worden zodra
het Raadhuisplein opnieuw

vergadering besproken.
Intussen heeft de gemeente
de tent in Engeland al besteld en deze zal eind maart
afgeleverd worden. Het betekent dat Zandvoort, na jarenlang tentloos te zijn geweest,
weer van openluchtconcerten uit ‘onze’ muziektempel
kan gaan genieten.
15

S
L
E
R
R
O
K
D
N
A
Z

Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilderswerkzaamheden
.................
Autobedrijf
Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl
.................
Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of
06-44696001. ;
Met garantie en KvK.
.................
Gevraagd:
Portugese coversatieles.
Woensdagochtend.
06-53762438
.................
Hotel De Kust
zoekt medewerkers
voor schoonmaakwerk.
Voor info:
bel 5712966

Organisatie- en
familieopstellingen
op 6 april 2008.
Incl. lunch.
Aanmelden/info:
Atie Spaan,
tel. 023-5718442
.................
Garageplaats
te koop in Park Duijnwijk
Vraagprijs:
€ 21.000,- k.k.
Van Schaik Omaco
Makelaars
023-5712944
www.vanschaikomaco.nl
.................
Garage te huur
in de put bij de
Trompstraat
Huur € 105,- per maand
Tel.: 06-5325 6274
.................
Te koop:
éénpersoons bed € 30.
Massief grenen in goede staat.
Tel. 06-24731330 of
5749575
.................
Gevraagd: jonge
dames v.a. 18 jaar voor
erotiek of sex. €100,
5716998, discr. verz.
.................
Te huur:
Kantoor/praktijkruimte.
Goede locatie.
Ook tijdelijk.
Tel. 06-10091892
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Bianca
Dorsman

Bianca Dorsman is 20 en wist
al toen zij drie jaar was dat zij
zangeres wilde worden. Haar

grote droom is nog steeds om van haar hobby zingen haar

werk te maken en deze Zandvoortse is al aardig goed op weg
om deze droom te realiseren!

“Als ik kan doen waar mijn hart
ligt, ben ik het gelukkigst”, zegt
Bianca. En haar hart ligt bij de
muziek: zingen, piano spelen,
teksten schrijven en componeren. “Als ik daar ook nog mijn
brood mee kan verdienen, dan
zou mijn droom uitgekomen
zijn.”
Administratiekantoor

K. Willemse
Administratie en
belastingaangiften
voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf
Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531
E-mail: kittywillemse@planet.nl

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels €5,-

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

Zakelijke
zandkorrels €10,- (excl.BTW)

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

1
2
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Tegenwoordig zijn er zoveel
jongens en meiden die ‘beroemd’ willen worden met
zingen, in musicals, dansen
etc. Sinds de hype van Idols,

H eb je ff …

… Ba rt Ko pe r, 17 jaa r

Waar kennen
we jou van?

“Jullie zouden mij kunnen kennen
van de Vomar, waar ik nu ruim een
jaar als vakkenvuller werk. Ook
loop ik al heel wat jaren op maandag folders in de Lorentzstraat.
Met mooi weer is dat echt een
relaxed bijbaantje. In de zomer
werk ik ook nog wel eens op het
Bloemendaalse strand.”

“Ik zit in 5 HAVO op het ECL in Haarlem. De laatste weken zijn
aangebroken, want half mei beginnen de examens al. Ik weet nog
niet precies wat ik hierna wil gaan doen. Ik denk aan een tussenjaar en daarna een opleiding in de toeristische richting. In mijn
vrije tijd zit ik bij de jeugdgroep van toneelvereniging Wim Hildering,
basketbal ik bij The Lions en ben ik actief lid bij scoutinggroep
St. Willibrordus.”

4
5
6
7
8
9

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist
plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.

Talentenjacht

de X-factor, So You Wanna Be
a Popstar, Op zoek naar Evita,
Dancing Queen en ga zo maar
door, lijkt het vandaag de dag
zo makkelijk om je te laten
zien op televisie en een idool
te worden. De wereld van Idols
werkt aanstekelijk. Maar wat
maakt Bianca uniek en hoe wil
zij haar droom gaan verwezenlijken? Bianca: “Door één keer
per week The Secret te kijken.
Grapje! Nee, ik wil doorgaan
met waar ik nu mee bezig ben;
zoveel mogelijk optreden en
mijn eigen nummers schrij-

Wat doe je naast deze bijbaantjes?

3

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Inspiratie

In the Picture…

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen
Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Waar kunnen we jou nog meer tegenkomen?

“Op zaterdag kun je mij meestal vinden in de sporthal waar ik
dan aan het basketballen ben. Voor de rest ben ik in het weekend
te vinden bij de scouting en doordeweeks een avondje bij Wim
Hildering. Uitgaan doe ik eigenlijk niet vaak, want ik heb dus genoeg andere leuke dingen te doen! Maar als ik uitga, is dat wel
altijd in Zandvoort.”

ven en
componeren.” Meedoen
aan programma’s als
Idols is niks voor haar,
zij gaat liever haar
eigen gang. Bianca
treedt op tijdens talentenjachten door het
hele land, met open podia en bepaalde gelegenheden
waarvoor zij wordt gevraagd.

Adrenaline

Toen zij drie jaar oud was, wilde zij dolgraag naar de Mini
Playbackshow. “Ik keek er altijd naar en wilde niets liever
dan daar ook staan.” Op haar
vijftiende deed Bianca voor
het eerst mee aan een talentenshow op haar oude middelbare school. “Ik heb toen
voor een paar honderd man
publiek gezongen. Het gevoel
was onbeschrijfelijk, het was
zo fantastisch! De adrenaline
stroomde door mijn lijf. Vanaf
dat moment wilde ik niets liever meer.”

Haar grote idolen zijn Nina
Simone, Etta James, Ella
Fitzgerald, Aretha Franklin en
Otis Redding. “Van deze artiesten krijg ik inspiratie”, zegt
Bianca. Het liefst zingt ze een
combinatie van pop, soul en
jazz. Verder haalt zij haar inspiratie uit alles wat ze dagelijks
meemaakt. Als er heftige dingen om haar geen gebeuren,
denkt ze daar over na en zet ze
zoveel mogelijk op papier.

Over tien jaar

Bianca: “Er is niks mooiers dan
je eigen nummers te kunnen zingen voor een publiek.
Omdat de teksten volledig bij
jezelf liggen, omdat dat jouw
emoties zijn.” Waar zien we
Bianca over tien jaar? “Ik wou
dat ik dat zelf wist! Het zou natuurlijk wel leuk zijn om voor
een grote zaal in Amerika te
zingen of op een mega groot
cruiseschip of zo”, zegt zij met
een glimlach. Tot slot zegt
Bianca Dorsman met The
Secret stiekem in haar achterhoofd: “Ik weet waar ik voor ga
en ik weet wat ik wil bereiken.
Dus dat ga ik ook bereiken!”

I Know Where It’s @
Zaterdag 1 maart:

Flügel Party @ Chin Chin! Met een DJ van de
Skihut, verschillende promogirls en heel veel
flügel natuurlijk.

Zaterdag 1 maart:

De Ierse band Ben Reel speelt in de Sandbar.
Entree is gratis en de band start om 22.30 uur.

Donderdag 6 maart:

‘Ranking what matters’, een evenement van de
provincie Noord-Holland en een initiatief van
NH Jong, de jongerenadviesraad van de provincie. Ben jij tussen de 15 en 25 jaar en wil je deze
donderdag meedenken over zaken als jongerenhuisvesting en openbaar vervoer?
Meld je aan voor ‘Ranking what matters’ via
lijstnhjong@noord-holland.nl (tot 5 maart). Het
evenement vindt plaats in Brasserie Stempels in
Haarlem van 17.00 tot 21.00 uur.

Wij zoeken jou!
Heb je iets leuks te vertellen
of te laten zien: mail het ons!
jong@zandvoortsecourant.nl

Sutiah - Pauline - Stephanie

Column
Vakantie
gevoel

Ik ben een echt stadsmens.
Mijn hele leven lang woon
ik in een stad. Ik ben gewend geraakt aan veel
drukte, mensen en verkeer.
Meestal vind ik het ook heel
leuk om in een stad te wonen. Zo vind ik het te gek
om urenlang te wandelen.
Winkels bekijken, een terrasje pakken of gewoon op
een bankje zitten. Een soort
van eigen gemaakte attractie: op een afstandje kijken
naar de chaos van de stad.
Aan de andere kant is het
in een stad ook erg ieder
voor zich. De buren in de
flat ken ik wel van gezicht.
Je zegt elkaar gedag, maar
op de koffie gaan is net
even een stapje te ver. Een
kopje suiker halen? Nee,
dan fiets ik nog liever naar
een avondwinkel. Je leeft
naast elkaar, maar vooral
ook langs elkaar heen. Ik
mis het persoonlijk contact
soms wel een beetje. Als je
dan ook nog voor de zoveelste keer bijna omver wordt
gereden door een asociale
automobilist of steeds opzij
wordt geduwd in een groot
warenhuis, dan wil ik juist
zo snel mogelijk weg uit
de stad.
Op zulke momenten vraag
ik me vaak af hoe het zou
zijn om in een dorp te wonen. Voor mij heeft het iets
romantisch. Misschien klinkt
het heel truttig, maar het
lijkt me gewoon heel knus.
Een ander woord kan ik er
niet voor bedenken. Dat
gevoel wordt steeds sterker
nu ik vaker in Zandvoort ben.
Wat een verschil! Ik voel me
helemaal niet opgejaagd,
maar juist heel relaxed. Er is
zelfs vaak tijd voor een babbeltje. Geweldig! Het is alsof
ik even op vakantie ben. Komt
het misschien door de zee en
het strand? Ik weet het niet,
maar één ding weet ik wel.
Na een middagje Zandvoort
kan ik de drukte van de stad
weer aan!

Sutiah
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Uitagenda
Holland Casino
Zandvoort
Maart 2008
Vanaf 20.00 uur

			

50plus@zandvoortsecourant.nl

‘Zomaar een foto van vroeger’

Altijd leuk om te kijken of je bekenden ziet. Van Anneke Vermaat-Dammann ontvingen wij een

klassenfoto van de zesde klas van de Karel Doormanschool, jaargang 1963-1964. De meeste
namen zijn bekend, maar een enkeling staat nog een vraagteken bij. Indien u weet wie de

ontbrekende namen zijn, stuurt u dan een email naar 50plus@zandvoortsecourant.nl of bel de

Woensdag 5 maart

redactie, tel. 5732752.

Special Ladies Day

Bonus Jackpot
Diamantbank

Hot Chocolate
Chocolade is niet meer uit onze cultuur
weg te denken. Deze avond staat dan
ook helemaal in het teken van chocolade.
Melk-, witte en pure chocolade; alle
smaken komen aan bod.

Maak kans op diamantcheques à � 500,-.
Deze prijs kunt u winnen op de speciale
Diamantbank.

• Chocoladefontein met fruit en andere
zoetigheden
• Demonstratie van Kees Raat, bekend
van Unlimited Delicious
• Bonbons proeven
• Bestelt u een voor- en een hoofdgerecht
in Circles Restaurant dan ontvangt u
een lekkere chocolade proeverij gratis

Feesten & Events
Zaterdag 1 maart
22.00 - 02.00
Amy & Paolo
Zondag 2 maart
17.30 - 21.30
NME Events
Woensdag 5 maart
Vanaf 20.00 uur
Special Ladies Day ’Hot Chocolate’
Vrijdag 7 maart
22.00 - 02.00
NME Events
Zaterdag 8 maart
22.00 - 02.00
Combé
Zondag 9 maart
17.30 - 21.30
Cross-Over
Vrijdag 14 maart
22.00 - 02.00
Tommy Thompson
Zaterdag 15 maart
22.00 - 02.00
DJ Thomas
Zondag 16 maart
17.30 - 21.30
Gigspanner
Vrijdag 21 maart
22.00 - 02.00
Goede vrijdag
First Class
Zaterdag 22 maart
22.00 - 02.00
Christoph Völcker
Zondag 23 maart
1e paasdag
Fresh!
17.30 - 21.30
Amy & Paolo
21.30 - 01.30
Paaslunch; reserveren 023 - 57 40 542
Maandag 24 maart
2e paasdag
NME Events
17.30 - 21.30
Paaslunch; reserveren 023 - 57 40 542
Vrijdag 28 maart
22.00 - 02.00
Ingram Washington
Zaterdag 29 maart
22.00 - 02.00
DJ 2 To You
Zondag 30 maart
17.30 - 21.30
NME Events

50 plus pagina door Mitzi Maas

Spectaculair
Paaslunchbuffet

Voor meer informatie en reserveringen belt u
tijdens kantooruren: 023 - 57 40 542

Boven van links naar rechts: Albert ?, Joke Luijendijk, Marjo Siebers, Marjolein Leen, Gerrit Zwemmer,
Johan Pellerin, Kees Determann, Meester Nijland, Willie Schaasbergen, Angela de Kater, Piet Brouwer,
Margo Lantinga, Dik Drommel, Marcel Meijer.
Onder van links naar rechts: Kickie Daane, Joop ?, Hedy Schmidt, Bob Keur, Goert Giltay, Anneke
Dammann, Willy Weber, Piet Visser, Ciska Determann, René Visser en Gerard Scholten

Ze zijn in heel Nederland te zien, maar voor het ultieme voorjaarsgevoel moet u beslist een weekendje naar Friesland. Je
kunt er heerlijk wandelen, fietsen, zeilen en genieten van de
Friese hartelijkheid. Dan bent u meteen van het vooroordeel
af dat Friezen stug zouden zijn.

Bonus Jackpot Maart
Zoek de zon op!

Voor chocolade
liefhebbers
Bestelt u in maart een voor- en een hoofdgerecht in Circles Restaurant dan ontvangt u een
lekkere chocolade proeverij gratis.

Holland Casino Zandvoort, Badhuisplein 7, 2042 JB Zandvoort. Tel 023 - 57 40 574. Kijk voor meer informatie en onze voorwaarden op hollandcasino.nl

Oude- en Nieuwe Biltzijl, waar
de Bildstars vandaan komen.
Om te winkelen moet u beslist
naar Ljouwert (Leeuwarden),
sinds 1504 de hoofdstad van
Frieslân. Het heeft iets weg van
Utrecht, met zijn vele grachtjes. Het Fries Museum en het
Verzetsmuseum Friesland aan
de Turfmarkt zijn absolute aanraders.

Rondom de Friese meren

zo 23 en ma 24 mrt 13.00-15.00 uur

Maak van 1 maart tot en met 15 april met de
Bonus Jackpot kans op 1 van de 100
reischeques t.w.v. € 200,-! Een mooi begin
van een nog mooiere vakantie!

Samenwerking Loket Zandvoort
en Pluspunt groot succes!

Op 18 januari 2006 werd het Loket Zandvoort officieel ge-

opend. Het Loket is een samenwerkingsverband van Stich-

ting Pluspunt, Stichting Kontext (voorheen maatschappelijke
dienstverlening) en de Gemeente Zandvoort. Van dit pilotproject, dat drie jaar duurt, kan nu al geconstateerd worden dat
het enorm succesvol is.

Lyde de Graaf, coördinator
van het Loket en Nathalie
Lindeboom, senior ouderenadviseur en coördinator vrijwilligersbeleid van Pluspunt,
vertellen glunderend over de
samenwerking: “Ieder vanuit
onze eigen expertise, vullen
wij elkaar prima aan”, vertelt
Nathalie. “We zijn er voor iedereen, van 0 tot 100 jaar”,
zegt Lyde, “het loket is ook de
toegangspoort tot de Wmo.”

Niet meer van het kastje
naar de muur

Lammetjes in de wei

Op zondag 23 en maandag 24 maart is er in
Circles Restaurant van 13.00 - 15.00 uur een
heerlijk paasbuffet. Met de meest fantastische
lekkernijen, zoals roerei met gerookte zalm en
rucola, warme brioche met brie, lavendelhoning
en pijnboompitten. En dat is slechts het topje
van de ijsberg. De kosten zijn € 24,50 p.p.
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Ook in Friesland staan veel lammetjes in de wei

De eerste plaatsnaamborden
die u ziet, als u de Afsluitdijk
af rijdt, doen vermoeden dat u
per ongeluk in het buitenland
terecht bent gekomen. Zurich
is een gewoon Fries plaatsje.
Pingjum trouwens ook, al klinkt
het Chinees. Bezoek de grootste Friese havenstad Harns
(Harlingen) en kijk uit over de

waddenzee. Wij Zandvoorters
krijgen nooit genoeg van de
zee, toch? Maar het monumentale centrum is ook de moeite
waard met zijn fraaie gevels.
Vanuit Harlingen kunt u via de
dijk naar het noorden rijden.Wel
voorzichtig want het wemelt
er van de lammetjes. U komt
langs de grappige dijkdorpjes

In zuidelijke richting vindt u de
beroemde Friese meren, zoals
het Tjeukermeer, Slotermeer
en het Snekermeer, waar u in
Snits (Sneek) de Waterpoort
met zijn unieke tweelingtoren kunt bekijken. In Workum,
een van de Friese elfsteden,
moet u beslist het Jopie
Huismanmuseum binnenlopen. De schilderijen, zoals het
‘Stilleven op een AB-dekentje’
zijn met fotografische precisie gemaakt. In Friesland is
zoveel te zien en te beleven,
misschien kunt u er niet van
in slaap komen. In dat geval is
schaapjes tellen een idee? Of
toch niet, het zijn er zoveel en
ze lopen allemaal door elkaar.

Loket Zandvoort geeft u
informatie en advies over
voorzieningen, instellingen
en regelingen op het gebied
van wonen, welzijn en zorg.
Bijvoorbeeld het aanvragen
van huurtoeslag, woningaanpassingen, thuiszorg, ziektekostenverzekering, hulp bij
thuisadministratie. “Het gebeurt eigenlijk nooit dat we
iemand niet kunnen helpen”,
zegt Nathalie trots.

Verder kijken dan de neus
lang is

De naam ‘loket’ doet misschien
vermoeden dat u voor een loketje of balie zo snel mogelijk
geholpen wordt, omdat er nog
20 wachtenden voor u staan.
Niets is minder waar. In een
rustige omgeving nemen de
medewerkers alle tijd voor u.
Lyde vertelt ter illustratie: “Een
mevrouw kon de eigen bijdrage voor thuiszorg niet betalen.

De Gemeente biedt een collectieve ziektekostenverzekering waarbij de eigen bijdrage
wordt vergoed. Omdat die
mevrouw een laag inkomen
had, kwam ze ook in aanmerking voor kwijtschelding van
gemeentelijke belastingen
en de aanslag van Rijnland.
Wij hebben haar geholpen de
aanvraagformulieren in te vullen. Ze was zó blij. Er wordt dus
veel breder gekeken, dan alleen
naar die ene vraag waarmee
iemand komt.”

Steeds meer bezoekers

In 2007 wisten 1867 dorpsgenoten het Loket te vinden. Een stijging in het bezoekersaantal van
18%. Ze zijn dan ook erg blij met
de 6 vrijwilligers van Pluspunt,
die na een gedegen opleiding
het Loket ondersteunen bij het
invullen van formulieren. Per
1 januari bevindt zich ook een
Loket in wijksteunpunt Noord,
waar u donderdags van 9.00
tot 11.00 uur terecht kunt. Het
Loket in het Gemeenschapshuis
aan de Louis Davidsstraat 17 is
dagelijks geopend van 9.00 tot
12.30 uur. Bent u niet in staat
om het Loket te bezoeken?
Bel even met 57 40 450 en er
wordt een huisbezoek geregeld.
In juli neemt de Gemeenteraad
het besluit of dit pilotproject
wordt omgezet in een definitief samenwerkingsverband.
We gaan er vanuit dat de raad
de juiste beslissing neemt. Een
zorg minder!

Lyde de Graaf en Nathalie Lindenboom
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl
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DE WEBSITE

"EGROTINGSWIJZIGINGEN

/P GROND VAN ARTIKEL  TWEEDE LID VAN DE 'EMEEN
TEWET LIGGEN DE BEGROTINGSWIJZIGINGEN VAN DE AGEN
DAPUNTEN DIE OP  MAART  AAN DE GEMEENTERAAD
TER VASTSTELLING WORDEN VOORGELEGD EN DIE FINANCIpLE
CONSEQUENTIES TOT GEVOLG HEBBEN VANAF HEDEN TOT
EN MET  MAART  TER INZAGE BIJ DE BALIE VAN HET
GEMEENTEHUIS

6ERORDENING PARKEERBELASTINGEN 

)N DE VERGADERING VAN  DECEMBER  HEEFT DE GE
MEENTERAAD VAN :ANDVOORT DE HIERONDER VOLGENDE
VERORDENING INCLUSIEF TOELICHTING EN EVENTUELE TARIE
VENTABEL VASTGESTELD
0ARKEERBELASTINGEN 
$E VERORDENINGEN TREDEN IN WERKING OP  MAART 
$E WIJZIGINGEN IN DE VERORDENINGEN BETREFFEN VOORNA
MELIJK AANPASSINGEN IN VERBAND MET NIEUWE TARIEVEN
VOOR HET BELASTINGJAAR 
$E STUKKEN LIGGEN TIJDENS REGULIERE OPENINGSTIJDEN
ZIE ELDERS IN DEZE PUBLICATIE KOSTELOOS TER INZAGE
BIJ DE CENTRALE BALIE IN HET 2AADHUIS EN STAAN OP DE
WEBSITE
7ANNEER U MEER WILT WETEN KUNT U CONTACT OPNEMEN
MET DE MEDEWERKERS VAN 'EMEENTEBELASTINGEN +EN
NEMERLAND :UID TELEFOON   0OSTBUS 
 !! /VERVEEN "IJ HET BELASTINGKANTOOR KUNNEN
AFSCHRIFTEN VAN DE VERORDENINGEN TEGEN BETALING VAN
LEGES WORDEN AANGEVRAAGD

-ANDAATREGELING  VASTGESTELD

/P  FEBRUARI  HEBBEN BURGEMEESTER EN WET
HOUDERS VAN :ANDVOORT ALSMEDE DE BURGEMEESTER DE
MANDAATREGELING   VASTGESTELD $EZE MANDAAT
REGELING VERVANGT DE MANDAATREGELING  $E MAN
DAATREGELING  BEVAT ALGEMENE REGELS OVER HET VER
LENEN VAN DE BEVOEGDHEID TOT BESLUITVORMING DOOR HET
GEMEENTEBESTUUR AAN MEDEWERKERS VAN DE GEMEENTE
/P  FEBRUARI  HEBBEN BURGEMEESTER EN WET
HOUDERS DAARNAAST HET MANDAAT EN VOLMACHTBESLUIT
  VASTGESTELD (IERIN IS CONCREET VASTGELEGD WELKE
BEVOEGDHEDEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS AAN
BEPAALDE MEDEWERKERS HEBBEN GEMANDATEERD /OK
DE BURGEMEESTER HEEFT EEN SOORTGELIJK BESLUIT GENO
MEN HET MANDAAT EN VOLMACHTBESLUIT BURGEMEESTER
 !LLE HIERBOVEN GENOEMDE BESLUITEN TREDEN IN
WERKING OP DE DAG VAN DEZE PUBLICATIE 5 KUNT DEZE

BESLUITEN GEDURENDE VIER WEKEN NA DEZE PUBLICATIE
TIJDENS DE GEBRUIKELIJKE OPENINGSTIJDEN INZIEN BIJ DE
#ENTRALE "ALIE VAN HET GEMEENTEHUIS 3WALUpSTRAAT 
TE :ANDVOORT4EGEN DEZE BESLUITEN ZIJN GEEN BEZWAAR
ENOF BEROEP MOGELIJK

:ANDVOORT 3CHOON

/P DONDERDAG  MAART ORGANISEERT DE GEMEENTE EEN
GROTE BIJEENKOMST OVER :ANDVOORT 3CHOON $E BIJ
EENKOMST IS IN GEBOUW $E +ROCHT EN START OM 
UUR )EDEREEN IS WELKOM OM MEE TE PRATEN mN MEE TE
BEPALEN HOE DE :ANDVOORTSE STRATEN EN PLEINEN NOG
SCHONER KUNNEN
)DEEpN DIE WERKEN
(ET IS DE BEDOELING DAT DE DEELNEMERS MET VEEL GOEDE
IDEEpN KOMEN WAARMEE ALLEN AAN DE SLAG KUNNEN
GAAN 4IJDENS DE AVOND KRIJGT U UITLEG WAAROM DE AAN
PAK IS ZOALS IE NU IS EN EEN DESKUNDIGE VAN BUITEN MAG
ZIJN OORDEEL OVER :ANDVOORT GEVEN
&OTOBEWIJZEN
)N DE AANLOOP NAAR DE AVOND KUNT U AL UW IDEEpN
AANDRAGEN ¯ ZIE MAILADRES HIERONDER -AAR HET BLIJFT
NIET BIJ PRATEN /OK IS IEDEREEN VAN HARTE UITGENODIGD
OM FOTO´S ROND HET ONDERWERP AAN TE LEVEREN 5W
FOTO´S WORDEN OP DE WEBSITE GEZET ¯ IN HET SPECIALE
WEBONDERDEEL ³:ANDVOORT 3CHOON´
)NTERESSE -ELD U AAN VIA SCHOON ZANDVOORTNL
.U AL EEN GOED IDEE VOOR DE AVOND -AIL UW BIJDRAGE
NAAR SCHOON ZANDVOORTNL
-AAK FOTO´S -AIL ZE NAAR SCHOON ZANDVOORTNL 

6ERKEERSBESLUIT

/P GROND VAN HET OP  NOVEMBER  IN WERKING
GETREDEN !LGEMEEN $ELEGATIEBESLUIT  HEBBEN
"URGEMEESTER EN 7ETHOUDERS VAN :ANDVOORT OP 
FEBRUARI  BESLOTEN TOT $E AANLEG VAN EEN GERE
SERVEERDE GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS AAN DE -AX
%UWESTRAAT NAAST NR 

2AADVERGADERING

$E GEMEENTERAAD VERGADERT DINSDAG  MAART /P DE
AGENDA STAAT
/PENING
,OTING
)NGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN
6ASTSTELLEN AGENDA
6ASTSTELLEN NOTULEN VAN  JANUARI 
(AMERSTUKKEN
A !ANPASSING ENIGE VERORDENINGEN
B E BEGROTINGSWIJZIGING  ($+
C "EGROTING 3TICHTING /PENBAAR 0RIMAIR /NDERWIJS
:UID +ENNEMERLAND
D +ADERNOTA  DEEL )) BEGROTINGSUITGANGSPUNTEN

E #LAIM 3TEDE
!ANVULLEND KREDIET ,OUIS $AVIDS #ARRm

Vervolg gemeentelijke publicatie week 9

2EGIONALISERING BRANDWEER
"EGROTINGSWIJZIGING TEN BEHOEVE VAN DE UITVOERING
"!'
3UBSIDIEVERZOEK #IRCUITRUN
&INANCIERING -UZIEKTENT
3LUITING
$E VERGADERING BEGINT OM  UUR IN DE RAADZAAL
$E ENTREE VINDT U AAN HET 2AADHUISPLEIN $E DEUREN
GAAN OM  UUR OPEN $E AGENDA KAN NA SLUITING
VAN DEZE KRANT NOG WIJZIGEN 5 VINDT DE MEEST RECENTE
AGENDA OP DE WEBSITE 6AN DE DEFINITIEVE AGENDA ZIJN
TIJDENS DE VERGADERING OOK EXEMPLAREN BESCHIKBAAR
!GENDA RAADSVOORSTELLEN EN CONCEPTBESLUITEN LIGGEN
TIJDENS OPENINGSTIJDEN TER INZAGE BIJ DE #ENTRALE "ALIE
EN ZIJN TEVENS TEGEN BETALING ALGEMEEN BESCHIKBAAR
$E RAADVERGADERING WORDT TUSSEN  UUR EN 
UUR LIVE UITGEZONDEN DOOR :&- KABEL &-  ETHER
&-   

#OMMISSIE 0ROJECTEN EN 4HEMA´S

$E #OMMISSIE 0ROJECTEN EN 4HEMA´S VERGADERT OP
 MAART VANAF  UUR IN DE RAADZAAL $E DEUREN
GAAN OM  UUR OPEN $E ENTREE VINDT U AAN HET
2AADHUISPLEIN /P DE AGENDA STAAT
/PENING
6ASTSTELLING AGENDA
"ESLUITENLIJST VERGADERING VAN  JANUARI  EN
TOEZEGGINGEN
6ASTE AGENDAPUNTEN ALLEEN INDIEN AAN DE ORDE OF
VOORAF INGEBRACHT
6OORSTELLEN BEOOGDE MARKETINGMANAGER PLUS TOE
LICHTING
3TAND VAN ZAKEN MARKETINGMANAGER
3TAND VAN ZAKEN 666 :UID +ENNEMERLAND
/PENBAAR VERVOERVERBINDING :ANDVOORT 3CHIPHOL
*AARPLAN 0OLITIE
2ONDVRAAG
3LUITING
)N DEZE COMMISSIE KUNNEN BURGERS HET WOORD VOEREN
$IT KAN ZOWEL OVER ONDERWERPEN OP DE AGENDA ALS OVER
EEN EIGEN ONDERWERP $EGENE DIE OVER EEN EIGEN ON
DERWERP WIL SPREKEN MOET DIT SCHRIFTELIJK AANMELDEN
$IT KAN OOK PER E MAIL $E AANMELDING MOET UITERLIJK
MAANDAGOCHTEND OM  UUR BINNEN ZIJN VOOR EEN
VERGADERING DIE DE WOENSDAGAVOND DAAROP WORDT
GEHOUDEN $E AANMELDING KUNT U ZENDEN AAN 'E
MEENTE :ANDVOORT TAV DE GRIFFIE 0OSTBUS   !!
:ANDVOORT OF PER MAIL GRIFFIE ZANDVOORTNL !FGEVEN
AAN DE BALIE VAN HET RAADHUIS KAN OOK /P DE AANMEL
DING MOET STAANNAAM ADRES TELEFOONNUMMER EN HET
ONDERWERP MET EEN TOELICHTING OP EEN APARTE BIJLAGE
$EZE TOELICHTING MAG NIET TE UITGEBREID ZIJN EN LIEFST
WORDEN AFGESLOTEN MET EEN CONCRETE VRAAG OPROEP OF
IETS DERGELIJKS .AAST DEZE REGEL GELDEN EXTRA REGELS
$EZE ZIJN TE LEZEN OP WWWZANDVOORTNL "ESTUUR 
2AADSCOMMISSIES  )NBRENG EN MEEPRATEN OF OP TE
VRAGEN BIJ DE GRIFFIE

6ERGUNNINGEN
"OUWVERGUNNINGEN AANGEVRAAGD
:ANDVOORT
7ITTE 6ELD  PLAATSEN KOZIJN INGEKOMEN  FEBRUARI
  ,V
+OSTVERLORENSTRAAT  UITBREIDEN WONING INGEKOMEN
 FEBRUARI   2V
,ET OP $E HIERBOVEN GENOEMDE AANGEVRAAGDE BOUW
VERGUNNINGEN LIGGEN BIJ DE #ENTRALE "ALIE TER INZAGE
5 KUNT DEZE INZIEN TIJDENS OPENINGSTIJDEN $EZE PU
BLICATIE BETEKENT NIET DAT U UW ZIENSWIJZE OVER DEZE
AANGEVRAAGDE BOUWPLANNEN KENBAAR KUNT MAKEN
3LECHTS INDIEN VOOR DEZE BOUWPLANNEN VRIJSTELLING VAN
HET BESTEMMINGSPLAN OF BOUWVERORDENING KAN WOR
DEN VERLEEND KAN TEGEN ONS VOORNEMEN DAARTOE EEN
ZIENSWIJZE KENBAAR WORDEN GEMAAKT %EN VOORNEMEN
TOT HET VERLENEN VAN VRIJSTELLING WORDT AFZONDERLIJK
GEPUBLICEERD $EZE PUBLICATIE BETEKENT OOK NIET DAT U
EEN BEZWAARSCHRIFT KUNT INDIENEN -OCHT DE VERGUN
NING OF VRIJSTELLING WORDEN VERLEEND DAN ZAL DIT WORDEN
GEPUBLICEERD EN PAS DAN KUNNEN BELANGHEBBENDEN
BEZWAAR INDIENEN

6RIJSTELLINGEN

(ET COLLEGE VAN "URGEMEESTER EN 7ETHOUDERS IS VOOR
NEMENS OM MET TOEPASSING VAN ARTIKEL  VAN DE
7ET OP DE 2UIMTELIJK /RDENING VRIJSTELLING TE VERLENEN
VOOR HET
VERGROTEN VAN DE WONING OP HET PERCEEL +OSTVERLO
RENSTRAAT  TE :ANDVOORT BOUWAANVRAAGNUMMER
 2V
6OORMELDE BOUWAANVRAAG LIGT MET INGANG VAN 
FEBRUARI  GEDURENDE  WEKEN TER INZAGE BIJ
DE #ENTRALE "ALIE VAN HET GEMEENTEHUIS TIJDENS DE
OPENINGSTIJDEN'EDURENDE DE TERMIJN VAN DE TERIN
ZAGELIGGING KAN EEN IEDER SCHRIFTELIJK OF MONDELING
HAARZIJN ZIENSWIJZE OMTRENT DE AANVRAAG KENBAAR
MAKEN BIJ HET COLLEGE VAN "URGEMEESTER EN 7ET
HOUDERS 0OSTBUS   !! :ANDVOORT 5 DIENT IN
DE RECHTER BOVENHOEK VAN UW BRIEF ±ZIENSWIJZE² TE
VERMELDEN

+APVERGUNNINGEN VERLEEND

EEN VERZOEK OM EEN VOORLOPIGE VOORZIENING INDIENEN
BIJ DE VOORZIENINGENRECHTER VAN DE 2ECHTBANK (AARLEM
SECTOR "ESTUURSRECHT 0OSTBUS   "2 (AARLEM
%EN DERGELIJK VERZOEK DIENT VERGEZELD TE GAAN VAN EEN
AFSCHRIFT VAN HET BEZWAARSCHRIFT

"ELANGHEBBENDEN DIE IN EEN EERDER STADIUM ZIENS
WIJZEN HEBBEN INGEDIEND KUNNEN TEGEN DE BOVEN
STAANDE BESLUITEN IN BEROEP GAAN BIJ DE RECHTBANK TE
(AARLEM AFDELING "ESTUURSRECHT 0OSTBUS  
"2 (AARLEM (ET INDIENEN VAN EEN BEROEPSCHRIFT HEEFT
GEEN SCHORSENDE WERKING %EN SCHORSENDE WERKING
WORDT PAS BEREIKT NADAT DE PRESIDENT VAN DE RECHTBANK
DAT IN EEN VOORLOPIGE VOORZIENING HEEFT BEPAALD )N
GEVAL VAN ONVERWIJLDE SPOED KUNT U EEN VERZOEK OM
VOORLOPIGE VOORZIENING INDIENEN BIJ DE PRESIDENT VAN
DE RECHTBANK TE (AARLEM %EN DERGELIJK VERZOEKSCHRIFT
DIENT VERGEZELD TE GAAN VAN EEN KOPIE VAN HET BEROEP
SCHRIFT 6OOR HET INDIENEN VAN EEN VERZOEK OM VOORLO
PIGE VOORZIENING WORDT GRIFFIERECHT GEHEVEN

#ENTRAAL TELEFOONNUMMER

:ANDVOORTERWEG   $UINDOORNLAAN  CONIFEER VER
LEEND OP  FEBRUARI 
( (EIJERMANSWEG   DENNENBOOM VERLEEND OP
 FEBRUARI 

"OUWVERGUNNINGEN VERLEEND

:ANDVOORT
(ALTESTRAAT  UITBREIDEN RESTAURANT VERZONDEN 
FEBRUARI   ,V
VAN 3TOLBERGWEG  PLAATSEN DAKOPBOUW VERZONDEN
 FEBRUARI   2V E FASE
"URGEMEESTER .AWIJNLAAN  UITBREIDEN WONING
VERZONDEN  FEBRUARI   2V

"EZWAARSCHRIFTEN

$E HIERBOVEN GENOEMDE VERLEENDE VERGUNNINGEN GE
NOMEN BESLUITEN LIGGEN BIJ DE #ENTRALE "ALIE TER INZAGE
5 KUNT ZE INZIEN TIJDENS OPENINGSTIJDEN "ELANGHEBBEN
DEN KUNNEN GEDURENDE EEN TERMIJN VAN ZES WEKEN NA
BEKENDMAKING EEN GEMOTIVEERD BEZWAARSCHRIFT INDIE
NEN $E DATUM VAN BEKENDMAKING IS DE VERZENDDATUM
VAN DE VERGUNNING )NDIEN HET GEEN VERGUNNING BETREFT
IS DIT DE PUBLICATIEDATUM 5 RICHT UW BEZWAARSCHRIFT
MET VERMELDING VAN±BEZWAAR²IN DE RECHTERBOVENHOEK
VAN UW BRIEF AAN HET COLLEGE VAN "URGEMEESTER EN 7ET
HOUDERS 0OSTBUS   !! :ANDVOORT (ET BEZWAAR
SCHORST IN BEGINSEL NIET DE WERKING VAN HET BESLUIT
WAARTEGEN HET IS GERICHT )N GEVAL VAN SPOED KUNT U

!LLE AFDELINGEN ZIJN BEREIKBAAR VIA    
MAANDAG TM DONDERDAG  ¯  UUR EN VRIJDAG
 ¯  UUR

-ELDING OF KLACHT

"EL MET DE #ENTRALE -ELDLIJN     vF VUL OP
DE WEBSITE HET DIGITALE FORMULIER IN vF STUUR EEN BRIEF
NAAR DE KLACHTENCOyRDINATOR

/PENINGSTIJDEN #ENTRALE "ALIE

-AANDAG TM WOENSDAG   UUR
$ONDERDAG
  UUR
6RIJDAG
  UUR
4IJDENS DE DONDERDAGAVONDOPENSTELLING KUNT U MAAR
VOOR EEN BEPERKT AANTAL ZAKEN TERECHT PASPOORTEN EN
RIJBEWIJZEN ED

/PENINGSTIJDEN BEGRAAFPLAATS

$E ALGEMENE BEGRAAFPLAATS EN DIERENBEGRAAFPLAATS
AAN DE 4OLLENSSTRAAT ZIJN DAGELIJKS OPEN TUSSEN 
 UUR

#OLLEGELID SPREKEN

%EN AFSPRAAK MAKEN MET EEN COLLEGELID DOET U VIA
HET CENTRALE TELEFOONNUMMER $AARBIJ GEEFT U AAN
WAAROVER U HET COLLEGELID WILT SPREKEN (ET KAN ZIJN DAT
U EERST NAAR EEN VAKAFDELING VERWEZEN WORDT

6RAGEN OVER EEN BOUWPLAN

6OOR VRAGEN OVER CONCRETE OF GEWENSTE BOUWPLANNEN
IS DE WERKEENHEID 6ERGUNNINGVERLENING OP WERKDAGEN
TELEFONISCH BEREIKBAAR TUSSEN  EN  UUR

/P ZOEK NAAR WERK

7ERKGEVERS EN WERKZOEKERS MAKEN GEBRUIK VAN
WWWWERKENINZANDVOORTCOM 6OOR HET VINDEN OF
AANBIEDEN VAN BANEN IN :ANDVOORT

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Zandvoortse scouting collecteert voor Jantje Beton

In de week van 3 tot en met 8 maart wordt weer de jaarlijkse

collecte van Jantje Beton gehouden. Van maandag t/m vrijdag

wordt door de Zandvoortse scouting huis aan huis gecollecteerd en op zaterdag bij de winkelcentra.
De scoutingleden zijn herkenbaar aan hun uniform en

een geldig legitimatiebewijs.
De opbrengst komt geheel

ten goede aan het jeugd- en
jongerenwerk. 50% is bestemd voor de deelnemende
verenigingen, de rest wordt
besteed aan allerlei plaatselijke en landelijke noden bij
de diverse jeugdverenigingen.
Zoals ondersteuning bij nieu-

we behuizingen,
speeltuinattributen, spelmateriaal,
kampeermiddelen,
enz. Zeker in deze
tijd waarin op allerlei subsidies wordt bezuinigd
is het steunen door Jantje

Beton een bittere noodzaak
geworden.
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Autosport

Tafeltennis

Jaarkaarten Circuit Park Zandvoort weer verkrijgbaar
Ook dit jaar hebben vaste bezoekers van Circuit Park Zand-

voort de mogelijkheid om een voordelige jaarkaart aan te
schaffen. De jaarkaart is verkrijgbaar vanaf € 60 euro en biedt
toegang tot alle Circuit Park Zandvoort evenementen.
De regelmatige bezoekers
van Circuit Park Zandvoort
zijn met een jaarkaart niet alleen voordelig uit, ook hoeven
zij niet langer in de rij voor de
kassa’s te wachten. Zij kunnen
gewoon doorlopen. Naast alle
evenementen op Circuit Park
Zandvoort (waaronder ook de
DTM!), geeft de jaarkaart ook
gratis toegang bij de Dutch
Power Pack Festivals op TTCircuit Assen en de Masters op
het circuit van Zolder (B). De
jaarkaart is alleen niet geldig
tijdens het A1GP World Cup of
Motorsport weekend.

Korting met ZandvoortPas

Nieuw in 2008 is de Duinjaar
kaart. Deze kaart is goedkoper
dan de Paddockjaarkaart en
geeft toegang tot het gehele
duinterrein. Voor de Duin
jaarkaart betaalt men slechts
€ 60. Autosportliefhebbers die
graag de raceauto’s van dichtbij
willen zien in het rennerskwartier en bijvoorbeeld coureurs om
een handtekening willen vragen,
kunnen een Paddockjaarkaart
aanschaffen. Deze kaart kost
€ 115 en biedt vrij entree tot
de paddock en de duinen.
Indien u in het bezit bent

van een ZandvoortPas krijgt u
maarliefst €15 korting op een
Paddockjaarkaart. Houders van
een Paddockjaarkaart krijgen ook
toegang tot de overdekte hoofdtribune, behalve tijdens de DTM
en de A1GP. Voor kinderen tot 12
jaar kost een Duinjaarkaart € 30
en een Paddockjaarkaart € 60.
Via de website van het Circuit
Park Zandvoort is het bestelformulier te downloaden.
Daarnaast kan men tijdens
kantooruren bellen met
5740740, dan wordt het aanvraagformulier opgestuurd.
Meer informatie is te vinden
op www.circuit-zandvoort.nl.
De directe link naar het bestelformulier is: www.circuitzandvoort.nl/events/tickets.

45 jaar Racing Team Holland

zema en Ben van Marken, twee raceliefhebbers. Roelfzema
had zijn zoon Erik beloofd hem te ondersteunen bij diens am-

bitie om coureur te worden. Roelfzema en Van Marken besloten tot de oprichting van een stichting die de belangen van

de Nederlandse autosport zouden moeten behartigen. De op-

richting van het Racing Team Holland vond in februari exact 45
jaar geleden plaats.

In restaurant De Vijverhut
verzamelden zich Van
Marken, Hazelhoff
Roelfzema, Fred van der
Vlugt, Henk van Zalinge,
Ben Pon, Maarten van
Wamelen, Rob Slotemaker,
Wim Blankevoort, Hans
Hugenholtz sr., en Jan
Apets. Niet iedereen had
dezelfde hoge verwachtingen, maar allen waren
bereid de eerste sponsorbijdragen in de pot te
stoppen. Het doel was duidelijk: ondersteuning aan
jonge, talentvolle coureurs
met mogelijk een wereldkampioen in het verschiet.
Het eerste grote succes was
de sponsoring door Pon, importeur van Volkswagen en
Porsche. De bijdrage van fl.
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44.000 maakte de koop van de
nieuwe Porsche 904s mogelijk.
Het huzarenstuk van het jonge Racing Team Holland kwam
een jaar later, toen Pon in de
Porsche 904 succesvol de finish
behaalde tijdens de Grand Prix

Zandvoorts tafeltennistalent
naar landelijke finales

Onze plaatsgenoot Sander van de Oever heeft zich met bijna

speels gemak geplaatst voor de landelijke finales tafeltennis.
Hierdoor hoort de 10-jarige tot de top 12 van Nederland. Hij
speelt voor HBC/Mascini uit Heemstede.

Aanvragen

Autosport
In 1963 vond er een ontmoeting plaats tussen Hazelhoff Roelf-

Futsal

van Spa. Kort daarna kwam
er glorie op de Nürburgring.
De eerste coureurs werden
in 1964 voorgesteld: Ben Pon,
Rob Slotemaker en Henk van
Zalinge. Later werd het team
uitgebreid met David en
Gijs van Lennep, Wim Loos,
Gerhard Koch, Robert Buchet
en Carel Godin de Beaufort.
Vele volgden door de jaren
heen, jong talent kon zich
in het team ontwikkelen en
vloog vervolgens uit. Na de
eerste lichting rijders eindigde de ‘Porsche periode’
(1964-1967). Een nieuwe
lichting stond klaar met Jan
Lammers, Arie Luyendijk
en Huub Rothengatter. In
1978 behaalde Lammers de
Europese Formule 3 titel.
Anno 2008 is het Racing
Team Holland nog steeds
succesvol. De broers
B e r n h a rd e n Pi e t e rChristiaan van Oranje hebben de gelederen verstrekt en
Lammers is terug. Inmiddels
is er een boek verschenen
over de geschiedenis van dit
Hollandse fenomeen: ‘Racing
Team Holland, history of the
Dutch racing team’.

Onze jonge plaatsgenoot serveert

De jonge Zandvoorter tafeltennist pas 1,5 jaar maar wordt
nu al gezien als het grootste
aanstormend talent. Door op
één na alle poulewedstrijden
tijdens de halve finales in
Zwolle overtuigend te winnen, plaatste hij zich voor
de finale op 31 mei en 1 juni
in Panningen (Limburg). Een
prestatie van formaat!

Ondertussen heeft het talent
er weer een toernooioverwinning bij. Afgelopen weekend
won hij het rankingtoernooi
in Nijmegen (60 deelnemers!)
en mocht na afloop, naast de
grote beker, zijn A-licentie in
ontvangst nemen. Van de Oever
behoort nu officieel tot de top 8
van Nederland in zijn leeftijdsklasse.

Voetbal

ZSC’04 verplettert BSM

Het laaggenoteerde ZOB heeft afgelopen zaterdag SV Zand-

dagavond in de Korver Sporthal wel prijsschieten voor ZSC’04

ten gedrukt. Het elftal van Piet Keur verloor de slag vooral op

de thuisoverwinning binnengehaald. Het leek afgelopen vrijtegen de Bennebroekers. De toeschouwers hadden een telraam nodig om de stand bij te houden.
Dit keer was Ferry Vooys de
afwezige bij de Zandvoorters.
David Konijn is nog steeds geblesseerd en wordt niet meer
terugverwacht. ZSC’04 werkt
aan een goed slot in de competitie van de derde klasse.
BSM ging op de pijnbank en
moest de gifbeker tot de laatste druppel leegdrinken. Het
was in de tweede helft zelfs zo
dat BSM werd overlopen door
het goede spel van ZSC’04.
Elke speler van ZSC’04 scoorde
wel één of meer doelpunten.
De enige die niet wist te sco-

ren was doelman Sander van
der Wal. Uiteindelijk werd het
16-1. “Een prima uitslag”, was
het commentaar van Vincent
Fleers na het eindsignaal van
scheidsrechter Leijen. “Het
enige minpuntje was dat tegendoelpunt. Daar ben ik ziek
van”, aldus aanvoerder Michel
van Marm na afloop. De captain vond dat niet iedereen bij
de les bleef. Bij een grote voorsprong had ZSC’04 de neiging
om de verdediging wat meer
te laten voor wat het was en
dat was precies het probleem
waar Van Marm op doelde.

Autosport
Zandvoorter in Formule Ford
Zandvoorter Jan Paul van Dongen zal het komende seizoen

Cees van Dongen gaat met een Van Diemen uit 2006 rijden.

Zondag 2 maart zal het Circuit Park Zandvoort het strijdtoneel

zijn voor de laatste race van het Winter Endurance Kampioenschap. In het winterkampioenschap neemt racenestor Michael
Bleekemolen de leiding.

Of de Aerdenhouter ook de
titel opstrijkt hangt af van behoorlijk wat factoren. Daarbij
speelt de eindpositie die hij
in zijn eigen divisie haalt een
rol, maar ook wat bijvoorbeeld
Kevin Veltman gaat doen.
Veltman rijdt niet in dezelfde
divisie als Bleekemolen maar
kan met zijn eindklassering in
de race van komend weekend
wel een bedreiging vormen
voor de ervaren coureur.
Op dit moment verdedigt
Bleekemolen in het totaalklassement een voorsprong van
zes punten. Als Bleekemolen
in zijn divisie wint is er niets
aan de hand en is hij de kampioen. Stel dat Veltman wint

en Bleekemolen in zijn divisie
vierde of lager finisht, loopt hij
de titel mis.
Hoe het de equipe van Peter
Fontijn en Zandvoorter Peter
Furth zal vergaan is nog afwachten. Op Assen kenden de
beide Peters een dramatisch
verloop van de race. Hun BMW
kwam maar niet goed uit de
verf. Voor veel rijders zal de
Final Four de opmaat betekenen naar de Paasraces die 21-23
maart verreden worden. Vaak
wordt bij de laatste race in de
Dutch Winter Endurance Series
de laatste tests uitgevoerd
door rijders die het complete
‘normale’ kampioenschap afwerken.

De bolide van Jan Paul van Dongen

Vorige week had Van Dongen
het genoegen om met zijn
nieuwe auto rond te mogen rijden op de Zandvoortse duinenpiste. Opvallend is de kleurstelling van de Van Diemen 2006.
De gele kleur is gebleven, maar
de zijkanten van het bodywork,
de zogenaamde ‘sidepots’, zijn
blauw. Een typisch Zandvoorts
kleurtje dus. Voor sponsoring
is er ruimte genoeg. “Ik ben
ermee bezig, maar als ook
Zandvoortse bedrijven deze
Zandvoortse bolide willen
sponsoren, dan kan dat uiteraard”, aldus de oudere broer
van Danny van Dongen.

voort op een ondubbelzinnige manier met de neus op de fei-

het middenveld waar het de routine van oudere spelers miste.
Zandvoort, dat weer eens met een heel ander elftal moest

aantreden, verloor kansloos met 1-2 van de nummer 10 van de
ranglijst.

Man of the match Bas Lemmens werkt zich langs zijn tegenstander

Ford met Duratec-motor. De oudste zoon van oud-coureur

Final Four slotakkoord in
Dutch Winter Endurance Series

SV Zandvoort is de kluts kwijt

Zo moeilijk als de uitzege bij BSM 7 was, zo gemakkelijk werd

zijn Formule Ford met Zetec-motor verruilen voor een Formule

Autosport

(zaterdag)

De grootste successen
behaalde de oudste Van
Dongen uit het bekende
Zandvoortse racegeslacht
in 2005. In dat jaar werd Jan
Paul Nederlands Kampioen
en Benelux Kampioen in
de klasse First Division.
Helemaal alleen zal van
Dongen voor het komende
seizoen er niet voor staan.
Raymond Surink, die dit
seizoen zijn debuut in de
Formule Ford maakt, wordt
de nieuwe teamgenoot van
Van Dongen en wellicht
wordt het team nog uitgebreid met een derde rijder.

Het had zo mooi kunnen
zijn. De inhaalwedstrijd tegen ZOB winnen, daardoor
de derde plaats veroveren en
dan kans maken op een plaats
in de nacompetitie. Dat was
voor Zandvoort het belang
van deze wedstrijd. Het zou
echter niet gebeuren. Van
meet af aan waren de gasten
veel feller in de duels, hielden
de bal beter in de ploeg en
zorgden, gesteund door een
straffe wind in de rug, regelmatig voor gevaar voor het
doel van Michel van Kampen.
Vooral in de eerste helft had

de Zandvoortse doelman zijn
engeltjes weer eens meegenomen en hij had ze nodig
ook. Tot twee keer toe werd de
bal door de ZOB-aanvallers op
het aluminium gedeponeerd
en tot twee keer toe kwam hij
weer het veld in, pardoes in
de handen van Van Kampen.
Zandvoort zwalkte en was onmachtig om de bal lang in de
ploeg te houden. Toch was het
bij rust nog 0-0.
Na rust een steeds beter draaiend Zandvoort dat hoofdzakelijk op de helft van de tegen-

stander bivakkeerde maar niet
in staat was doelrijpe kansen
te creëren. En dan treedt de
oude voetbalwet in werking:
als jij niet scoort, doet je tegenstander dat wel. Bij zo
goed als de eerste aanval dat
ZOB weer bij Van Kampen
kwam, het was toen al de
60e minuut, was het raak. Met
een diagonaal schot verraste
Tim van der Velden vriend en
vijand en zette zijn ploeg op
voorsprong, 0-1. Zandvoort
kwam nog wel terug. Bas
Lemmens mocht een vrije trap
nemen, net over de middenlijn. Gedragen door de wind en
met een mooie curve bereikte
de bal de voor zijn man gekomen Ferry Boom, die alleen
maar in hoefde te koppen, 1-1.
Acht minuten voor tijd was
het weer raak voor de gasten.
Ferry Sarabi was veel sneller dan Sander Hittinger en
verschalkte Van Kampen, 1-2.
Met man en macht probeerde
Zandvoort in ieder geval nog
één punt te halen maar het
mocht niet meer baten, de
vijfde nederlaag van dit seizoen was een feit.
Door het verlies zakt Zandvoort
nu naar de zesde plaats, samen met Kennemerland (de
gastheer en tegenstander
van komende zaterdag) en
Monnickendam. Het programma geeft echter nog
een viertal sterke ploegen als
tegenstanders en er zal hard
gewerkt moeten worden om
niet nog verder te dalen.

De adverteerders van deze week
(In alfabetische volgorde)

Accountantskantoor
Huppelschoten
Administratiekantoor
K. Willemse
Auto Strijder
Autobedrijf Zandvoort
Bertram & Brood
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Café Neuf
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Chin Chin
Circus Zandvoort

Club 25
CNG Groep
Danzee
De Zeespiegel
Dorsman Assurantiën
Fairy Golf
Gemeente Zandvoort
Holland Casino
IJzerhandel Zantvoort
MultiRent Autoverhuurbedrijven
Music Store
Netexpo Internet BV
OHD
P. van Kleeff
Parfumerie Moerenburg
Peuterspeelzaal Dribbel

Pluspunt Boomhut
Sailfish Reclame
Sandd
Schoonheidssalon
Aerdenhout
Schoonmaakbedrijf Broos B.V.
Sea Optiek
Slagerij Marcel Horneman
Taoïstische Tai Chi Vereniging
Thai Paap Strandpaviljoen 17
Thalassa Strandpaviljoen 18
Top Thuiszorg
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van Schaik Omaco
Willemse Elektrotechniek
WL bestrating
23

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR Zandvoort Tel: 5 715 715

www.cvl.nu

20er jaren

Zandvoortselaan 12

Vrijstaande karakteristiek 20-er jaren villa met erker aan de
voorzijde, veranda aan de achterzijde, souterrain (2 ruimtes),
3 slaapkamers, knusse zolderverdieping en zonnige achtertuin
op het zuidwesten met achterom.
•
•
•
•
•
•

Fraaie bouwstijl uit de 20-er jaren
Glas in lood bovenlichtjes erker
Besloten achtertuin met achterom
Op loopafstand van het centrum en openbaar vervoer
Woonoppervlakte ca. 150 m2
Perceeloppervlakte 270 m2

Vraagprijs V 698.000,--

royale villa

Van Stolbergweg 13

Ruime uitgebouwde hoekwoning in het groene hart van
Zandvoort gelegen met een diepe zonnige achtertuin
(ca. 25 m diep), 4 slaapkamers, prachtige ruime luxe
woonkeuken en parkeren op eigen terrein. De woning staat in
een rustige, kindvriendelijke omgeving.
• Nieuwe hardhouten kozijnen met dubbele beglazing
worden geplaatst op de 1e verdieping (april 2008)
• Strak stuukwerk
• Nabij de duinen, scholen en wandelgebied het
Kostverlorenpark
• Woonoppervlakte ca. 145 m2, perceeloppervlak 443 m2

Vraagprijs V 575.000,--

aan zee

Meester Troelstrastraat 24

Op steenworp afstand van beschermd natuurgebied gelegen
hoekwoning met oprit, vrijstaande stenen garage, woonkamer met erker, royale L-vormige woonkeuken, 4 slaapkamers
en zonnige tuin. In 5 minuten bent u al in het centrum of op
het strand, alle voorzieningen zijn binnen handbereik.
Heerlijk wonen tussen duin en zee!
•
•
•
•

In gewilde woonomgeving, Zandvoort zuid
Verwarmde garage
Zonwering voorzijde woning
Woonoppervlakte ca. 140 m2, perceeloppervlak 343 m2

Vraagprijs V 450.000,--

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie

Kostverlorenstraat 61

Goed onderhouden vrijstaande 30-er jaren villa in het geliefde
Groene Hart van Zandvoort. Het is een gezellig, sfeervol
en prettig huis, dat in werkelijkheid groter is dan het lijkt.
De woning beschikt over 5 slaapkamers, 1 studeerkamer,
een prachtige keuken, zeer royale living (ca. 55 m2), hoge
plafonds, achtertuin met diverse zonneterrassen, schuur,
zomerhuis, achter -en voorinrit en carport!
• Geschikt voor praktijk of kantoor aan huis
• Geheel voorzien van dubbele beglazing
• Woonoppervlakte ca. 250 m2

Vraagprijs V 895.000,--

vrij uitzicht

Trompstraat 13/1

Frans Zwaanstraat 82

•
•
•
•

• Gevoel voor design, ruimte, licht en sfeer
• Voor -en achtertuin in 2007 aangelegd
• Nu 2 riante slaapkamers, de mogelijkheid om de
oorspronkelijke situatie van 4 slaapkamers te laten
herleven is natuurlijk mogelijk
• Woonoppervlakte ca. 135 m2, perceeloppervlakte 178 m2

Voormalig 3-kamer appartement (verbouwd naar 2 kamers)
op de hoek van de 1e verdieping met zonnig balkon op het
zuidwesten en nog geen 50 meter van het strand gelegen. Dit
complex beschikt over een afgesloten parkeerterrein en alle
voorzieningen zijn op loopafstand te bereiken.
Geheel v.v. kunststof kozijnen met dubbele beglazing
Berging op de begane grond
Boodschappenlift
Woonoppervlakte ca. 75 m2

Vraagprijs appartement V 219.000,-Vraagprijs garage
V 30.000,--

Fantastisch wonen met vrij uitzicht over beschermd
natuurgebied “de Amsterdamse Waterleidingduinen”.
Deze recent totaal verbouwde eengezinswoning straalt
luxe en comfort uit en is zo te betrekken!

Vraagprijs V 498.000,--
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Nieuw
in Zandvoort!

Zie onze advertentie op de achterpagina

Cabaret

Autosport

P11 Dubbel optreden

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

Storm houdt weer huis op het strand
De traditionele stormmaand

maart was nog niet eens be-

• Heel Allinson
• Proefstolletje

€ 1.75
€ 1.25
weekendtaartje: Mokkaslof

gonnen of een noordwester
storm zorgde alweer voor de

Zaterdag 8 maart a.s.
opent

Hobby-Art
haar deur.

Bij ons vindt u een
ruime sortering
hobby – en kunstschilders
materialen
en benodigdheden…
maar ook een
geweldige
collectie schilderijen!
U bent van
harte welkom bij
Hobby-Art
Gasthuisplein 6
Zandvoort
023-5733223

De Mannetjes
Zware storm

P23 Slot wintercompetitie

www.zandvoortsecourant.nl

nodige problemen. Niet al-

Het nieuwe
gebaksassortiment:
chipolata, rhum,
advocaat, baton,
truffel, hazelnoot en
caramel

leen verdween er weer een

goot deel van het zand, ook
moest een aantal strand-

pachters maatregelen nemen om hun bezit niet in

de kolkende zee te zien ver-

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

dwijnen.

Zo moesten twee containers
van watersportcentrum The
Spot met spoed weggehaald
worden omdat het talud waar
ze op stonden aan het instorten was. Ook moesten strandpachters hier en daar tegelwerk
ophalen en werden daken met
zandzakken verzwaard om ze
op hun plaats te houden. Ook
waren er grote problemen voor

de in aanbouw zijnde paviljoens in Bloemendaal.

Naaktstrand

Op het naaktstrand ontstonden evenzeer weer grote problemen. Paviljoen Amerika
dreigde in zee te verdwijnen
maar hield het uiteindelijk op
het nippertje. Even ten zuiden
van het naaktstrand, niet meer

Foto: Chris Schotanus

dan 15 meter voorbij het laatste paviljoen, stortte een groot
deel van de Zeereep in zee. Al
deze problemen zijn ontstaan
door de verkeerde zandsuppletie door Rijkswaterstaat van
een aantal jaren geleden. De
suppletie hield op bij paviljoen
Havanna aan Zee waardoor er
een ‘slijtgat’ ten zuiden daarvan ontstond.

Kinderkunstlijn
De eerste Kinderkunstlijn van
Nederland is een feit en wordt
op 7 maart om 14.00 uur officieel door Wethouder Toonen en
notaris Swart op het Gasthuisplein in Zandvoort geopend.
‘Dichter bij zee’ Marco Termes
zal een gedicht voordragen dat
hij speciaal voor deze gelegenheid gemaakt heeft.

vervolg op pagina 5

Zandvoort Optiek

Exclusief Dealer:

Dolce
& Gabbana
Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

Auto Strijder
Zandvoort
Zie onze advertentie
pagina 14

Vanavond inloopavond
voorontwerpbestemmingsplan
Centrum
‘Het is maar goed dat
de strandstoelen
er nog niet stonden’

1

Zandvoortse Courant

Familieberichten

Waterstanden

De Koninklijke Nederlandse Redding
Maatschappij ontving het droevige bericht dat is
overleden haar
oud opstapper van het reddingstation Zandvoort,

zijn wij weer geopend!

de heer D.W. Spaans

Strandpaviljoen 23 - Tel. 023 571 57 07

Gedurende ruim 28 jaar was hij de Redding
Maatschappij zeer toegewijd.

maart

Zijn nagedachtenis zal door ons,
maar speciaal door het reddingstation Zandvoort,
in dankbare herinnering worden gehouden.

5

Onze gedachten gaan uit naar zijn kinderen en
verdere familie. Wij wensen hen de kracht toe het
gemis een plaats te geven.

v

Plaatselijke commissie en bemanning Zandvoort
Bestuur, directie en medewerkers KNRM

Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do

20

Burgerlijke stand

6
7
8
9
10
11
12
13

Hoog Laag Hoog Laag Hoog
water water water water water
02.50
03.25
-

10. 45
11.15
01.05
02.02
02.46
0 1 .1 0
01.44
02.29

14.59
15.35
03.56
04.31
05.07
05.50
06.30
0 7. 1 1

23.30
11.43
12.35
13.00
13. 46
1 4 .1 6
14.55

16.07
16.46
1 7. 2 5
18.07
08.51
1 9. 4 1
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Geboren:

Gazan, Benjamin Ilja en: Ouwehand, Cornelia Dirkje.
Witvoet, Klaas Jan en: Knip, Marjolein.

Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Gehuwd:

Kantooradres:
Hogeweg 39-1
2042 GE Zandvoort
Tel & Fax 023 - 5732 752
Email: redactie@
zandvoortsecourant.nl

6
e

Openingstijden kantoor:
Maandag en dinsdag
09.00 - 16.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Bibliotheek Zandvoort

Advertentie acquisitie:
Letty van den
Brand-Kinderdijk
Tel. 06 - 434 297 83
Email: letty@
zandvoortsecourant.nl
advertenties@
zandvoortsecourant.nl

Zondag 9 maart
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur ds. W. van Galen
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
www.aap-parochies.nl
10.30 uur pastor H. Kaandorp
Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7
www.Adventskerk.com
11
10.00 uur ds. M.A. Smalbrugge
RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
l
www.aap-parochies.nl
10.30 uur Pastor IJ.Tuijn
2

spreuk in de krant verborgen. In verschillende advertenties

gesteld. De schikking is nodig omdat de gemeente de grond in

is elke dag bijzonder. Maar
de ene dag lukt gewoon beter dan de ander. Dat heeft
(bij mij) met allerlei dingen
te maken. Want, hoe is het
weer vandaag, heeft manlief
vanochtend een heerlijk vers
broodje gehaald en is mijn
agenda niet té vol zodat ik
me nog even lekker kan omdraaien in mijn warme bedje.
Dat zijn allemaal factoren die
mijn dag speciaal maken.

staan een letter en een cijfer. De cijfers geven de plaats aan
van de letter in de zin.

PAAS
PUZZEL
2008!

De uitkomsten van alledrie
de weken vormen bij elkaar
de oplossing van de puzzelactie. Na drie weken puzzelen kunt u uw complete
oplossing inleveren bij
Bruna Balkenende aan
de Grote Krocht of aanleveren via e-mail:
paasactie@zandvoortsecourant.nl.
Vermeld bij uw oplossing
altijd uw naam, adres en
telefoonnummer.
Onder de goede inzendingen
worden mooie prijzen verloot.
Wij wensen u veel puzzelplezier
en succes!

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Overleden

Kerkdiensten

Volgens mij…

Colofon

Broer, Roel en: Jongmans, Anna Louisa Maria Pauline.
Dijkstra geb. van der Vlerk, Victorina Gerredina,
oud 66 jaar.
Spaans, Dirk Willem, oud 75 jaar.
Keur, Evert Willem, oud 71 jaar.
Schut geb. Wissing, Willemina Agnes Alida,
oud 83 jaar.

De gemeenteraad heeft op voorstel van het college dinsdag-

en bent u weer
van harte welkom!

Ondertrouwd:

Openingstijden

ma:
di:
wo:
do:
vr:
za:

14.00
14.00
10.00
14.00
10.00
10.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

-

20.00
17.00
17.00
17.00
18.00
14.00

Prinsesseweg 34, T (023) 5714131

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Bladmanager:
Gillis Kok
Tel. 06 - 460 460 26
Email: gillis@
zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie:
Joop van Nes
Tel. 06 - 144 826 85
Email: joop@
zandvoortsecourant.nl
Vormgeving:
IR Design Zandvoort
www.irdesignzandvoort.nl
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 23-37
1901 RW
Castricum
Verspreiding:
ZVO Verspreiders
www.zvo-verspreiders.nl
06-1139 1478
(tevens nabezorging)
Uitgever:
Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl
Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

6 MAART 2008

In de aanloop naar Pasen organiseert de Zandvoortse Courant

Vanaf zaterdag 8 maart
zijn wij weer geopend

Nikita Robine, dochter van: Booker, Willem en:
Benjamins, Daphne Annette.
Floris Lode Pepijn, zoon van: Kouwenhoven, Marcel
en: Verhulst, Nathalie Anna Elisabeth.

•

Minnelijke schikking vastgesteld

Vereeniging Onderling Hulpbetoon

23 februari - 29 februari 2008

nummer 10

Zandvoortse Courant paaspuzzel
drie weken lang een puzzelactie. Iedere week staat er een

Vrijdag 7 maart

•

Op 11 maart presenteren het Genootschap “Oud Zandvoort”
en de Openbare Bibliotheek ‘Het verhaal van Werklieden
Vereeniging Onderling Hulpbetoon’. Aanvang 14.30 uur in bibliotheek Duinrand, prinsesseweg 34. De toegang is gratis.

Cartoon		

Hans van Pelt

avond een regeling tot minnelijke schikking met Stede BV vastde Eltzbacherstraat terug moet kopen als het gevolg van een

rechterlijke uitspraak. Het onderwerp stond als hamerstuk op

de agenda en was in beslotenheid in de commissie besproken.

Het CDA wenste er echter, nu het openbaar was geworden,
toch een debat over te voeren.

De Eltzbacherstraat is jarenlang onderwerp van discussie geweest

Stede BV is een vastgoedontwikkelaar die aan de
Eltzbacherstraat (Stationsplein)
grond heeft gekocht van de gemeente om een bouwplan te
gaan ontwikkelen voor Marcel
Schoorl. Hij heeft een onderneming aan de Vondellaan voor
de verkoop van snacks en hij
zou destijds moeten verhuizen
in verband met de ontwikkeling van park Duinwijk. Het
zou gaan om een verkooppunt
voor Schoorl en een aantal appartementen daar bovenop.
Het bouwplan ging door allerlei
oorzaken niet door, mede door
de opstelling van een aantal
buurtbewoners die tot de Hoge
Raad geprocedeerd hebben. De
ontwikkelaar stelt dat de gemeente een wanprestatie heeft
geleverd en eist schadevergoeding. De gemeente is in beraad
over deze claim en is inmiddels
onderhandelingen gestart voor
het tot stand brengen van een
minnelijke regeling.

Ten laste Algemene
Reserve

Voor deze schikking reserveert
het college een bedrag van
€ 400.000 uit de Algemene
Reserve. Dit bedrag is nodig
om de grond terug te kopen (€
167.500 ex. BTW) en voor rente
over de aankoopsom vanaf
2003 en een aantal andere zaken. Het college kreeg lof van
het grootste deel van de raad
voor de doortastendheid en
het snelle reageren. Wethouder
Tates: “We zijn zeker niet over
één nacht ijs gegaan maar

hebben met onze juristen deze
schikking opgesteld. We onderhandelen er nog over maar zullen er wel uitkomen.” De raad
ging akkoord met het voorstel
met alleen de stemmen van de
CDA-fractie tegen. De gemeente kan nu een van de dikste dossiers eindelijk sluiten.

Circuitrun

De organisatie van de
Circuitrun, Le Champion en
de Rotary Zandvoort, krijgen
een subsidie van € 20.000
voor het organiseren van onder andere een jeugdloop tijdens het hardloopevenement
op 30 maart aanstaande. De
raad ging met het voorstel van
het college mee al hadden ze
wel kritische kanttekeningen
bij een eventuele voortzetting
van de subsidie in de komende
jaren. Ook was er een kritisch
woord te horen in verband
met het commerciële karakter
van Le Champion. Wethouder
Gert Toonen was blij met de
steun voor het initiatief en zei
dat de subsidie voor 2009 en
2010 per jaar zal worden bekeken. Wethouder Tates meldde
nog, in het kader van de andere evenementen binnen
Zandvoort, dat hij woensdag
(gisteren) een gesprek zou
hebben met de organisatie
van de Wielerronde en de
Solexrace over de gespannen
verhouding met de gemeente.
Volgens Tates berusten een
aantal zaken niet geheel op
waarheid en hoopt hij ze weer
te kunnen enthousiasmeren.

Column

Hebt u bijvoorbeeld iets extra’s gedaan met de (schrikkel) dag die we dit jaar zo
maar gratis en voor niets
kregen? En wist u dat op
1 maart de dag van het compliment was? Ik heb nog
zitten vissen naar complimentjes m aar niemand wist
van het bestaan af. Wel heb
ik de leden van de raadscommissie Projecten & Thema’s
een vette pluim gegeven
voor hun inzet bij de actie
‘Schoon Zandvoort’. In hun
gifgroene hesjes waren ze bij
windkracht 9 ijverig aan het
vegen.Tenslotte vegen nieuwe
bezems altijd schoon!
Natuurlijk zijn er dagen
die niet van de kalender
af mogen. Zoals Vader- en
Moederdag, Koninginnedag
en Bevrijdingsdag en voor de
gelovigen: Hemelvaartsdag,
Pasen, Pinksteren en Kerstmis.
Maar wat moeten we met de
dag van de linkshandigen, de
smurfeninruildag, de wereld
toiletdag, de dag van het decolleté en ga zo maar door.
Helaas mis ik één dag op het
lijstje en dat is de dag van
de communicatie. Deze dag
zou beslist erbij moeten omdat het vaak mis gaat. Neem
nou de gemeente die een ster
is in miscommunicatie met
zijn besloten vergaderingen
en inspraakavonden tijdens
vakantie’s. De laatste misser
is om op 6 maart een inloopavond bestemmingsplan
centrum in het Raadhuis te
plannen tegelijk met de thema avond ‘ Schoon Zandvoort’
in De Krocht! Met spanning
wacht ik de Zandvoortse dag
van de communicatie af.
an
Nel Kerkm
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ZANDVOORT
HOTEL HOOGLAND

Evenementen Agenda
Week 10 • 2008

GAARNE BESCHAAFD, SNEL, SLIM,
POSITIEF EN EEN AARDIGE BEHEERSING
VAN MET NAME DE DUITSE TAAL.
INFO: 023 5715541 (FLORIS FABER)
REACTIE: INFO@HOTELHOOGLAND.NL

Wij vragen voor het Restaurant van
de Kennemer Golf & Country Club
een zelfstandig werkend Kok &
medewerker/ster bediening om de
kwaliteit en het niveau van dit top
restaurant te verzorgen en waar
mogelijk te verbeteren.
Voor inlichtingen of een afspraak:
Fairy Golf BV – B. Duivenvoorden &
H.A. van Houten Tel. Nr. 023-5713189

De Lachende Zeerover
fulltime
seizoensmedewerkers m/v
houd je van aanpakken en ben je representatief
ben je gastvrij en heb je oog voor groot en klein
dan pas jij bij onze bemanning
Kijk voor informatie op
www.de-lachende-zeerover.nl
en stuur je cv én motivatie naar
pattywesterkamp@hotmail.com

maartmaart

IN PRINCIPE FULLTIME. ZOU OOK ENKELE DAGEN PER WEEK KUNNEN.

pannenkoekenrestaurant

‘Rijke vissers, arme mensen’.
De Krocht, aanvang 20.00 uur, entree €7,8-15 Kinderkunstlijn: centrum
(officiële opening 7 maart)
9 Live jazz: Mainstream Jazzcombo bij
Take Five aan zee, aanvang 16.00 uur
11 Onderling Hulpbetoon: GOZ + bibliotheek presenteren ‘het verhaal van…’
Bibliotheek, aanvang 14.30 uur
15 CDA Bridge-drive: Gemeenschapshuis,
aanvang 10.30 uur
16 Classic Concert: Protestantse Kerk
16 Vlooienmarkt: Korver sporthal
17 Nieuw Unicum: Open dag van de zorg
19 Lentemarkt: Kraampjes en activiteiten
bij Nieuw Unicum. 10.30-16.00 uur
21 Artiestengala: Het Kika Kinderen
Kankervrij Gala Beach Factory Centerparcs
21-23 Paasraces: Circuit

Broos B.V.

zoekt

zelfstandig werkende kok
leeftijd vanaf 18 jaar
voor part time of full time dienstverband
Eigen i nitiatief en verantwoordelijkheid
wordt met een goed salaris gewaardeerd.
Bel en maak een afspraak,
vraag naar Kirsty, tel. 5713510

Spekglad!

Foto: Rob Bossink

Bij de opening zullen de 163 kunstenaars in de dop en de bedenkers van het project ‘Kunst op school’, de beeldende kunstenaars Marianne Rebel en Hilly Jansen aanwezig zijn.
door Nel Kerkman

Schoonmaakbedrijf
zoekt

2 full-time
schoonmakers/sters
voor project in Zandvoort
Info: 023-533 66 68

Maandenlang zijn leerlingen
van groep 8 van alle basisscholen en de brugklas van
het Gertenbach College creatief en actief bezig geweest in
gebouw De Krocht. Met hulp
van Hilly Jansen en Marianne
Rebel en vele vrijwilligers worden de artistieke kunstwerken
van de leerlingen gedeeltelijk
in het Zandvoorts Museum en
in de etalages van 50 winkels
tot 13 april tentoongesteld.

Uniek project

¿ Que Pasa ?
(wat gebeurt er)

Vanuit ‘t Hemeltje

Ons Pannenkoekenhuis is gelegen naast de ingang
van de duinen aan de Zandvoortselaan te Zandvoort.
Na een wandeling in deze prachtige omgeving kunnen
de gasten genieten van onze pannenkoeken die nog op
ambachtelijke wijze worden gebakken!

via De Heeren
is Hans op het
strand aan komen

Ter versterking van ons jong en gezellig team
zoeken wij een:

waaien en gaat nu op

Serveerster

de Spaanse toer.

voor ± 36 uur per week

* van ± 17-25 jaar,
* die zelfstandig kan werken,
* met enige ervaring in de horeca,
* die representatief, enthousiast en klantvriendelijk is
Voor meer informatie neem contact op met
Onno Randsdorp
Tel. 023-5730062 of 06-42745673
Pannenkoekenhuis De Duinrand
Zandvoortselaan 130 A
2042 XC Zandvoort
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Vanaf a.s. zaterdag 8 maart
elk weekend keuken geopend
16
kom en test de kaart bij
T

Strandpaviljoen 6
Que Pasa Playa
023-5715286
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Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

7-8 De Wurf: Jubileumuitvoering

Voor het strandseizoen 2008 zoekt

ZOEKT HORECA HELD VOOR
RECEPTIE, BAR EN OVERIGE
WERKZAAMHEDEN.

Waar een klein dorp
groot in kan zijn

Maart

30 KAMERS MET DOUCHE/TOILET/
TV/RADIO-CD/MINIBAR/DVD/

Met oog en oor
de badplaats door
Zandvoortse Courant

Al meer dan 10 jaar hebben Marianne Rebel en Hilly
Jansen kunsteducatie aan
de leerlingen van de Oranje
Nassauschool gegeven. De
andere schoolkinderen waren
niet in de gelegenheid om ook
te kunnen deelnemen aan
deze educatie. De twee kunstenaars vonden dat het tijd
werd dat álle scholen mee
zouden kunnen doen. Met een
ruimhartige subsidie van de
gemeente en met ondersteuning van het lerarenteam en
vrijwilligers, werd in 2007 met
het project ‘kunst op school’
begonnen.Niet alleen de gemeente deed mee maar ook
Unicef toonde belangstelling
voor het Zandvoortse initiatief. Unicef vindt het belangrijk dat kinderen tussen 8 en
12 jaar met uiteenlopende
achtergronden en uit verschillende culturen worden gestimuleerd om samen te werken
aan dit kunstproject.

Topstukken

Eén keer per week heeft een
groepje van 15 tot en met 30
leerlingen gewerkt aan een vrij
thema. Het werk is niet alleen
abstract weergegeven, er zijn
ook symbolische kunstwerken
met een hart, een duif, water,
of helpende handen met
acrylverf en mozaïeksteentjes te bewonderen. Volgens
de kunstenaars “zitten er verschillende toppertjes bij.” De
veilingmeester van de Goede
Doelen Stichting zal een selectie maken uit 20 kunstwerken. Op 20 april vindt er een
veiling in Heemstede plaats
en de opbrengst zal naar een
goed doel gaan. Natuurlijk
beslist het kind zelf of hij of
zij z’n kunstwerk wil afstaan.
Dat zal best nog een moeilijke
beslissing worden.

Kunstroute

De route van de expositie loopt
vanaf het Zandvoorts museum naar de Haltestraat, de
Kerkstraat en de Grote Krocht.
De Ondernemers Vereniging
Zandvoort promoot de kinderkunstlijn 2008 en organiseert
vanaf 16 maart een wedstrijd
waar iedereen aan mee kan
doen. In de deelnemende etalages liggen letters die met
elkaar een zin vormen. De
formulieren zijn te verkrijgen
bij de deelnemende kunstlijn
exposanten. Inleveren kan
bij Parfumerie Moerenburg
(Haltestraat), Kaashuis Tromp
(Grote Krocht) en Pole Position
(Kerkstraat).

Het Raadhuisplein heeft in
2006 een totale metamorfose ondergaan en daarbij zijn
bij de bankjes ter hoogte van
bakker Bertram houten vlonders geplaatst. Deze vlonders
blijken na een regenbuitje
spek en spekglad te zijn.
Menig voorbijganger heeft al
een flinke valpartij gemaakt
met alle nare gevolgen van
dien. Ondertussen heeft de
gemeente veel klachten ontvangen van gedupeerden.
Het antwoord is steevast:
“we zijn op de hoogte van
de gladheidproblemen van
de vlonders, zodra het mooi
weer wordt gaan we er iets
aan doen.” Trouwens, het bureau dat het ontwerp heeft
gemaakt, wees de gemeente
destijds al op het feit dat de
vlonders bij regen ‘enigszins’
glad kunnen worden. Daarom
(zo staat in het inrichtingsboekje Raadhuisplein 2005)
is er rondom de vlonders voldoende ruimte met klinkers
bestraat zodat de vlonders
makkelijk kunnen worden
vermeden. Niets vermijden!
De vlonders zijn nog steeds
gevaarlijk en moeten zo snel
mogelijk ‘stroef’ gemaakt
worden.

Luisteren en zingen

Veel mensen horen elkaar
aan, maar van écht luisteren
is niet altijd sprake. Luisteren
kan immers een appèl betekenen om te handelen. En
willen we dat wel en zijn
we daartoe bereid? De oecumenische Taizédienst van
vrijdagavond 7 maart in de
Protestantse Kerk is opgebouwd rond dit thema. De
dienst van meerstemmige
zang, stilte en gebed begint
om 19.30 uur. Wie wil meezingen, kan al om 19.00 uur
terecht in de Protestantse
Kerk. Dan worden onder
leiding van een repetitor de
verschillende liederen alvast
meerstemmig doorgenomen. Het ‘voorzingen’ maakt
het meezingen tijdens de
dienst eenvoudiger.

Schoon Zandvoort

Ondanks de windkracht lieten
de leden van de raadscommissie Projecten & Thema’s
zich niet weerhouden om de
handen uit de mouwen te
steken. Op één na waren alle
politieke partijen aanwezig.
Alleen Groen Links, dé partij
die het milieu hoog in zijn
bezem heeft staan, schitterde
door afwezigheid. Getooid in
lichtgevende hesjes, een nieuwe bezem en begeleid door
een bezemwagen werd het
winkelende publiek, zowel in
het centrum als in Zandvoort
Noord, in een persoonlijk gesprek attent gemaakt om
donderdagavond 6 maart
naar De Krocht te komen. Op
deze avond staat het thema
‘Schoon Zandvoort’ centraal en
kan iedereen vertellen wat er
veranderd zou moeten worden
om de straten en pleinen schoner te krijgen en te houden. De
beste ideeën worden beloond
met boekenbonnen. Dus wat
let u om langs te komen?

Bedankt

De bewoonster van het
Stationsgebouw, Ansje Davids
is erg blij met de onlangs geplaatste gedenkmonument op
het Stationsplein. Ze wil via dit
berichtje, ze stuurde een briefje aan deze krant, het gemeentebestuur en vooral de dienst
Publieke Werken hartelijk bedanken voor het herplaatsen
van het natuurstenen object.
Bij deze!

Open dag

Zorgorganisaties openen op
zaterdag 17 maart hun deuren voor het publiek tijdens
de landelijke Open Dag van
de Zorg. Wie geïnteresseerd
is in het zorgaanbod of in vrijwilligerswerk, een opleiding of
een baan in de gehandicap-

tensector, kan op deze dag
terecht bij diverse instellingen in Nederland, waaronder Nieuw Unicum aan de
Zandvoortselaan 165. Deze
dag is uitermate geschikt
om kennis te maken met
deze woonvorm voor mensen met een lichamelijke
beperking. Er worden georganiseerde rondleidingen
gehouden, men kan letterlijk
een kijkje nemen in de keuken van Nieuw Unicum en
ook de behandelafdelingen
zijn te bezoeken. Daarnaast
zijn het dagactiviteitencentrum ‘De Boog’ en de boerderij open. Uiteraard treedt
de eigen band ‘Building on
Sand’ op. U bent van 11.00
tot 15.00 uur welkom op De
Brinck, het buffet is open en
thee en koffie zijn gratis.

Exit ‘busstation’

Harry en Toos Hoeijenbos
zijn komende maandag 10
maart precies dertig jaar actief in de restauratie van het
busstation. Op 10 maart 1978
traden ze daar in dienst van
de toenmalige exploitant Ton
en Trees Spee en op 1 januari
1980 namen zij de exploitatie
van het bedrijf over. Op vrijdag 29 augustus zal echter
het laatste biertje in dit sociale ontmoetingspunt getapt
worden. Harry die onlangs de
pensioengerechtigde leeftijd
bereikte en Toos zetten er dan
definitief een streep onder.
Het betekent tevens dat dit
door velen gewaardeerde horecagelegenheid verdwijnt,
omdat het huidige busstation in de plannen voor het
Louis Davids Carré niet meer
voorkomt. Vrienden en kennissen boden Harry voor zijn
verjaardag bijgaand bord aan
waarop de sluiting wordt
aangekondigd.
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EMM wil inhaalslag maken

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke
Koningstraat 26 Zandvoort

Vraagprijs:
€ 389.000,- k.k.

• Gerenoveerde en uitstekend onderhouden halfvrijstaande
woning uit 1906 met o.a. sfeervolle living, moderne keuken, moderne badkamer, 3 slaapkamers, een werkkamer
en een besloten achtertuin op het zuiden!
• Gesitueerd in een autoluwe straat aan de rand van de dorpskern van Zandvoort;
• Deze woning is de afgelopen jaren grotendeels en smaakvol
gerenoveerd: een woning om zo te betrekken;
• Begane grond: entree, hal, modern toilet (wandcloset) met
fontein, sfeervolle living met Amerikaans eiken parketvloer,  
schouw met sierhaard en opensl. deuren naar achtertuin,
verbinding naar moderne open keuken vzv div. inbouwapparatuur, werkkamer;
• 1e verdieping: 3 slaapkamers, moderne badkamer met o.a.
ligbad, douchecabine, wastafel, 2e toilet (wandcloset) en  
designradiator;
• De woning beschikt over een besloten patio (ca. 8 X 4 mtr) op
het zuiden met houten berging en een achterom;
• Een sfeervolle woning in een geliefde woonomgeving ; uw
bezichtiging waard!
• Woonoppervlakte ca. 125 m², perceel 100 m²,
inhoud ca. 325 m³.

Verzetsplein 38 Zandvoort

Vraagprijs:
€ 269.000,- k.k.

• Riante en moderne 4-kamer maisonnette met o.a.
royale living, luxe keuken, moderne badkamer en
3 slaapkamers!
• Deze maisonnette beschikt over een privé-parking en een
ruim dakterras met uniek uitzicht over een grote binnentuin met waterpartij;
• Gesitueerd op de 2e en 3e (hoogste) verdieping van appartementencomplex “Korinthe”;
• Gelegen in het hart van “Park Duijnwijk”, in een autoluwe,
kindvriendelijke woonomgeving;
• Begane grond: toegang via privé-entree, hal, berging,
trapopgang naar 1e verdieping;
• 2e verdieping: 3 slaapkamers, moderne badkamer met o.a.
ligbad, doucheruimte en wastafel, separaat modern toilet
(wandcloset), was-/droogruimte;
• 3e verdieping: speels ingedeelde, royale living met o.a.
fraaie merbau houten vloer (brede delen), lichtkoepel en
open verbinding naar luxe semi-open keuken (vzv div. inbouwapparatuur) met eetkamer en toegang tot dakterras;
• Stijlvol ingericht en uitstekend onderhouden; een maisonnette om direct te betrekken!
• Woonoppervlakte ca. 110 m², inhoud ca. 300 m³.

Haltestraat 18 Zandvoort

NIEUW

• Op A1-locatie in Zandvoort gelegen horecabedrijf
met bovenwoning te huur aangeboden!
• Recentelijk in gebruik geweest als “Taste of Texas”, maar
beter bekend onder de naam “Establo”!
• Horecagelegenheid is compleet ingericht en voorzien van
alle apparatuur;
• Restaurant begane grond ca. 60 m² (ca. 60 zitplaatsen);
• Restaurant 1e verdieping ca. 60 m² (ca. 45 zitplaatsen);
• Totale netto vloeroppervlakte ca. 150 m² ;
• Overeenkomst: standaard ROZ, duur van de overeenkomst: 5 + 5 jaar;
• Ingangsdatum: per direct mogelijk;
• Huurprijs incl. bovenwoning.

Huurprijs: € 3.950,- per maand
excl. BTW en excl. GWL

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:
• 0,5 %* courtage, de leukste courtage van Nederland;

• Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook ’s avonds;
• Persoonlijke en pro-actieve karakter van onze dienstverlening;
• Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop,
aankoop, verhuur en beheer;
• No cure, no pay;
• Gratis waardebepaling van uw woning;
• Scherpste hypotheekadvies, ook voor oversluiten;
• Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!
* Vraag naar de voorwaarden

Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

Hogeweg 29-boven Zandvoort

NIEUW

Vraagprijs:
€ 349.000,- k.k.

Vraagprijs:
€ 259.000,- k.k.

• Stijlvol 4-kamer appartement met 2 balkons, deels
zeezicht!
• Gelegen op de 1e etage, op een steenworp afstand van
strand, boulevard en duinen;
• Zonnige living (zuid ligging) met schuifpui naar riant
balkon, aangrenzende eetkamer (voorheen slaapkamer),
moderne keuken vzv div. inbouwapparatuur, luxe
badkamer vzv whirlpool, wastafelmeubel, wandcloset en
design radiator, 2 slaapkamers;
• Woning beschikt over 2 balkons op resp. zuidwesten en
oosten;
• Het appartementencomplex is recent aan de buitenzijde
volledig gerenoveerd;
• Appartement verkeert in een uitstekende staat van onderhoud: om zo te betrekken!
• Meubilering en stoffering eventueel ter overname;
• Woonoppervlakte ca.  90 m², inhoud ca. 220 m³.

Thorbeckestraat 1 en 1a Zandvoort

NIEUW

een fusiepartner haar woningbezit op basiskwaliteitsniveau
brengen. Omdat uit berekeningen blijkt dat de vereniging

alleen daar niet kapitaalskrachtig genoeg voor is, is voor

deze oplossing gekozen. Dat zegt directeur ad interim Theun
Oosterhuis.

• Uitstekend onderhouden bovenwoning (2 verdiepingen)
aan de rand van het Zandvoortse dorpscentrum!
• Gesitueerd op de eerste en tweede verdieping met gezellig
uitzicht over de levendige Hogeweg;
• Deze bovenwoning bevindt zich op loopafstand van duinen,
strand, winkels en het centrum van Zandvoort;
• 1e verdieping: zonnige, ruime living (ca. 8 X 5 mtr) met o.a.
open haard, grenen parketvloer, strak gestuukte wanden en
plafonds en openslaande deuren balkon op zuiden, 2 slaapkamers, nette keuken met toegang naar 2e balkon op noorden,
nette badkamer met doucheruimte en toilet;
• 2e verdieping: zonnige, ruime living (ca. 7 X 4,2 mtr) met o.a.
laminaat parket, strak gestuukte wanden, toegang tot het 3e
ruime balkon op het zuiden en oosten en een open keuken,
2 slaapkamers, moderne badkamer met douchecabine en
wastafel, modern toilet vzv wandcloset;
• Woning verkeert in een prima staat: uw bezichtiging waard!
• Woonoppervlakte ca. 140 m², inhoud ca. 380 m³.

Tjerk Hiddestraat 10-1 Zandvoort

NIEUW

Woningbouwvereniging EMM wil met het aantrekken van

• Op A1-locatie in Zandvoort gelegen winkelruimte
te huur aangeboden!
• Gesitueerd recht tegenover het Badhuisplein
(Holland Casino), bovenaan de Kerkstraat;
• Winkelruimte ca. 125 m² vvo netto. Frontbreedte
ca. 12 meter;
• Magazijnruimte  ca. 110 m² ;
• Inventaris en winkelinrichting eventueel ter overname;
• Overeenkomst: standaard ROZ, duur van de
overeenkomst: 5 + 5 jaar;
• Ingangsdatum: vanaf 1 april 2008.

Huurprijs: € 3.200,- per maand
excl. BTW en excl. GWL

Teun Oosterhuis

Het woningenbezit van EMM
stamt voor een zeer groot gedeelte uit de jaren 60 en 70
van de vorige eeuw en heeft
dus meer onderhoud nodig
dan nieuwere woningen. “Het
afgelopen jaar hebben we een
geweldige inhaalslag gemaakt
in het wegwerken van achterstallig onderhoud. Maar liefst
16 miljoen euro is geïnvesteerd. Om de woningvoorraad
op basiskwaliteit te brengen is
echter veel meer geld nodig.
Op basis van een woningmarktonderzoek hebben we,
samen met de gemeente, bepaald welk woningbezit we
over 10 tot 15 jaar nodig hebben in Zandvoort. Deze investering kan EMM financieel en
organisatorisch niet op eigen
kracht realiseren. Omdat een
woningbouwvereniging een
private onderneming is, kunnen wij niet bij de gemeente
aankloppen voor subsidie.
Maar dat er iets moet gebeu-

ren kan je op veel plaatsen duidelijk zien”, zegt Oosterhuis,
die daarmee reageert op het
interview met huurdersvoorzitter Maarten Dijkstra, vorige
week in deze krant.

Te vroeg gecommuniceerd

Oosterhuis wil niet praten over
wanbeleid maar van een, in de
loop van vele jaren, langzaam
erin geslopen achterstand van
groot onderhoud. Wel zijn er
plannen voor het grootschalig
onderhoud al een jaar of vijf
geleden gemaakt. Circa anderhalf jaar geleden nog kon deze
krant een investeringsplan
door EMM van 100 miljoen
euro melden. Deze plannen
zijn echter niet uitgevoerd en
steeds weer aangepast in andere plannen. Tegelijkertijd is
er onvoldoende geïnvesteerd
in normaal onderhoud en
daardoor is een enorme toename van onderhoudsklachten ontstaan, met als resultaat

WOZ op website
De introductie van de WOZ-visie op de website van de ge-

BEL 023 – 5 731 999
Nick ten Broeke
Emmaweg 21
2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 – 5 732 007
M.: 0655 – 13 03 65
E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

www.vrijehuizenmarkt.nl

meente Zandvoort is onlangs opgeleverd. Helaas was het toen

nog niet mogelijk om via het WOZ-loket inzage te krijgen in
de taxatiegegevens van de eigen woning voor het belastingjaar 2008.

De WOZ-visie is het nieuwe
loket voor het opvragen van
taxatieverslagen, aangeboden
door het samenwerkingsverband Gemeentebelastingen
Kennemerland. Op 28 febru-

ari viel het aanslagbiljet bij
de bevolking van de deelnemende gemeenten van het
samenwerkingsverband op de
mat. Omdat gerekend was op
bezorging op 29 februari kon-

Zandvoortse Courant
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Medina Woninginrichting

ontevreden huurders. Volgens
de directeur was het 100 miljoenplan te vroeg gecommuniceerd.

Lokale eisen

Dat Oosterhuis ook serieus
met de Zandvoortse huurders
rekening houdt is zonneklaar.
“EMM heeft dienstverlening
en bewonersparticipatie
hoog in het vaandel staan en
daar gaat veel arbeidstijd en
personeel in zitten. Juist het
afgelopen jaar hebben we geïnvesteerd in verbetering van
onze dienstverlening en bewonersparticipatie. Dat eisen we
ook van de fusiepartner. Verder
willen wij natuurlijk dat er in
Zandvoort een aanspreekpunt
voor onze huurders blijft. We
vinden namelijk de lokale herkenbaarheid heel belangrijk.
Daarom hebben we ook een
toetsingscommissie ingesteld
die adviseert bij de keuze van
een fusiepartner. Alles moet
dus in de openbaarheid gebeuren. Je bent namelijk bezig
met een emotievolle ingreep in
een systeem dat al jaren functioneert en waar vooral oudere
Zandvoorters al hun hele leven
mee te maken hebben gehad.
Mede daarom gaan we ook
met de ledenraad en de ZVH
in gesprek over een nieuwe
partner. Uiteindelijk zullen alle
partijen tot een vergelijk moeten komen”, aldus Oosterhuis
die duidelijk op de verbetering
van de woningen van EMM
wil inzetten, want daar gaat
het om. Na een transparante
zoektocht zal binnen een korte
periode een partner gevonden
moeten worden, dan zal voor
de huurders van de woningbouwvereniging Eendracht
Maakt Macht de corporatie
ook kunnen investeren.
den de eerste bezoekers van
het WOZ-loket niet het taxatieverslag met betrekking tot
het ontvangen aanslagbiljet
raadplegen maar werden verbonden met de gegevens van
2007. De gemeente betreurt
het bijzonder dat een en ander zo gelopen is. Nu het WOZloket operationeel is raden
zij u aan deze site opnieuw
te raadplegen: www.gbkz.nl
onder het kopje WOZ-loket >
raadplegen taxatieverslag.
Bron: www.zandvoort.nl

door Erna Meijer

In het midden van Zandvoort, in de Haltestraat, is sinds

mei 2007 Medina Woninginrichting te vinden. Dat wil ech-

ter niet zeggen dat het een nieuw bedrijf is, integendeel.

Eigenaar Jim Scheevaas, geboren en getogen Zandvoorter,
vertelt enthousiast.

“In 1970 is mijn schoonvader
in de Haarlemse Cronjéstraat
gestart met één zaak en daarna zijn diverse familieleden
ook elders een filiaal begonnen. Wij hebben onder meer
in Amsterdam op de Albert
Cuypstraat, in Haarlem aan
de Gedempte Oude Gracht
(naast de sportzaak van Pim
Jansen), de Anegang en in
Zaandam een Medinazaak
gehad”, aldus Jim. Het leek inderdaad enigszins op het ‘Van
der Valkconcept’.

Verhuizing

Zelf heeft Jim vijftien jaar
geleden de zaak in Haarlem
overgenomen en is dus nu
een jaar geleden verhuisd
naar Zandvoort. De beslissing
om met het bedrijf te verhuizen werd onder meer bepaald
door de vele opbrekingen in
Haarlem, die nog geruime tijd
in beslag nemen.

Assortiment

“Medina heeft een grote collectie tapijt, ook vijf meter
breed, traplopers, marmoleum
(dat tegenwoordig ook in een
kliksysteem wordt geleverd,
waardoor het veel makkelijker
is geworden om het zelf te leggen), vinyl en (al dan niet waterproof) laminaat en parket.
Behalve bij laminaat en parket
wordt alles gratis opgemeten
en gelegd door vakbekwame
stoffeerders/parketteers.
Bij het merk Heugafelt denkt
men wellicht nog aan de har-

de, harige tegels van vroeger,
maar tegenwoordig zijn deze
ook hoogpolig te leveren, evenals vinyltegels. Karpetten kunnen op elke gewenste maat
geleverd worden, evenals tapijten van sisal of kokos.
Ook op het gebied van gordijnen en vitrages biedt Medina
een ruime sortering. Men
kan er onder andere terecht
voor bekende merken als Ado,
Sunside, Holland Haag en
Vriesco. Zeer groot is ook het
aanbod van vouwgordijnen en
binnenzonwering.

Scherpe prijs en
goede service

Een persoonlijk advies, ook
geheel vrijblijvend aan huis, is
vanzelfsprekend. “Het is ook
mogelijk om bij de groothandel in Haarlem de showroom
te bezoeken. Onze artikelen
zijn scherp geprijsd en mede
door de regelmatige inzet
van oud-collega Jan van den
Broeck is een goede service
gegarandeerd. Wij adverteren
niet voor niets met 38 jaar
vakmanschap”, vertelt Jim
met enige trots. Een toevallige klant prees de zaak dan
ook aan met de opmerking:
Een topzaak met deskundig
advies!”
Medina, Haltestraat 56, is van
dinsdag t/m vrijdag geopend
van 10.00 tot 17.30 uur en op
zaterdag van 10.00 tot 17.00
uur. Tel. 5317840. www.medina-woninginrichting.nl
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De leukste woningen staan bij Greeven!
Dr. C.A. Gerkestraat 42

rood
Zandvoort

NEW

Vraagprijs: € 219.000,= k.k.

Mathijs Molenaarstraat 1

-03

Start 10

Zandvoort

Vraagprijs: € 549.000,= k.k.

Mezgerstraat 94

w!
Uitbou

Zandvoort

Vraagprijs: € 335.000,= k.k.

Kromboomsveld 52

!
Royaal

Zandvoort

Vraagprijs: € 619.000,= k.k.

Ruime 3-kamer bovenwoning over 2 etages nabij het
centrum en de zuid-duinen. De woning heeft een ruime
woon- en eetkamer, een open keuken, 2 slaapkamers,
een moderne badkamer, een extra douchecabine op de
1e etage en een fijn balkon op het zuiden
• Ruime, mooie bovenwoning met 2 slaapkamers;
• Centraal gelegen t.o.v. het centrum, de scholen en
het strand;			
• Het geheel verkeert in een zéér goede staat en
geheel v.v. dubbel glas;
• Elektra 6 groepen, c.v. ketel Nefit Smartline bouwjaar 2004;
• Woonoppervlakte circa 110 m2;
• Oplevering in overleg.

Zandvoort

NEW

Wonen op een unieke locatie midden in het centrum
van Zandvoort met alle voorzieningen aanwezig. Dit
verzorgde 3-kamer appartement is gelegen op de 1e
etage van het chique complex “La Grande Caverne”
boven de ABN-AMRO Bank. Het complex is van alle
gemakken voorzien en daardoor uitermate beschikt
voor bewoning door ouderen. Tevens vindt u in de onderbouw een privé-parkeerplaats. Het geheel is in een
goede staat van onderhoud en zo te betrekken.

Vraagprijs: € 379.000,= k.k.

Willemsstraat 29 B

foto’s en filmbeelden. Het thema voor de pauze was ‘water en
vuur’ en toonde het ontstaan van de Zandvoortse brandweer.

!

m
Centru

Zandvoort

centrum van Zandvoort gelegen. Het geheel omvat een
benedenwoning en 2 appartementen op de 1e etage.
Het biedt dus mogelijkheden voor de verhuur!! U loopt
zo het centrum in voor een boodschap of een gezellig

• In 2007 zijn de dakpannen vernieuwd;
• Unieke woonomgeving in Zandvoort-Centrum;

Vraagprijs: € 409.000,= k.k.

• Extra ruim door uitbouw én een opbouw aan
achterzijde;
• Bouwjaar 1988, c.v. ketel Nefit VR bouwjaar ca. 2000;
• Perceelgrootte 107 m2 en woonoppervlak ca. 105 m2;
• Oplevering in overleg.

Deze villa heeft alles te bieden! Een oprit voor 2 auto’s,
een zéér royale woonkamer, een super woonkeuken
met openslaande deuren naar de ruime en zonnige tuin
op het zuiden. Op de 1e etage zijn 3 eveneens royale
slaapkamers gelegen en de moderne badkamer.
De studio (=slaapkamer-4) is op de 2e etage gelegen
en een perfecte ruimte. De garage met oprit maakt het
wooncomfort helemaal compleet! Berging en achterom
in de tuin op het zuiden.
Extra ruim door de aanbouw aan de achterzijde;
Schitterende villa met zonnige tuin van ca. 100 m2;
Totale woonoppervlakte maar liefst 185 m2!
Maak snel een afspraak voor een overtuigende
bezichtiging!

Kostverlorenstraat 66 B
2
323 m !

Zandvoort

• Woonopp. ca. 190 m2, perceelopp. 109 m2.

Deze heerlijke familiewoning met 4 slaapkamers is

gelegen aan de rand van het groene hart in Zandvoort.
De woning beschikt over een oprit voor meerdere

auto’s en een fantastische achtertuin van maar liefst

25 meter diep op het ZUIDEN!! Door de aanbouw aan

de achterzijde is de living bijzonder ruim. Het woonhuis
beschikt over een achterom en de kavel grond is royaal
met 323 m2.

• Heerlijke woning met een fantastische tuin;
• Unieke zonnige tuin op het zuiden;
• Parkeren op eigen terrein mogelijk;

Vraagprijs: € 479.000,= k.k.

Van Lennepweg 149

taat!
Nieuws

Zandvoort

Vraagprijs: € 259.000,= k.k.

• Woonopp. ca. 145 m2, perceelopp. 323 m2.

Dit moderne en uitstekend onderhouden 3-kamer
appartement is gelegen op de 1e etage van een kleinschalig complex op loopafstand van het centrum van
Zandvoort , het circuitpark én op 150 meter van het
strand. Het beschikt o.a. over een ruime woon- en eetkamer, 2 slaapkamers, een moderne badkamer en een
zonnig balkon op het zuiden. In de onderbouw is naast
de berging een privé parkeerplaats aanwezig. Kortom;
dit appartement heeft u alles te bieden!!
•
•
•
•

3-kamer appartement in zéér goede staat;
Inclusief privé-parkeerplaats in de parkeergarage;
Lage servicekosten € 102,= per maand;
Woonoppervlakte: ca 80 m2 excl. balkon.

Actieve makelaardij
tegen scherp tarief!

Kim Dekker

Timo Greeven

enkele flinke branden voor de
toeschouwers in petto, zoals
die van hotel Bouwes, hotel
Marina en de laatste grote
brand van strandpaviljoen
Eldorado. De huidige bezetting van de Zandvoortse
brandweer bestaat, buiten de
6 beroepskrachten, hoofdzakelijk uit vrijwilligers die niet
alleen branden blussen maar
ook de helpende hand bieden
bij auto-ongelukken, zeehondenopvang en ondergelopen
straten en kelders.

Uit de oude doos

Deze bijzonder royale woning is in het karakteristieke

• Goede verhuurmogelijkheden aanwezig;

Op slechts 250 meter van het strand ligt deze heerlijke
en UITGEBOUWDE eengezinswoning in een kindvriendelijke omgeving. De woning heeft 2 ruime slaapkamers
en een grote zolder voor slaapkamer-3. Door de uitbouw
op de begane grond én een opbouw op de 1e etage is
er extra ruimte verkregen. Tevens beschikt de woning
over een stenen berging in de zonnige achtertuin. Ideale
parkeermogelijkheden door het achtergelegen parkeer
terrein. De woning is in een uitstekende staat van onderhoud en moet van binnen gezien worden.

Rob Greeven

nootschapavond ‘Oud Zandvoort’ van bekende en onbekende

Uitermate geschikt voor bewoning door ouderen;
Deze appartement komen zelden te koop;
Unieke woonomgeving in Zandvoort-Centrum;
Incl. inpandige parkeerplaats én lift;
• Woonopp. ca. 95 m2 excl balkon; servicekosten
€ 172,= p/mnd.

terrasje pikken!

• Halfvrijstaande woning met voor- en achtertuin;
• Gelegen in een kindvriendelijk omgeving nabij de
zuid-duinen;
• Buitenzijde woning geheel geschilderd in 2007;
• Garage én oprit voor meerdere auto’s;
• Perceeloppervlakte 333 m2, woonoppervlakte
ca. 140 m2.

Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Veel oude, maar ook nieuwe leden genoten tijdens de Ge-

•
•
•
•

Dit halfvrijstaande royale en zeer goed onderhouden
woonhuis is gelegen op een aantrekkelijke locatie
nabij de zuid-duinen en de diverse uitvalswegen.
Het beschikt over een fraaie keuken, 4 slaapkamers,
een moderne badkamer, een ruime achtertuin en een
garage met een oprit voor meerdere auto’s.

•
•
•
•

Grote Krocht 4 A

Warme belangstelling voor ‘Water en vuur’

Heidelberger vat

door Nel Kerkman

In zijn openingsspeech bracht
voorzitter Ger Cense het voormalige hotel ’t oude Posthuis
(Poststraat 11), dat op de nominatie staat om gesloopt te
worden, onder de aandacht.
Net zoals zo vele oude en
beeldbepalende panden, zal
ook dit stukje oud Zandvoort
plaats maken voor nieuwbouw. De dringende boodschap van het Genootschap
aan de gemeente is: “laten
we zuinig zijn op ons cultureel
erfgoed!”

Watergebrek

Een leuke vondst was om de
oude gebouwen in het huidige stratenplan te projecteren.
Dat leverde herkenbare beelden op. Zo zou bijvoorbeeld
het Heidelbecker Vat nu bovenop de zeereep bij het De
Favauge plein gestaan hebben, als het niet in 1890 in
vlammen opgegaan zou zijn.
Omdat rond 1900 geen waterleiding aanwezig was en de
branden met emmertjes en
handmatig pompen werden
geblust, brandden er veel gebouwen (zoals café-restaurant
Gemania, de Passage) tot de
grond toe af. Ook de waterdruk
was dusdanig laag dat de dap-

Afgebrande Passage

pere brandweerlieden met een
zielig waterstraaltje de vuurzee
van Palais d’eté (1921) moesten
blussen. Opperbrandmeester
J. van den Bos vond dat het
bestrijden van de branden verbeterd moest worden. Onder
zijn leiding werd er een hypermoderne motorbrandspuit
aangeschaft die een capaciteit had van 1000 liter water
per minuut.

Hedendaagse beelden

Na de uitleg van Cense over
de branden omstreeks 1900,
namen de brandmeesters Rob
Hermans en Tom Groenendijk
van de Zandvoortse brandweer de fakkel over. Zij lieten
in chronologische volgorde
de uitbreiding van het rijdend
materiaal zien en hadden nog

Na de pauze en
verloting was het
weer genieten van
nooit eerder vertoonde films, die
welwillend door
leden waren afgestaan en waarvan
Cor Draijer zoals
gebruikelijk een
leuke compilatie
had gemaakt, uiteraard met begeleidende muziek.
Een vleugje heimwee gaven de nostalgische beelden
van het 7up treintje, de schapenhokken bij het tramstation en de
onvergetelijke beelden van de
demonstratie voor het behoud
van het circuit met spandoeken ‘Toonen ga ergens anders
wonen’.

Inloopdag

De avond werd afgesloten met
het promoten van de inloopdag op 26 april in de Krocht,
waar diverse Zandvoortse
deelnemers en verenigingen
aan deelnemen. De gastsprekers Groenendijk en Hermans
alsmede Ton Bakels voor het
aanleveren van foto’s uit
zijn archief, werden in het
zonnetje en in de bloemen
gezet. Voor de volgende
Genootschapavond moet u
nog even geduld hebben, die
is pas in het najaar.

Tessa van ‘So You Wanna Be a Popstar’ bij ZFM
Komende zaterdag 8 maart
is Tessa, de ster van het Tvprogramma So You Wanna Be a
Popstar, te gast bij ZFM. In het
programma ‘Roy on Air’ zal zij
vertellen over haar succes bij

het populaire Tv-programma
en haar verdere carrière.
Luisteraars kunnen Tessa ‘live’
een vraag stellen via sms.
Begin het tekstbericht met ‘radio zfm’ gevolgd door de vraag

en stuur het door naar 4999.
‘Roy on Air’ is zaterdagavond
van 19.00 tot 21.00 uur te beluisteren op ZFM Zandvoort:
106.9 FM of via internet op
www.zfmzandvoort.nl

Zandvoortse Courant
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Sponsor worden van het wekelijkse weerbericht?
Bel 06-4342 9783 en vraag naar de mogelijkheden!

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Nog tien dagen wisselvallig

De storm die de hele vorige week al min of meer in de weerkaarten zat, had veel impact het afgelopen weekeinde. Niet
alleen in Zandvoort hield het windgeweld behoorlijk huis,
maar in Europees perspectief was het een schadebrengende
raddraaier eersteklas.
Het relatief hooggelegen
Midden-Europese Wendel
stein rapporteerde een zwaarste windstoot van ruim 220
kilometer per uur! De hoogst
gemeten officiële windvlaag
ooit in Nederland bedroeg
bijna 170 kilometer per uur.

Die paar bescheiden buien
met winterse lading (ook stofhagel) zijn inmiddels alweer
voorbij en na een druilerige
woensdagavond, donderdagnacht en -ochtend, knapt het
weer overdag iets op. De dagtemperaturen blijven buitengewoon ‘normaal’ en ronduit
vervelend en dat blijft ook
zo voorlopig. De lentemodus
komt voorlopig niet aan bod
en een nawinters schampschot evenmin.

Bizarre warmteperikelen afgelopen zondagmiddag in
Zwitserland en Noord-Italië,
waar de lucht bij de gratie
van een föhnwind over het
Alpenmassief nagenoeg tot recordniveau werd aangewarmd.
Zo meldden Lugano, Bologna
en Ferrara respectievelijk 25, 27
en zelfs een onvoorstelbare 28
graden zondagmiddag.

Richting het einde van de week,
althans zo zag het er even naar
uit, zou de atmosfeer tijdelijk
weer wat moeten stabiliseren
door het opkomen van een
hogedrukgebiedje vanuit het
zuidwesten. Laatste ontwikkelingen echter geven aan dat de
jammerlijke (lichte) wisselvalligheid onverdroten voortgaat
in het tijdpad vrijdag tot en
met het weekeinde.

Bij ons zeker geen hartverwarmende temperaturen de
voorbije twee etmalen, maar
de klassieke maartse buien
kwamen enigszins aan zet
(met zelfs een paar nauwelijks te tellen sneeuwvlokken)
in de Randstedelijke regio.
Een bel met koudere lucht op
hoogte zorgde voor een vrij
guur plaatje.

Ook de volgende week lijkt er
nog geen verandering te komen aan de eindeloze instroom
van milde lucht vanuit de
Noordzeekant. Waarschijnlijk
knapt het weer vanaf medio
maart wel op, maar of de
koude droge variant dan gaat
overheersen of dat we juist
een warm lentescenario zullen krijgen voorgeschoteld, is
nu niet exact te zeggen.

Door de luchtaanvoer over zeewater dat nauwelijks afkoelde
de voorbije twee maanden,
vielen de dagtemperaturen
nog wel mee met 7 graden,
maar de stevige westen tot
noordwestenwind maakte
het voor het gevoel gewoon
koud.

weerman Marc Putto
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Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

direzione:
Alfredo Caramante

Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort
Tel. 023-5739278
e-mail: hanswillemse@planet.nl

Passage 2-4 Zandvoort
Tel.: 023-5716785

19
R

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF
levering en plaatsing
van alle glassoorten

18

vrijblijvende offerte! v
023 5720480/06 41374921

Nog even en
het is Pasen…
Administratiekantoor

K. Willemse
Administratie en
belastingaangiften
voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf
Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531
E-mail: kittywillemse@planet.nl

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels €5,-

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

Zakelijke
zandkorrels €10,- (excl.BTW)

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist
plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.

10

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen
Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilderswerkzaamheden
.................
Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl
.................
Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of
06-44696001. ;
Met garantie en KvK.
.................
Organisatie- en
familieopstellingen
op 6 april 2008.
Incl. lunch.
Aanmelden/info:
Atie Spaan,
tel. 023-5718442
.................
Garageplaats te koop
in Park Duijnwijk
Vraagprijs:
€ 21.000,-- k.k.
Van Schaik Omaco
Makelaars
023-5712944
www.vanschaikomaco.nl
.................
Te koop:
bruin lederen fauteuil
in houten frame.
In goede staat, €45.
Tel. 5717032 of
06-11236070
.................
Te koop wegens
foutieve keuze:
stoel/fauteuil,
kleur beige.
Nieuw gekocht.
Tel. 5718237
.................
Te koop:
klassieke driezits
bruine lederen bank.
In zeer goede staat,
€150. Tel. 5716883
.................
3x Kamers te huur,
incl. Bad/Keuken/TV.
In centrum Zandvoort.
Info: 06-53490026

Te koop aangeboden:
Dressoir, kledingkast,
mountain bike, koel/
vrieskast, salontafel,
tuinset, lego, vele
huishoudspullen.
Verkoop
zaterdag 8 maart
10.00-15.00 uur.
Tel. 06-53670897
.................
Nette, werkende
jongeman
zoekt kamer/etage.
Tel. 06-53670897
.................
gevr. jonge dames voor
sex en erotiek voor
licht gehandicapten.
€100. tel. 5716998
.................
De bijbel:
vertrouw op de
Here God, want de
Heer alleen is een
eeuwige rots
(jesaja 62:4).
Gebed nodig? Bel het
Huis van gebed en
we bidden voor u!
Tel. 5363804,
God hoort!
.................
U hoeft niet langer
te wachten!
De nieuwe pantalons
van Toni zijn binnen.
Vanaf maat 38 t/m 52,
diverse kleuren
en modellen.
Modern Art
exclusive kleding,
t/o Casino, winkelgalerij
Thorbeckestraat 9.
Tel. 5713420
.................
Super Rommelmarkt.
9 maart,
sporthal IJmuiden
Oost. Tiberiusplein 6,
tel. 0255-517821
IJmuiden
.................
De schildervrouw!
Voor al uw sausen schilderwerk
en stucwerk.
Info: 06-15374002
/ 023-5327766.
www.amparoonderhoud.nl
Nu winterkorting!
.................
Wie wil mijn
gras maaien
en eventueel andere
werkzaamheden
in de tuin doen als
dat nodig is?
Tel. 5720241

C U L T U U R
Beeldig Zandvoort
Gedenkmonument:
100 jaar spoorlijn
Materiaal:
natuursteen
Herplaatst:
Stationsplein 2008

courant in de rubriek ‘Beeldig

Zandvoort’ aandacht besteed
aan de vele monumenten
en beelden die in Zandvoort

staan. Echter het gedenkmonument op het Stationsplein
is overgeslagen omdat deze

niet op de kunstlijst was geplaatst. Toen de spoorbiels
in 2007 door de gemeente

werd verwijderd vanwege
zijn slechte staat is ook de

oorkonde, die in de biels zat,
verdwenen. Na lang zoeken
vonden we de oorkonde af-

gedrukt in een oude Klink.
Om de serie kunstwerken

compleet te maken, publiceren we alsnog het monument
met zijn geschiedenis.

Tekst en foto Nel Kerkman
Op 3 juni 1981 werd het 100 jarige bestaan van de spoorlijn
feestelijk gevierd. Vele nota-

belen, de commissaris van de
Koningin Noord-Holland drs.
R. de Wit, de burgemeesters
van Haarlem, Bloemendaal en
Zandvoort en de directie van
de Nederlandse Spoorwegen,
waren aanwezig. Dit illustere
gezelschap ondertekende de
oorkonde waarop de namen
stonden van de treinreizigers
die om 5.45 uur met de eerste
trein waren gearriveerd. De
heer E.J. Zeegers, kleinzoon van
Ir. Ed.J.J. Kuinders (de stichter
van de Haarlem-Zandvoort

Onder de klanken van het harmonieorkest en het los laten
van ballonnen door schoolkinderen, werd er hulde gebracht
aan deze historische jubileumviering. De heer Walter, lid van
de directieraad NS, mocht de
speciale oorkonde in de biels
plaatsen die met een wig werd
afgesloten. Na 100 jaar zou het
document voor het nageslacht
te voorschijn worden getoverd.
De organisatoren, de heren
Theo Hilbers, Nico Paap, Wim
Kok, Hans Mollerus, Joop van
Droffelaar, Jan Schuurman,
zorgden ervoor dat de grondlegger van de spoorlijn
Haarlem-Zandvoort op perfecte wijze werd gehuldigd.

Plaquette

Alleen de roestvrij stalen plaquette met tekst is overgebleven van de toenmalige spoorbiels. De gemeente heeft deze
weer op het nieuwe natuurstenen monument geplaatst.
Op de tekst staat ‘Bij de jubileumviering van het 100 jaar
spoorlijn Haarlem-Zandvoort
werd hulde gebracht aan Ir.
Ed.J.J. Kuinders, stichter van de
Haarlem-Zandvoort Spoorweg
Mij’.

Amerikaanse fluitiste met veel spirit
Met Ali Ryerson had ‘Jazz in de Krocht’ weer een topartieste
aan weten te trekken. De Amerikaanse fluitiste oogstte in de
eerste minuten direct al bijval met haar openingsstuk ‘Win-

dows’. Het trio Johan Clement, dit keer met medewerking van

bassist Edwin Corzelius, had duidelijk plezier in het begeleiden
van Ryerson.

Lienke Brugman
Na ‘Stolen Moments’ werd het
concert voortgezet met ‘Speak
Low’, waarbij Ryerson liet blijken tot één van de beste fluitiste’s te horen. “Thit’s fun”, zei
ze opgetogen na de zoveelste
knappe pianosolo van Johan
Clement. Na het ingetogen
‘Song for my father’ was het
tijd voor een korte pauze. Als
het aan Reyerson had gelegen had men ononderbroken
door mogen spelen! Wat een

Ali Ryerson

enthousiasme en spirit zit er
in deze artieste.
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‘De meeste televisie heb ik al gezien,
als ik er over gehoord heb.’
Marco Termes

Spoorweg Mij.) onthulde het
gedenkmonument met de
aangebrachte plaquette.

Oorkonde

In 2007 heeft de Zandvoortse

Zandvoortse Courant • nummer 10 •
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Na de pauze werd het optreden onverminderd voortgezet. Bij ‘Recordame’ liet Erik
Landesbergen horen, het
drummen nog niet verleerd
te zijn maar ook Corzelius was
een goede invaller voor Eric
Timmermans die in de pauze
het niet kon laten om even te
komen kijken.
Met het toevoegen van tafels
tussen de klaar gezette stoelen werd de wat onpersoonlijke sfeer van ‘De Krocht’ verbeterd. Met ‘Straight no Chaser’
én een extra toegift voor het
enthousiaste publiek, kwam
er weer een eind aan een geweldig optreden. Zondag 6
april kan men genieten van
Joris Roelofs. Vrijhouden dus
die dag!

(Marco wordt gesponsord door Grand Café Danzee)

Tijd voor cabaret

Komende zondag is het weer tijd voor cabaret in Circus Zandvoort. Roué Verveer en Murth Mossel zullen niet één maar

twee voorstellingen verzorgen. De voorstelling begint om
20.15 uur en er zijn maar een beperkt aantal kaarten. Zorg dat
u er dus snel bij bent!

Murth Mossel

De theaterzaal van Circus
Zandvoort is voor dit soort programma’s uitermate geschikt
omdat door de kleine afstand
van de artiest tot het publiek
er snel een zeer gewenste wisselwerking ontstaat.

Murth Mossel:
Status Aparte

Velen van ons zijn op zoek naar
zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Zo ook Murth Mossel.
Nadat hij met het collectief
Comedy Train al menig theater
heeft bezocht, en nu nog met
collega-comedian Roué Verveer
in een dubbelprogramma
staat, voelt Murth de behoefte
om in z’n eentje avondvullend
te gaan, onafhankelijk te zijn.
Maar ja, hoe onafhankelijk ben

je als je nog steeds een publiek
nodig hebt?

Roué Verveer:
Voorwaardelijk Vrij

Zijn shows ‘Uit het niets’,
‘Eigen vermogen’, ‘M.a.w.’ en
zijn stand-up show ‘R.I.P.’ die
door de Vara op tv werd uitgezonden, hebben toch wel laten
zien dat Roué Verveer garant
staat voor een gezellig avondje
geweldig lachen. Onder één
voorwaarde: dat je er bent
om hem te ontvangen. Want
Roué voelt zich vrij. Althans….
Voorwaardelijk Vrij.
Kaarten, à € 12, zijn aan de
kassa van Circus Zandvoort
of via de website www.circuszandvoort.nl te koop.

Nieuwe expositie bij Pluspunt

Sinds begin deze maand hangt er weer een nieuwe expositie
bij Pluspunt in Noord. Ditmaal is het werk afkomstig van Femke Jorritsma. Haar schilderijen zijn buitengewoon verrassend.
Verrassend, omdat bijna elk
werkstuk van Femke schijnbare tegenstellingen bevat
die toch op een geheimzinnige
wijze in harmonie met elkaar
samen gaan. Zo zien we een
krachtig geschilderd schilderij
dat tegelijkertijd een vriendelijke indruk maakt.
Femke heeft jarenlang in Zuid
Frankrijk gewoond en dat is
vooral terug te vinden in haar
kleurengebruik, dat is zonnig (soms stralend), diep en
warm. Meestal zijn de vormen

van haar schilderijen abstract,
sterk versierend en geïnspireerd
op kunst uit verre landen als
Mexico, Tibet en Afrika. Naast
het abstracte werk zien we ook
figuratief werk: portretten van
sterke vrouwen die vaak gekleed
zijn in (Spaanse?) kostuums.
De expositie hangt tot eind
maart in het gebouw van
Pluspunt, Flemingstraat 55.
Wilt u ook exposeren bij
Pluspunt, neem dan contact
op Renz Koning: r.koning@
pluspuntzandvoort.nl
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week

Hele maand maart:

Huisgemaakte stamppotten
tweede 500 gram:

Gegratineerde Scampi’s
met stokbrood € 10,75
Voor Pashouders:

Halve prijs!

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

10% korting

Uit de zomer van 2005
Oude Noord-Hollandse kaas
prachtig, pikant enne…..
enne…. lekker!
Nu heel kilo voor € 9,90

Nieuw:

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102
7 dagen per week geopend
van 09.00 tot 22.00 uur

De lekkerste
likeurbonbons
van Nederland!

Prachtige potten en vazen
voor binnen en buiten
Pashouders op alle artikelen 5% korting.

Geschenkverpakking:
10 stuks € 13,95
18 stuks € 19,95
Pashouders
€ 2,50 korting!

ontdek een nieuwe ervaring van welzijn

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

1 proefles Kundalini Yoga
www.nympheia.com

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Net binnen! Nieuwe collectie BamBam
en Braxton interiors!

10% Korting
op een cadeaubon

Pashouders 5% korting op de gehele collectie
Kerkstraat
Zandvoort
5732700
pashouders
5% 38
korting
op de 023
gehele
collectie.

Kijk op www.newwaves.nl
023- 571 32 55 of info@newwaves.nl

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

Top 3!

3x 100 gram vleeswaren

20 % korting
op Ten Cate
Schoffies Kindermode - Haltestraat 2d
2042 LM Zandvoort - Tel.: 023-5738047
Vrijdag koopavond

Boterhamworst +
Gebraden Geh akt +
Achterham

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Bestel nu de ZandvoortPas 2008
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Deze pas is geldig t/m 31 december 2008
Uw op naam gestelde ZandvoortPas
wordt, tesamen met een welkomstkado,
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.
Met de aangehechte tegoedbon voor een
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst
tijdstip gratis een Zandkorrel (miniadvertentie) plaatsen.

ZANDKORREL

Haltestraat 54 - T. 023-5712451

Hiervoor
hoeft je
portemonnee
niet eens
zo gevuld te
zijn:

Gevulde
koek
voor slechts

1

euro

OP=OP

Aanbod geldig tot en met woensdag 12 maart 2008
en alleen in onze vestiging te Zandvoort.
Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 - 57 12 865
Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Op vertoon van uw

ZandvoortPas 5% korting *
Dobey Zandvoort • Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort • 023-5719345
* korting geldt niet op aanbiedingen

for shoes

Hét APK keurstation

Met ZandvoortPas 10% korting
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen
Kerkstraat 1a

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Tel. 023 571 44 10

Met ZandvoortPas
50% korting
op een Zandkorrel

Winkeliers:
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

Verzorging en vrije tijd:

Mode en trends:

Autobedrijf Zandvoort
Op vertoon van de pas geen
afmeldkosten bij APK Keuring

(in alfabetische volgorde)

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat
Autorijschool Duet - 06-54280393
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - www.nympheia.com
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

Hele maand maart voor ZandvoortPashouders

10% korting op de nieuwe
collectie zonnebrillen

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

€ 3,25

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Lijst van
deelnemende
bedrijven

Pashouders opgelet:
Nu € 15,- korting met de ZandvoortPas
op een Paddockjaarkaart van Circuit
Park Zandvoort. De jaarkaart verschaft
u toegang tot alle evenementen
die in 2008 plaatsvinden behalve
de A1 GP World Cup of Motorsport.
In plaats van € 115,- betaalt u € 100,-!

(particulier én zakelijk)

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Schoffies Kindermode - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Vlug Fashion Men’s Wear - Haltestraat

Wonen en onderhoud:
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Mark Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:
www.circuit-zandvoort.nl • info@circuit-zandvoort.nl
Tel. 023 5740740

Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Open dagen bij
Van Vessem & Le Patichou

Locatie Noord
Flemingstraat 55
2041 VW Zandvoort
Tel: 023 574 03 30

Locatie Centrum
Willemstraat 20
2042 VB Zandvoort
Tel: 023 571 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl
cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl
info@pluspuntzandvoort.nl
1001 dingen club:
Hey, ben jij tussen de 7 en 12 jaar oud en vind je het
leuk om met andere kinderen leuke dingen te doen?
Kom dan eens langs op woensdagmiddag.Van 15.15
tot 17.00 uur worden er steeds andere activiteiten
gedaan.Voor €1,50 per keer ben je actief of creatief
bezig en leer je nieuwe kinderen kennen.
Kom langs en doe mee!!
Jeugdhonk Chill Out
Chill Out is er voorlopig alleen voor kinderen uit groep
7 en 8 van het basis onderwijs. De Chill Out is open op
dinsdag en woensdag van 15.00-17.00 uur en kunnen
de tieners op de playstation, lekker hangen op de bank,
gebruik maken van een drietal pc’s met internet, een
spelletje spelen en kunnen iets te drinken halen. In de
toekomst gaat het jeugdhonk ook diverse activiteiten
(in samenwerking met de tieners) aanbieden en is er
de mogelijkheid om huiswerkbegeleiding te krijgen.
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Kinderdisco The Swing
Vrijdag 7 maart is er weer een dance avond voor
kinderen van 7 t/m 11 jaar bij Pluspunt.
Van 19.00 tot 21.00 uur wordt het een zoals gewoonlijk weer een leuk feestje. De entree is 1 euro
DANSCAFÉ IN Zandvoort
Elke eerste zaterdag van de maand is er bij Pluspunt
een Danscafé.
In het danscafé krijgt u alle gelegenheid om vrij te
dansen en het geleerde in de praktijk te brengen.
De avond is van 20.00- 24.00
Deur open 19.30
Entreekosten danscafé: € 5,00 p.p.
Voor het danscafé geldt een Passend kledingvoorschrift.
Helpdesk voor computervragen en
problemen!!
Op dinsdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur
kunt u in het computerlokaal terecht met uw vragen
en problemen op PC gebied. De medewerkers van
Nieuw Unicum en een vrijwilliger staan klaar om u
weer op weg te helpen!!
Wijksteunpunt biedt spreekuren
van diverse organisaties:
• Medial:
Bloedafname en trombosedienst: maandag en donderdag tussen 8.15 uur en 11.00 uur kunt u terecht in het
wijksteunpunt. Andere dagen in het Huis in de Duinen.
• Loket Zandvoort:
Iedere donderdagochtend van 09.00-11.00 uur.
• Wijkagent Zandvoort-Noord:
Dinsdag 15.00-16.30 uur (even weken) en 19.00-20.30
uur (oneven weken)
• Wijkmeesters EMM:
Dinsdag 15.00-16.00 uur
• Zorgloket stichting ZorgContact
Maandagochtend 10.00-12.00 uur.
• Helpdesk compunic/pluspunt
Iedere dinsdag tussen 14.00 en 16.00 uur voor uw
vragen en problemen.

Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl

Dagblad “de Pers” Van maandag t/m vrijdag
verkrijgbaar bij Pluspunt Wijksteunpunt.

Van Vessem & Le
Patichou (VVLP) is
vorig jaar uitgeroepen tot ‘De beste
bakker van 2007’.
De bakkerij opent
zaterdag 15 en zondag 16 maart haar deuren tijdens
de Open dagen. Uiteraard is de bakkerij dan in volle
productie. De rondleiding door magazijnen, broodbakkerij, croissantjes bakkerij en taartjes bakkerij
eindigt op het smulplein.
Er worden paasbroden, paashaantjes, paasbrunch
broodjes, gevlochten broden, paas duivenkaters en
nog veel meer paas specialiteiten gebakken. Maar
ook de kinderen mogen zelf paasbroodjes bakken,
die de maandag erna in een winkel naar keuze op
te halen zijn.

Tasty Bite

Verder staat de bakkerij in het teken van de ‘Tasty
Bite’, een nieuw concept dat na Pasen in alle VVLP
winkels geïntroduceerd wordt. De ‘Tasty Bite’ wordt
in drie verschillende varianten gebakken: de ‘Power
Bite’, voor meer energie, de ‘Enjoy Bite’ die altijd tussendoor kan, en de ‘Slim Bite’, lekker met minder calorieën. Zo voldoet de ‘Tasty Bite’ aan allerlei trends
binnen de gezonde lekkere voeding, zoals minder
zout, meer vezels en geen transvetten of verzadigde
vetten. Er wordt alleen plantaardige olie gebruikt, en
dat is nu eenmaal gezonder!
Een routebeschrijving en openingstijden van de
Open dagen zijn af te halen in de winkel aan het
Raadhuisplein of bekijk de website www.vvlp.nl.

Denk aan uw coniferen
strooi bitterzout!
Bemesting voor de tuin
Bloeiende violen en vaste planten

Zandvoortse Courant

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

Restaurant Cinq
Zondag 9 maart

Keuzeweekmenu

Live Muziek

(ma t/m vrij)

Uitgezonderd feestdagen

aanvang 17.00 uur

€ 16,75

Voor reserveringen:
023-5716119/info@tfaz.nl

Café Oomstee
Zaterdag 8 maart

Dansen bij Pluspunt
Dansschool Rob Dolderman
Vanaf woensdag 12 maart:
wekelijkse cursus van 12 weken
75 minuten per les

Xcusa
Live Music

Ballroom, Latin & Salsa

aanvang 20.30 uur

Speciale introductieprijs: € 99,- p.p.

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27
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(voor 2 personen)

* Dim-Sum: 2x Mini Loempia’s
		
2x Pangsit
		
2x Kerry Kok

€ 13,50
ALEN *
* ALLEEN AFH

* Babi Pangang Speciaal
* Ketjap Kai
(Kipblokjes in ketjap saus)
* 2x Witte Rijst
Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur
Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

Jongeren van 12 t/m 18 jaar:
aanvang 18.45 uur
Voor 18 jaar en ouder:
aanvang 20.00 uur
Salsalessen:
aanvang 21.15 uur

t
Passie voor he
slagersvak

Na een jaartje kapperschool ontdekte Dominique (17) dat het
niet haar ding was. Maar wat dan wel? Het begon eerst met

sateetjes prikken en daarna als vaste zaterdaghulp bij Slagerij

Marcel Horneman. Toen haar vriend Paul, die in dezelfde sla-

gerij werkt, besloot om het Slager Vak Opleiding (SVO) in Hee-

rugowaard te gaan volgen, leek Dominique dat eigenlijk ook
heel leuk om te doen. En zo geschiedde…
Dominique volgt nu een opleiding tot verkoopmedewerker
aan het SVO. Ze staat vier dagen in de week in de slagerij
en gaat één dag naar school.
Is het niet zwaar om werk en
studie te combineren? “Het
is soms wel zwaar, maar je
went eraan. Voor mij is een

dagje school veel vermoeiender dan werken in de winkel.
Er is altijd wel iets in de winkel te doen: producten voorbereiden, maaltijden maken,
paté uitscheppen, producten
aanvullen, promotiemateriaal
bedenken, etaleren, decoreren,
verkopen en klanten helpen.

H eb je ff …

… Nath alie Pla nt ing a, 17 jaa r

Waar kennen we jou van?

“Ik heb ongeveer anderhalf jaar
gewerkt bij Slagerij Horneman.
Misschien kennen jullie me daar
nog van. Het werk was hartstikke
leuk om te doen en mijn collega´s
waren heel erg aardig. Toch, heb ik
onlangs besloten om op zoek te
gaan naar iets anders. Het werken
in een slagerij moet je echt liggen.
Ik wil later het liefst toneelspelen
of gedragswetenschappen studeren.”

Wat doe je in het dagelijks leven?

Voor inlichtingen kunt
u terecht bij Pluspunt,
tel. 57 40 330 of 06-21 590 520

www.dansschoolrobdolderman.nl

Krant niet ontvangen?
16

Dominique
Koper

4-gangen dagmenu
€ 34,00
5-gangen dagmenu
Chefs Special
€ 46,50

Wij heten u
van harte welkom

Maart Voordeelmenu

3-gangen dagmenu
€ 29,50

In the Picture…

Bel vrijdagmiddag

06-1139 1478

of mail: info@zvo-verspreiders.nl

“Vorig schooljaar heb ik mijn Havo diploma gehaald. Het liefst
wil ik nu een toneelopleiding volgen, want toneelspelen is mijn
allergrootste passie. Ik zit al een paar jaar bij Toneelvereniging
Wim Hildering in Zandvoort. Verder zit ik ook bij de Haarlemse
toneelgroep van Alberdingk Thijm. Op 7 en 8 mei spelen we in
Heemstede ‘Jan Rap en z’n maatjes’. Het toneelstuk is gebaseerd
op het gelijknamige boek van Yvonne Keuls. We zijn al druk aan
het repeteren.”

Waar kunnen we je nog meer tegenkomen?

“Vroeger ging ik uit in Zandvoort, maar nu ga ik liever in Haarlem
stappen. Er is daar meer te doen. Delirium is een leuke tent.
Als ik 18 ben dan wil ik graag een keer naar het Patronaat. Dat
schijnt heel erg leuk te zijn. Verder ga ik soms uit in Amsterdam
of Rotterdam.”

Het is hard werken, maar omdat het heel afwisselend werk
is vliegt de tijd zo voorbij”, vertelt Dominique.

Familiebedrijf

Het slagersvak zit in de familie, want de vriend van
Dominique’s moeder is slager
Marcel Horneman. “Mijn zus
werkte hier vroeger ook, maar
die ging op een gegeven moment weg. Dus toen werd er
aan mij gevraagd of ik haar zaterdagbaantje over wilde nemen. Ik vind het echt leuk om
in een slagerijwinkel te werken, omdat er veel over het vak
is te leren.” Het werken in een

•

familiebedrijf ervaart
Dominique
als heel leuk.
Toch zit er
wel een nadeel aan
vast. “Het is soms moeilijk
om, als je een keer vrij bent,
niet over het vak te praten.
Tijdens het eten neem je al
gauw even de dag door. Hoe
is het gegaan? Heb je nog
iets leuks meegemaakt op
school? Of we komen met
allemaal ideeën voor een
nieuwe maaltijd. Voor je het
weet dan heb je het weer over
het werk. Maar ja, zo gaat dat,
daar kan je niets aan doen. Je
bent er gewoon de hele tijd
mee bezig.”

Doel

Na het behalen van het diploma slagerij verkoopmedewerker wil Dominique doorleren
voor winkelslager of traiteur.
“Mijn doel is om uiteindelijk
chef slager te worden. Het zal
nog wel een tijd duren voordat het zover is, maar dat is
wel iets wat ik heel graag wil.
Tot nu toe gaat het goed. Ik ga
ervoor!”

I Know Where It’s @
Vrijdag 7 maart

Het spetterende feest GirlsLoveDJs vindt deze
vrijdag plaats in Het Patronaat in Haarlem.
GirlsLoveDJs is all about fun, vrijheid, blijheid
en de mogelijkheid om ongegeneerd los te
gaan! De DJ’s van jong talent tot de grootste
namen van Nederlandse bodem (o.a. De jeugd
van tegenwoordig, Real el Canario en Tettero)
draaien hun favoriete platen. Van 23.00 tot
04.00 uur. Kaarten aan de deur €16.

Zondag 9 maart

Eindelijk weer een theatervoorstelling in
Circus Zandvoort! Niet één, maar twee
cabaretiers staan deze week op de planken:
Roué Verveer en Murth Mossel. Een handige
formule want zo krijg je de kans om op één
avond kennis te maken met twee rasartiesten.
Kaarten à €12 zijn online (www.circuszandvoort.nl) en aan de balie van Circus Zandvoort
te koop. Aanvang 20.15 uur.

Zondag 9 maart

nummer 10

Zin in een gezellige namiddag? Ga dan naar
Take Five aan Zee. Daar is deze zondag
wederom happyjazz en easytune te beluisteren van het Mainstream Jazz Combo. Vanaf
16.00 uur is het, onder het genot van een
hapje en drankje, weer genieten geblazen.

•
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Column
Stratenmakers
Al sinds mijn middelbare
schooltijd ben ik als de
dood voor bouwvakkers,
vuilnismannen, glazenwassers en in het bijzonder stratenmakers. Ik ben bang dat
ze vervelende opmerkingen
maken als ik langsloop of
in het ergste geval: dat ze
fluiten. Bang dat hun broeken zo laag hangen, dat ik
dingen zie die ik eigenlijk
liever niet wil zien. En bang
dat ze me uitlachen als ik
stuntelend met mijn fiets de
opgebroken weg oversteek.
Vanzelfsprekend probeer ik
deze mannen dan ook zo
veel mogelijk te mijden. Of
ik daarvoor nou een paar
meter of een dikke kilometer
om moet fietsen, maakt mij
niet uit. Toch komt het wel
eens voor dat deze redding
onmogelijk is. Bijvoorbeeld
wanneer een aantal stratenmakers besluit om onder het
mom van renoveren ‘jouw’
straat te terroriseren. En laat
dat bij mij momenteel nou
net het geval zijn.
Het lijkt wel of iemand die
mannen expres in ‘mijn’
straat heeft neergezet, om
mij kennis te laten maken
met het fenomeen ‘stratenmaker’. Mocht dit het geval
zijn, dan lukt dat aardig. Ik
bevind me namelijk al in het
stadium dat ik terugzwaai
als één van de mannen mij
op de vroege ochtend uitbundig begroet. En hoe vaker ik deze mannen zie, hoe
meer ik dingen van mezelf en
mijn vriendinnen in ze herken. Die koffie-drink rituelen
die zij houden in hun gele
hok, lijken namelijk verdomd
veel op onze roddeluurtjes.
En vals zingen, och, dat kunnen mijn vriendinnen ook
als de beste. Het enige wat
slechts nog ontbreekt is die
oversized jeans, waar ik stiekem best een beetje jaloers
op ben (wat zal dat lekker
zitten!). Maar aandoen? Nee,
voor geen goud. Dan zou ik
immers nooit meer aandacht krijgen van die stoere
stratenmakers!

Pauline
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Pasen

9

Zandvoortse Courant

Nergens goedkoper!
Etos luiers
nu € 5,-

Wij wensen u een Vrolijk Pasen.
Denk ook aan uw zakenrelaties!

Haltestraat 10e, 2042 LM Zandvoort
023-5732268 Zondags ook open.

ij

Als u uw ei niet kwijt kunt,
komt u maar naar
21
De Lamstrael
Haltestraat 52

Dove Hand & Body
nu 2 halen – 1 betalen

Wij zijn 1e en 2e Paasdag van
12.00 – tot 17.00 uur geopend

12

13

Nu ook leuke,
moderne en vlotte
Cufato kinderbrillen!
Grote Krocht 20a Zandvoort
Tel.: 023 – 571 4395

k

Eerste Paasdag gesloten

3
l

Tweede Paasdag geopend
van 13.00- tot 17.00 uur

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18
2042 LW Zandvoort
Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

Van de Ven was is ‘personal stylist’ van vele
bekende Nederlanders en buitenlanders als:
Marco Borsato, Daphne Deckers, Ilse de Lange, Trijntje Oosterhuis en prinses Stephanie
van Monaco. Volgens hem creëert alleen de
perfecte combinatie van haar en make-up een
sprankelende uitstraling op het gezicht.

zondag 23 maart
om 11.00 uur in “de serre”

Open Golf Zandvoort
reserveer: 023-5715743
info@opengolfzandvoort.nl
(via e-mail boeking)
18

ZANDVOORT

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort
Tel.: 023-57 35 002 - Ma 13.00-18.00
di t/m vrij 8.30-18.00 za 8.30-17.00 uur

Fit voor Pasen!
Lekker ”soepel” en
”super” gekleed

8
w

4
e

Massage

bij Rosa
De ideale combinatie!

•

6 MAART 2008

Naam:……………..............................................
Leeftijd (min 20jr):……..................................…..
Tel.nr:……...............................................………
De winnaars worden 10 maart gebeld
Tevens komt de uitslag in de krant van 13 maart

Hubert van Keulen
is de coming man
van de Nederlandse
ontwerpers.
Hij heeft onder
ander gestudeerd
aan de Kunstacademie in
Utrecht en heeft
veel disciplines
doorlopen. Van
Keulen heeft
gewerkt voor de
bekendste Nederlandse ontwerper
van deze tijd: Jan des Bouvries en is nu
eigenaar en oprichter van ‘Van Keulen Ontwerp’. Hiervoor ontwerpt hij door heel Nederland huizen, interieurs, kantoorinrichtingen maar ook het randgebeuren als tapijten,
maatmeubelen en verlichting. Van Keulen is
presentator van diverse tv-programma’s geweest zoals Eigen huis en Tuin, In Holland
staat een huis en House for Sale.
Deze topper komt met collega-artiest Mari
van de Ven eveneens naar parfumerie Moerenburg. Hij zal daar aan de hand van zelf
meegebrachte foto’s uw interieur volledig
opnieuw inrichten. Ook hiervoor geldt dat
er een paar plaatsen zijn voor lezers van de
Zandvoortse Courant.

makelaars
die verder
kijken.

Koningstraat 15

Vraagprijs � 159.000,-

e

live Gospel koor

Lever onderstaande bon uiterlijk 9 maart
16.00 uur in bij de winkel

Secretaris Bosmanstraat 15

17

volwassenen € 32.50 - kids t/m 12 jaar € 12.50

op 14 maart bij:

makelaars
die verder
kijken.

DE NIEUWE
VOORJAARSCOLLECTIE
TASSEN IS BINNEN!!!

voor de hele familie

Mari van de Ven

Dat betekent een totale restyling van haar en
make-up! U kunt daarvoor in aanmerking komen
door het invullen van de bon in deze advertentie,
niet meer en niet minder. Er zijn geen kosten
aan de loterij verbonden zoals het kopen van
een artikel bij Parfumerie Moerenburg.

e

Paasbrunch

Maak kans op een
make-over door

De bekende
Nederlandse
visagist
Mari van de
Ven zal een
making-over
sessie
verzorgen bij
Parfumerie
Moerenburg
in de
Haltestraat.
Exclusief voor de
lezeressen van de Zandvoortse
Courant zullen er maximaal twee
plaatsen gereserveerd worden om door
Van de Ven te worden ‘gerestyled’.

Afspraak 06-22443639 • Gr. Krocht 20B – 5715657
(Kadobonnen kleding of massage of
combinatie mogelijk)

• Verrassend leuke parterre
woning met vrijstaand stenen
berging
• Gelegen zeer nabij strand,
openbaar vervoer en het
centrum
• Zonnige achtertuin met
achterom
• Stookkanaal is aanwezig
• Ideaal voor een starter
• Direct te betrekken
• Bij gelijkwaardige biedingen
krijgen huurders van de EMM
voorrang
• Voor meer foto’s`s en de
brochure bezoek onze website
KOM SNEL KIJKEN!!!

Vraagprijs � 279.000,-

ZANDVOORT

ge dop!
asei dan een le
Beter een vol pa aas - of kuikentaart
Paash
van Tummers:
ling!
alleen op bestel

w

Geef uzelf
ook voor
de Paasdagen
mooie nagels!

nummer 10

Metaformose spektakel bij parfumerie Moerenburg

1

R

•

• Karakteristiek, vrijstaand
en goed onderhouden
`visserswoning`
• Gelegen aan een autoluwe
straat te midden van Zandvoort
• Voorzien van een royaal dakterras en zonnige voortuin
• Drie lichte slaapkamers en
badkamer met ligbad
• Winkels, openbaar vervoer,
scholen, zee, strand op
loopafstand
• Royale berging aanwezig
• Direct te betrekken
• Meer foto’s en brochure,
zie onze website

ZATERDAG 8 MAART OPEN HUIS VAN 11.00 UUR TOT 13.00 UUR,
KOM KIJKEN EN LAAT U VERASSEN!!!

Van der Reijden Makelaardij
Passage 42-44 - Zandvoort
(023) 571 55 31
www.hollandresidence.nl

Van der Reijden Makelaardij
Passage 42-44 - Zandvoort
(023) 571 55 31
www.hollandresidence.nl

Gebruikt u ook zo vaak uw zandvoortPas?

www.zandvoortpas.nl
19

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

'EMEENTELIJKE PUBLICATIE WEEK  

6ERGADERING #OLLEGE

$E BESLUITENLIJST VAN DE COLLEGEVERGADERING VAN 
FEBRUARI EN DE VERDERE IN WEEK  DOOR HET COLLEGE GENO
MEN BESLUITEN ZIJN  MAART VASTGESTELD $E BESLUITEN
LIJST IS IN TE ZIEN BIJ DE #ENTRALE "ALIE EN OP DE WEBSITE

#OMMISSIE 7ELSTAND EN -ONUMENTEN

/P  MAART VERGADERT DE #OMMISSIE 7ELSTAND EN
-ONUMENTEN $E VERGADERING BEGINT OMSTREEKS 
UUR IN DE COMMISSIEKAMER $E EXACTE BEGINTIJD IS
AFHANKELIJK VAN DE AGENDA 5 KUNT HIERVOOR HET BESTE
EVEN CONTACT OPNEMEN MET DE WERKEENHEID "OUWEN
TEL  

 MAART )NLOOPAVOND VOORONTWERPBESTEM
MINGSPLAN #ENTRUM

/VEREENKOMSTIG HET BEPAALDE IN DE INSPRAAKVERORDE
NING LIGT VOOR EEN IEDER TER INZAGE HET VOORONTWERP
BESTEMMINGSPLAN #ENTRUM (ET PLAN LIGT TIJDENS DE
OPENINGSTIJDEN VANAF VRIJDAG  MAART  GEDURENDE
 WEKEN TER INZAGE BIJ DE CENTRALE BALIE IN HET RAADHUIS
EN DE OPENBARE BIBLIOTHEEK AAN DE 0RINSESSEWEG
)NSPRAAKPROCEDURE
6vvR DE START VAN DE INSPRAAKPERIODE ZAL OP  MAART
 VAN  UUR TOT  UUR EEN INLOOPAVOND
WORDEN GEHOUDEN WAARBIJ U DESGEWENST EEN NADERE
TOELICHTING KUNT KRIJGEN OP DE UITGANGSPUNTEN VAN HET
BESTEMMINGSPLAN7IJ HOUDEN DEZE INLOOPAVOND IN DE
CENTRALE HAL VAN HET RAADHUIS AAN DE 3WALUpSTRAAT
'EDURENDE DE TERMIJN VAN DE TERVISIELEGGING KUNT U
UW REACTIES SCHRIFTELIJK RICHTEN AAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 0OSTBUS   !!
:ANDVOORT 6OOR MONDELINGE REACTIES KUNT U EEN TELE
FONISCHE AFSPRAAK MAKEN MET DE HEREN *! 3ANDBER
GEN EN 2 DEN "LANKEN OF BIJ AFWEZIGHEID MEVROUW
%&ENNEMA OF MEVROUW , VAN DER (EK ALLEN WERKZAAM
BIJ DE AFDELING 2UIMTELIJKE /NTWIKKELING TELEFONISCH
BEREIKBAAR ONDER HET ALGEMENE NUMMER
.AAR AANLEIDING VAN DE INGEKOMEN REACTIES ZAL HET
COLLEGE BEZIEN OF HET VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN
NOG AANPASSING BEHOEFT
6ERVOLGPROCEDURE
.A DE INSPRAAKPERIODE ZAL HET PLAN NA EEN TERVISIELEG
GING DOOR DE GEMEENTERAAD WORDEN VASTGESTELD /OK
VOOR DE VASTSTELLING KUNT U BIJ DE GEMEENTERAAD UW
REACTIES EN EVENTUELE BEZWAREN KENBAAR MAKEN
.ADERE INFORMATIE OVER HET VOORONTWERP
(ET VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN #ENTRUM BETREFT
HET GEBIED GELEGEN TUSSEN DE (OGEWEG 4HORBECKES
TRAAT GEDEELTELIJK "URGEMEESTER %NGELBERTSSTRAAT
:EESTRAAT +OSTVERLORENSTRAAT GEDEELTELIJK +ONINGIN
NEWEG EN DE 'ROTE +ROCHT GEDEELTELIJK 

$E BELANGRIJKSTE ONTWIKKELING IN HET GEBIED BETREFT DE
HERSTRUCTURERING EN NIEUWBOUW IN HET ZOGENAAMDE
,OUIS $AVIDSCARRm ,$# IN HET GEBIED RONDOM DE
0RINSESSEWEG EN DE ,OUIS $AVIDSSTRAAT $E INSPRAAK
OP DE STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN EN HET
ONTWERP MASTERPLAN HEBBEN GERESULTEERD IN DE VAST
STELLING VAN EEN DEFINITIEF MASTERPLAN 5ITGANGSPUN
TEN VAN DIT PLAN ZIJN OA
DE REALISERING VAN EEN ONDERGRONDSE PARKEERVOORZIE
NING VOOR TENMINSTE  VOERTUIGEN
DE BOUW VAN EEN BREDE SCHOOL NET DAARIN GEHUISVEST
TWEE SCHOLEN TWEE PEUTERSPEELZALEN EEN KINDERCEN
TRUM EEN BIBLIOTHEEK EEN SPORTZAAL MAATSCHAPPELIJKE
EN CULTURELE VOORZIENINGEN
DE BOUW VAN   WONINGEN
UITBREIDING VAN DE SUPERMARKT
6OOR HET OVERIGE HEEFT HET BESTEMMINGSPLAN GROTEN
DEELS EEN CONSERVERENDE KARAKTER
$E PANDEN IN DE WINKELSTRATEN ZIJN AANGEVEN MET DE
BESTEMMING #ENTRUM "INNEN DEZE BESTEMMING IS
DETAILHANDEL DIENSTVERLENING EN WONEN ZONDERMEER
TOEGESTAAN $E BESTAANDE HORECABEDRIJVEN ZIJN POSITIEF
BESTEMD DOOR MIDDEL VAN EEN CATEGORISERING ! TM %
EN & WAARBIJ ! DE LICHTSTE BIJV EEN CROISSANTERIE EN %
DE ZWAARSTE VORM IS BAR DANCINGS EN DISCOTHEKEN 
$E GEHANTEERDE ³ZWAARTE AANDUIDING´ IS GROTENDEELS
GEBASEERD OP DAG AVOND OF NACHTELIJKE OPENINGSTIJ
DEN #ATEGORIE & IS VAN TOEPASSING OP DE HOTELS
$E NIET WOONFUNCTIES AAN DE (OGEWEG ZOALS POLITIE
BUREAU EN BRANDWEER ALSMEDE DE PERCELEN (OGEWEG
 TM  ZIJN ALS 'EMENGD AANGEDUID "INNEN DEZE
BESTEMMING IS OA DIENSTVERLENING MAATSCHAPPELIJKE
VOORZIENINGEN EN WONEN TOEGESTAAN $E IN HET PLAN
GEBIED AANWEZIGE KERKEN RAADHUIS MUSEUM WOON
ZORGCENTRUM AAN DE 0OSTSTRAAT EN GEBOUW $E +ROCHT
ZIJN AANGEDUID MET DE BESTEMMING -AATSCHAPPELIJK
-ET DE BESTEMMING 7ONEN ZIJN DE BESTAANDE WOON
FUNCTIES AANGEGEVEN WAARBIJ ONDERSCHEID IS GEMAAKT
TUSSEN EENGEZINSWONINGEN EN MEERGEZINSWONINGEN
"INNEN DE WOONBESTEMMING ZIJN ZOGENAAMDE VRIJE
BEROEPEN EN LOGIESVERSTREKKING TOT EN MET  PERSO
NEN ZONDER MEER TOEGESTAAN $E VASTGESTELDE REGELS
TEN AANZIEN VAN AAN EN BIJGEBOUWEN ZIJN VOOR DEZE
BESTEMMING VAN TOEPASSING VERKLAARD $E AANWEZIGE
BEDRIJVEN IN DE WOONGEBIEDEN ZIJN POSITIEF BESTEMD
)N DE VOORSCHRIFTEN IS DE MOGELIJKHEID OPGENOMEN
OM DEZE FUNCTIES TE WIJZIGEN IN EEN WOONFUNCTIE $E
IN HET PLANGEBIED VERGUNDE PENSIONS MEER DAN 
PERSONEN ZIJN MET EEN AANDUIDING OP DE PLANKAART
POSITIEF BESTEMD

6ERGUNNINGEN
"OUWVERGUNNINGEN AANGEVRAAGD

:ANDVOORT
"ADHUISPLEIN  PLAATSEN RECLAMEDOEK INGEKOMEN 
FEBRUARI   2

Vervolg gemeentelijke publicatie week 10

$ORPSPLEIN  VERANDEREN KOZIJNEN ACHTERGEVEL INGE
KOMEN  FEBRUARI   ,V
-ARTINUS .IJHOFFSTRAAT  UITBREIDEN WONING INGE
KOMEN  FEBRUARI   ,V
+OSTERSTRAAT A UITBREIDEN WONING INGEKOMEN 
FEBRUARI   2V
%MMAWEG  PLAATSEN SERRE INGEKOMEN  FEBRUARI
  ,V
-AX %UWESTRAAT  PLAATSEN BERGING INGEKOMEN 
FEBRUARI   ,V

6OORMELDE BOUWAANVRAGEN LIGGEN MET INGANG VAN
 MAART  GEDURENDE  WEKEN TER INZAGE BIJ DE
#ENTRALE "ALIE VAN HET GEMEENTEHUIS TIJDENS DE OPE
NINGSTIJDEN 'EDURENDE DE TERMIJN VAN DE TERINZAGELIG
GING KAN EEN IEDER SCHRIFTELIJK OF MONDELING HAARZIJN
ZIENSWIJZE OMTRENT DE AANVRAAG KENBAAR MAKEN BIJ HET
COLLEGE VAN "URGEMEESTER EN 7ETHOUDERS 0OSTBUS 
 !! :ANDVOORT 5 DIENT IN DE RECHTER BOVENHOEK
VAN UW BRIEF ±ZIENSWIJZE² TE VERMELDEN

,ET OP $E HIERBOVEN GENOEMDE AANGEVRAAGDE BOUW
VERGUNNINGEN LIGGEN BIJ DE #ENTRALE "ALIE TER INZAGE
5 KUNT DEZE INZIEN TIJDENS OPENINGSTIJDEN $EZE PU
BLICATIE BETEKENT NIET DAT U UW ZIENSWIJZE OVER DEZE
AANGEVRAAGDE BOUWPLANNEN KENBAAR KUNT MAKEN
3LECHTS INDIEN VOOR DEZE BOUWPLANNEN VRIJSTELLING VAN
HET BESTEMMINGSPLAN OF BOUWVERORDENING KAN WOR
DEN VERLEEND KAN TEGEN ONS VOORNEMEN DAARTOE EEN
ZIENSWIJZE KENBAAR WORDEN GEMAAKT %EN VOORNEMEN
TOT HET VERLENEN VAN VRIJSTELLING WORDT AFZONDERLIJK
GEPUBLICEERD $EZE PUBLICATIE BETEKENT OOK NIET DAT U
EEN BEZWAARSCHRIFT KUNT INDIENEN -OCHT DE VERGUN
NING OF VRIJSTELLING WORDEN VERLEEND DAN ZAL DIT WORDEN
GEPUBLICEERD EN PAS DAN KUNNEN BELANGHEBBENDEN
BEZWAAR INDIENEN

(AARLEMMERSTRAAT   DENNENBOOM AANVRAAG INGE
KOMEN OP  FEBRUARI  IVM ZIEKE BOOM EN OVERLAST
WEL HERPLANTPLICHT
7ILHELMINAWEG   DENNENBOOM AANVRAAG INGEKO
MEN OP  FEBRUARI  IVM OVERLAST WEL HERPLANT
PLICHT
:ANDVOORTSELAAN   DENNENBOOM AANVRAAG IN
GEKOMEN OP  FEBRUARI  IVM OVERLAST WEL HER
PLANTPLICHT

6RIJSTELLINGEN ART  72/

(ET COLLEGE VAN "URGEMEESTER EN 7ETHOUDERS IS VOOR
NEMENS OM MET TOEPASSING VAN ARTIKEL  VAN DE 7ET
OP DE 2UIMTELIJK /RDENING VRIJSTELLING TE VERLENEN
VOOR HET
UITBREIDEN VAN DE WONING OP HET PERCEEL ,EEUWE
RIKENSTRAAT  TE :ANDVOORT BOUWAANVRAAGNUMMER
 2V
PLAATSEN VAN EEN DAKOPBOUW OP HET PERCEEL -R
4ROELSTRASTRAAT  TE :ANDVOORT BOUWAANVRAAGNUM
MER  2V
6OORMELDE BOUWAANVRAGEN LIGGEN MET INGANG VAN
 MAART  GEDURENDE  WEKEN TER INZAGE BIJ DE
#ENTRALE "ALIE VAN HET GEMEENTEHUIS TIJDENS DE OPE
NINGSTIJDEN 'EDURENDE DE TERMIJN VAN DE TERINZAGE
LIGGING KAN EEN IEDER SCHRIFTELIJK HAARZIJN ZIENSWIJZE
OMTRENT DE AANVRAAG KENBAAR MAKEN BIJ HET COLLEGE
VAN "URGEMEESTER EN 7ETHOUDERS 0OSTBUS   !!
:ANDVOORT 5 DIENT IN DE RECHTER BOVENHOEK VAN UW
BRIEF ±ZIENSWIJZE² TE VERMELDEN

6RIJSTELLINGEN ART  72/

(ET COLLEGE VAN "URGEMEESTER EN 7ETHOUDERS IS VOOR
NEMENS OM MET TOEPASSING VAN
ARTIKEL  VAN DE 7ET OP DE 2UIMTELIJK /RDENING
VRIJSTELLING TE VERLENEN VOOR HET
PLAATSEN VAN EEN TERRAS OP HET PERCEEL 2AADHUISPLEIN 
TE :ANDVOORT BOUWAANVRAAGNUMMER  6R
PLAATSEN VAN EEN DAKOPBOUW OP HET PERCEEL (EL
MERSSTRAAT  TE :ANDVOORT BOUWAANVRAAGNUMMER
 2V

+APVERGUNNINGEN AANGEVRAAGD

$E HIERBOVEN GENOEMDE AANGEVRAAGDE KAPVERGUNNINGEN
LIGGEN BIJ DE #ENTRALE "ALIE TER INZAGE 5 KUNT DEZE INZIEN
TIJDENS OPENINGSTIJDEN "ELANGHEBBENDEN KUNNEN BINNEN
EEN TERMIJN VAN ZES WEKEN NA PUBLICATIE HUN ZIENSWIJZEN
SCHRIFTELIJK KENBAAR MAKEN BIJ HET COLLEGE VAN DE GEMEEN
TE :ANDVOORT 0OSTBUS   !! :ANDVOORT

"OUWVERGUNNINGEN VERLEEND

:ANDVOORT
"REDERODESTRAAT  WIJZIGEN KOZIJN VOORGEVEL VERZON
DEN  FEBRUARI   ,V

/NTTREKKEN AAN DE OPENBAARHEID VAN HET 4HEO
(ILBERSPAD

$OOR BOUWACTIVITEITEN NABIJ HET 4HEO (ILBERSPAD KAN
DEZE STRAAT NIET MEER VOLDOEN AAN HAAR OORSPRONKELIJKE
FUNCTIE VOETPAD )N DE VERGADERING VAN  FEBRUARI
HEEFT HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
VAN :ANDVOORT HIERTOE BESLOTEN HET 4HEO (ILBERSPAD
AAN DE OPENBAARHEID TE ONTTREKKEN $IT ZAL GESCHIEDEN
DOOR MIDDEL VAN HET PLAATSEN VAN BORD ' UIT HET
2EGLEMENT 6ERKEERSREGELS EN 6ERKEERSTEKENS 
TEN ZUIDEN VAN DE &LEMINGSTRAAT EN TEN NOORDEN VAN
DE &AHRENHEITSTRAAT

"EZWAARSCHRIFTEN

$E HIERBOVEN GENOEMDE VERLEENDE VERGUNNINGEN GE
NOMEN BESLUITEN LIGGEN BIJ DE #ENTRALE "ALIE TER INZAGE
5 KUNT ZE INZIEN TIJDENS OPENINGSTIJDEN "ELANGHEBBEN
DEN KUNNEN GEDURENDE EEN TERMIJN VAN ZES WEKEN NA
BEKENDMAKING EEN GEMOTIVEERD BEZWAARSCHRIFT INDIE
NEN $E DATUM VAN BEKENDMAKING IS DE VERZENDDATUM
VAN DE VERGUNNING )NDIEN HET GEEN VERGUNNING BETREFT
IS DIT DE PUBLICATIEDATUM 5 RICHT UW BEZWAARSCHRIFT
MET VERMELDING VAN±BEZWAAR²IN DE RECHTERBOVENHOEK
VAN UW BRIEF AAN HET COLLEGE VAN "URGEMEESTER EN 7ET
HOUDERS 0OSTBUS   !! :ANDVOORT (ET BEZWAAR
SCHORST IN BEGINSEL NIET DE WERKING VAN HET BESLUIT
WAARTEGEN HET IS GERICHT )N GEVAL VAN SPOED KUNT U
EEN VERZOEK OM EEN VOORLOPIGE VOORZIENING INDIENEN
BIJ DE VOORZIENINGENRECHTER VAN DE 2ECHTBANK (AARLEM
SECTOR "ESTUURSRECHT 0OSTBUS   "2 (AARLEM
%EN DERGELIJK VERZOEK DIENT VERGEZELD TE GAAN VAN EEN
AFSCHRIFT VAN HET BEZWAARSCHRIFT

#ENTRAAL TELEFOONNUMMER

!LLE AFDELINGEN ZIJN BEREIKBAAR VIA    
MAANDAG TM DONDERDAG  ¯  UUR EN VRIJDAG
 ¯  UUR

-ELDING OF KLACHT

"EL MET DE #ENTRALE -ELDLIJN     vF VUL OP
DE WEBSITE HET DIGITALE FORMULIER IN vF STUUR EEN BRIEF
NAAR DE KLACHTENCOyRDINATOR

/PENINGSTIJDEN #ENTRALE "ALIE

-AANDAG TM WOENSDAG   UUR
$ONDERDAG
  UUR
6RIJDAG
  UUR
4IJDENS DE DONDERDAGAVONDOPENSTELLING KUNT U MAAR
VOOR EEN BEPERKT AANTAL ZAKEN TERECHT PASPOORTEN EN
RIJBEWIJZEN ED

/PENINGSTIJDEN BEGRAAFPLAATS

$E ALGEMENE BEGRAAFPLAATS EN DIERENBEGRAAFPLAATS
AAN DE 4OLLENSSTRAAT ZIJN DAGELIJKS OPEN TUSSEN 
 UUR

#OLLEGELID SPREKEN

%EN AFSPRAAK MAKEN MET EEN COLLEGELID DOET U VIA
HET CENTRALE TELEFOONNUMMER $AARBIJ GEEFT U AAN
WAAROVER U HET COLLEGELID WILT SPREKEN (ET KAN ZIJN DAT
U EERST NAAR EEN VAKAFDELING VERWEZEN WORDT

6RAGEN OVER EEN BOUWPLAN

6OOR VRAGEN OVER CONCRETE OF GEWENSTE BOUWPLANNEN
IS DE WERKEENHEID 6ERGUNNINGVERLENING OP WERKDAGEN
TELEFONISCH BEREIKBAAR TUSSEN  EN  UUR

/P ZOEK NAAR WERK

7ERKGEVERS EN WERKZOEKERS MAKEN GEBRUIK VAN
WWWWERKENINZANDVOORTCOM 6OOR HET VINDEN OF
AANBIEDEN VAN BANEN IN :ANDVOORT

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Collecte Reumafonds van start
Het Reumafonds start volgende week met de jaarlijkse collecte. Ook in Zandvoort gaan vrijwilligers van 9 t/m 15 maart met een collectebus langs de deur
om geld in te zamelen voor de reumabestrijding. Dat is hard nodig, zeker nu uit
onderzoek blijkt dat reuma een ‘volksepidemie’ dreigt te worden.
Reuma is niet één ziekte, maar een verzamelnaam voor ruim honderd verschillende aandoeningen aan spieren en gewrichten. Cijfers uit het onderzoek, dat in
samenwerking met TNO is gedaan, geven
aan dat maar liefst 2,3 miljoen mensen
boven de 20 jaar last heeft van een vorm
van reuma. Daarvan hebben 1,3 miljoen
mensen last van artrose of slijtage.

Verontrustend

Het Reumafonds vindt deze nieuwe cijfers verontrustend. Zonder zicht op behandeling of genezing wordt reuma een

epidemie en zoveel patiënten kan de zorg
straks niet aan. Omdat het Reumafonds
geen subsidi e krijgt van de overheid is
het geld dat met de jaarlijkse collecte
wordt opgehaald hard nodig voor goed
onderzoek en de ontwikkeling van medicijnen, om reuma zo snel mogelijk de
wereld uit te helpen. Het onderzoek in
Nederland is inmiddels van hoog niveau.
Nederlandse reumatologen behoren tot
de besten ter wereld.

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

Geachte mevrouw Brugman,
Met plezier heb ik uw column ‘Stokpaardje’
gelezen. Hierin geeft u aan dat uw stokpaardje schone straten, pleinen, plantsoenen of stranden zijn. Tijdens uw verblijf in
de Verenigde Staten van Amerika viel het u
op dat alles daar een stuk schoner is.
Als commissie Projecten & Thema’s van de
gemeente Zandvoort zijn wij geïnteresseerd
in uw belevingen en ideeën over schoon
Zandvoort. U bent van harte uitgenodigd om op donderdag 6 maart a.s. mee
te discussiëren over dit onderwerp. Vanaf
20.00 uur organiseren wij namelijk de eer-

ste thema-avond met de spraakmakende
titel “Zandvoort Schoon!?”. U, en natuurlijk ook andere burgers van Zandvoort en
Bentveld, hebben dan de gelegenheid om
te brainstormen hoe we Zandvoort schoon
kunnen houden. De commissie gaat daarna
met alle ideeën aan de slag om ze daarna
eventueel ook tot uitvoer te brengen.
Ik hoop u graag te zien op donderdagavond
6 maart in gebouw De Krocht.
Met vriendelijke groet,
Andor Sandbergen
commissielid Projecten & Thema’s
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Zandvoortse Courant

Voetbal

Fel SV Zandvoort naar gelijkspel
Kennemerland versus SV Zandvoort was er een om het ‘echie’.
Beide ploegen stonden bij aanvang op een gedeelde vierde

plaats met uitzicht op de derde. Na een dip van twee niet al
te beste wedstrijden, heeft de hoofdmacht van SV Zandvoort

zaterdag laten zien nog steeds voor die derde plaats te willen

gaan. In een wedstrijd die gedomineerd werd door de storm

kwamen onze plaatsgenoten als snel op een 2-0 achterstand.
Even zo snel maakten ze weer gelijk.

Maurice Moll in pas de deux

Doorslaggevend was de houding van Kennemerland dat
al na 8 minuten, door een van
richting veranderd schot, op
1-0 kwam. Vijf minuten later
kon Kennemerland op bijna
identieke manier Zandvoortkeeper Michel van Kampen
voor de tweede keer passeren,
2-0. Kennemerland dacht op
rozen te zitten. Bijna hautain
hield de ploeg de bal zoveel

Voetbal

mogelijk vast en verzuimde
het windvoordeel uit te buiten met bijvoorbeeld schoten
uit de twee lijn. Zandvoort
groeide en manifesteerde zich,
onder aanvoering van een fanatieke en felle Arend Regeer,
op het middenveld.
Na 18 minuten mocht Hans
Engl van links een corner nemen. Gedragen door de wind

kwam de bal bij de volledig
vrijstaande Sven van Nes die
handig met een geplaatste
kopbal de achterstand van zijn
ploeg halveerde, 2-1. Nog geen
minuut later stond Regeer
aan de basis van het tweede
Zandvoortse doelpunt. Een
mooie vrije trap spatte op de
paal uiteen, pardoes voor de
voeten van de inlopende Ferry
Boom die hier wel raad mee
wist, 2-2.
Na rust werd de invloed van de
storm allengs minder en kon
Zandvoort niet zoveel daarvan
profiteren als hun tegenstanders in de eerste helft. Er ontstond dan ook een wedstrijd
die zich veelal op de helft van
Kennemerland afspeelde maar
waarin de kansen niet voor het
oprapen lagen. Onze plaatsgenoten waren nog dicht bij
een mogelijk winnend doelpunt maar doelman Sander
Bakker kon het leer ternauwernood naast de paal tikken.
Kennemerland – SV Zandvoort
eindigde onbeslist.

de Zandvoorters al met 3-0 achter, uiteindelijk werd het 4-0.
Zandvoort was niet opgewassen tegen het zeer stevige spel
van de gastheren. Het speelde
bovendien te slap om daar iets
tegen in te kunnen brengen.
De scheidsrechter had dat wel
kunnen doen maar keiharde
tackles op de achillespees of enkels werden afgedaan met een
gele kaart terwijl rood meer op
zijn plaats zou zijn geweest.
Het intimiderende spel leverde
DSK in de eerste helft wel drie
doelpunten op. Slechte dek22

king en (volgens een aanwezige KNVB-waarnemer) enkele
buitenspel situaties, hadden de
strijd beslist. Aanvallend zette
Zandvoort daar niets tegenover.
Slechts een snel genomen vrije
trap van Michel van Marm ging
rakelings langs de verkeerde
kant van de doelpaal.
De tweede helft was een formaliteit. Ondanks de voorsprong van DSK bleven de tackles op ledematen doorgaan.
Zandvoort probeerde het wel

7 maart
opening van

nummer 10

•
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Vrijdag

Het is racenestor Michael Bleekemolen gelukt om de titel in
de Dutch Winter Endurance Series op te eisen. In de Final Four
reed de Aerdenhouter samen met Kees Bouhuys, de Duitser
Jürgen Albert en Bleekemolens oudste zoon Sebastiaan. Hoe-

wel het viertal als tweede over de streep kwam, werden ze

toch winnaar van de totale race omdat het duo Duncan Huis-

man en Roeland Voerman een tijdstraf van 40 seconden kreeg.
De equipe zou onder een ‘gele vlag’ situatie hebben ingehaald
en dat is volgens de reglementen niet toegestaan.

vanaf 17.00 uur kunt u terecht
in ons nieuwe spiesrestaurant.
De opening wordt ondersteund
met een live optreden van
Zangeres Jocye
en het enthousiaste team van ZFM.
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o

2
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Alle aanwezige gasten worden
getrakteerd op minispiesjes.
Wij heten u van harte welkom!

Uitvaartverzekering
Snel en eenvoudig te regelen

Haltestraat 32 A
Team Bleekemolen

maar van beide kanten was het
vertoonde spel zeer slecht. Het
enige hoogtepunt kwam van
de voet van Haarlemmer Jaco
Houtkamp, die een voorzet met
een schitterende omhaal doeltreffend afrondde, 4-0.
Zandvoort kon ook daarna
aanvallend geen vuist maken
en om in de vierde klasse te blijven zullen er punten gehaald
moeten worden. Zondag zal het
zeer moeilijk worden als koploper United/DAVO op bezoek
komt. Echter in de uitwedstrijd
verraste Zandvoort de trotse
koploper door met 2-2 gelijk te
spelen.

Met de equipe van Peter
Fontijn en Zandvoorter Peter
Furth ging het lange tijd goed
in de Divisie II. Ze hadden zelfs
zicht op het podium en reden
even zesde ‘algemeen’. Toch
waren beide heren opnieuw
onfortuinlijk. “Ik hoorde op
een gegeven moment een
hoog toerental. Dat duidde
erop dat er iets met mijn dif-

SV Zandvoort eenvoudig opzij gezet
loze nederlaag tegen DSK. Na een half uur voetballen stonden

Bleekemolen
pakt titel wintercompetitie

Volgens Sebastiaan Bleeke
molen is de titel van zijn vader
waardevol. “Het is een officieel
Nederlands Kampioenschap”,
aldus de oudere broer van
Jeroen. Bovendien kneep
Bleekemolen junior hem even
toen een andere deelnemer de
Porsche op het linkerachterwiel raakte: “Op dat moment
was ik bang dat dat incident
mijn vader de titel zou kosten.
Het achterwiel stond wel een
heel klein beetje scheef onder
de auto, maar we konden de
race gelukkig vervolgen.” De
racenestor zelf mocht de laatste beurt doen. “Het leek wel
dat de wagen dweilde. Ik heb
echt alleen maar aan uitrijden
gedacht”, aldus de nieuwe
kampioen.

Komende zaterdag komt het
op de derde plaats staande
Monnickendam op visite in
Zandvoort. Ook dit wordt een
wedstrijd om het ‘echie’ en begint om 14.30 uur.

(zondag)

Het zondagelftal van SV Zandvoort leed in Haarlem een kans-

Vrijdag

Autosport

(zaterdag)

•

foto: Chris Schotanus

ferentieel aan de hand was.
Daarna zag ik zoveel rook om
mij heen dat ik er maar mee
gestopt ben”, aldus een teleurgestelde Furth. De ‘winterhelden’ hebben in ieder geval wel
in de drie en een halve uur
dat ze meereden laten zien
dat de BMW zeker voorin kan
meekomen. Door hun wegvallen ging de zege in de Divisie
II naar Pim van Riet en Robert
van den Berg. Tweede werden
Jan Joris Verheul en Bertus
Sanders met de BMW 120d
en derde werd de Renault Clio
van vader Wim en zoon Marcel
Duits uit Wekerom.
In de Divisie III wist Kevin
Veltman, de grootste tegenstander van Michael
Bleekemolen in de jacht op de
overall titel, met de winst aan
de haal te gaan. Het was niet
genoeg voor Veltman en zijn
partner Abresch want door de
winst van Bleekemolen bleef
het verschil in het overall
klassement zes punten. In de
Divisie IV waren het, net als in
de Nieuwjaarsrace, Dennis van
Wijk en Ruben van Doorn die
de zege opeisten.

Sport kort
Futsal

De Stal ’81 14 was één van de
ploegen die het ZSC’04 in de
jacht op het kampioenschap
moeilijk konden maken. Na
afgelopen vrijdagavond zijn
de Spaarndammersechter een
illusie armer. ZSC’04 wist met
degelijk spel in de eerste helft
een kleine voorsprong te nemen. Na een tussenstand van
0-2, kwam de Spaarndamse
ploeg wel weer terug tot 2-2.
In de tweede helft stelden de
Zandvoorters orde op zaken.
Met onder meer doelpunten
van Ferry Vooys, Mitchell Post
en aanvoerder Michel van
Marm liepen onze plaatsgenoten snel uit naar een einduitslag van 2-6. Voor coach
Marcel Paap was het een opluchting. “Er spelen veel balvaardige spelers bij De Stal die
soms snel lichtgeraakt kunnen zijn, maar deze zege komt
ons goed uit.” De volgende
wedstrijd is in Bennebroek
tegen BSM 5.

Kraken
Basketbal

De dames van The Lions traden in de Korver Sporthal
aan tegen de Alkmaar Guardians. Wie na de eerste
twee perioden gedacht had dat het tweede deel
van de wedstrijd een spannende aangelegenheid
zou worden kwam bedrogen uit. Na 18-18 in de
eerste periode had Lions bij de basketwisseling
nog een 36-33 voorsprong. In het derde en vierde
kwart werden de Lions dames volledig overspeeld
en de gasten scoorden liefst vier 3-punters op rij.
Een belangrijk aandeel in deze score had nota bene
oud-Lions speelster Sabine de Breij, die met haar
teamgenoten zorgde dat er aan het eind een forse
53-78 nederlaag op het scorebord stond.

‘Lionstrein’ dendert door

Het herenteam van Lions heeft de uitwedstrijd tegen Sea Devils op hun sloffen en met twee vingers
in de neus gewonnen. Het onderaan staande team
uit Castricum kreeg van het gehavende Lions met
48-81 een oorwassing. In het eerste kwart passeerde Lions een mijlpaal. Evert Bol noteerde met een
vrije worp het 1000e punt van dit seizoen. Ondanks
4 afwezige Lions, zat de wedstrijd voor rust al in de
tas. Robert ten Pierik (25) en Ron v.d. Meij (23) waren de topscorers. Als Lions de zegereeks nog twee
wedstrijden voort kan zetten, kunnen zij nog voor
april, na de uitwedstrijd tegen Alkmaar Guardians
2, de kampioensvlag hijsen!

Kraakkampioenschap

Komende zaterdag zal in het Gemeen
schapsh uis weer de strijd om het
kraakkampioenschap van Zandvoort
losbarsten. ‘Kraken’ is een vorm van klaverjassen die veelal in cafés gespeeld
wordt. De kampioen van vorig jaar,
Carel Hölzken, daagt u uit om hem van

zijn troon te stoten. Dat zal wellicht ook
gebeuren maar dan zeker niet zonder
slag of stoot. De wedstrijd gaat over
vier speelronden en begint om 20.00
uur. U kunt zich nu al inschrijven aan de
bar van het Gemeenschapshuis of via
tel: 5714085. De inschrijving is gratis.

De adverteerders van deze week
(In alfabetische volgorde)
Administratiekantoor
K. Willemse
Asian Delights
Auto Strijder
Auto Strijder
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
Danzee
De Lachende Zeerover
Dorsman Assurantiën
't Eetlokaal

Fairy Golf
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
Grand Café 25
Hobby-Art
Hotel Hoogland
IJzerhandel Zantvoort
La Fontanella
Meijershof, Restaurant
Netexpo Internet BV
Open Golf Zandvoort
Organisatieburo Mikki
P. van Kleeff
Pannenkoekenhuis De Duinrand
Parfumerie Moerenburg
Pluspunt
Printing People
Que Pasa Playa Strandpaviljoen 6
Residence Cocarde
Sailfish Reclame

Schoonmaakbedrijf Broos B.V.
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van der Reijden Makelaars
Vrijehuizenmarkt.nl
Take Five
Willemse Elektrotechniek
Yanks Saloon
Zandvoort Optiek

Deelnemers Paasactie:

Boudoir by Sara
Bruna
De Lamstrael
Etos
La Bonbonnière
Parfumerie Moerenburg
Rosarito
Shanna’s Shoe & Leatherwear
Slinger Optiek
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(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie
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Dr. C.A. Gerkestraat 57 rd

Ruime 30-er jaren hoek bovenwoning met verdieping
op steenworpafstand van de zuidduinen gelegen. Deze
comfortabele woning is recent gerenoveerd, heeft 3
slaapkamers en een heerlijke moderne woonkeuken.
•
•
•
•
•

Geheel voorzien van dubbele beglazing
Alle goten en zink vernieuwd in 2007
Schilderwerk buitenzijde 2007
Alle vertrekken voorzien van originele paneeldeuren
Woonoppervlakte ca. 100 m�

Vraagprijs: € 219.000,--

groene hart

Burg. Engelbertsstraat 60

Trompstraat 13/1

Op steenworp afstand van het strand staat dit royale
woonhuis met 4 verdiepingen. De woning beschikt over
6 slaapkamers, tuin met schuur en achterom. Nadat de
woning is gerenoveerd zult u er met veel plezier wonen en
genieten van de ruimte die deze woning u biedt.

Voormalig 3-kamer appartement (verbouwd naar 2 kamers)
op de hoek van de 1e verdieping met zonnig balkon op het
zuidwesten en nog geen 50 meter van het strand gelegen.
Dit complex beschikt over een afgesloten parkeerterrein en
alle voorzieningen zijn op loopafstand te bereiken.

• Ook geschikt voor verhuur of kantoor/praktijk aan huis
• 1e en 2e verdieping beschikken over de originele
paneeldeuren
• Eventueel is er een garage te koop voor € 20.000,-• Woonoppervlakte ca. 170 m�

•
•
•
•

Vraagprijs € 298.000,--

Geheel v.v. kunststof kozijnen met dubbele beglazing
Berging op de begane grond
Boodschappenlift
Woonoppervlakte ca. 75 m2

Vraagprijs appartement V 219.000,-Vraagprijs garage
V 30.000,--

nieuwbouw

Van Stolbergweg 13

Oranjestraat 12/7

Potgieterstraat 40

• Nieuwe hardhouten kozijnen met dubbele beglazing
worden geplaatst op de 1e verdieping (april 2008)
• Strak stuukwerk
• Nabij de duinen, scholen en wandelgebied het
Kostverlorenpark
• Woonoppervlakte ca. 145 m2, perceeloppervlak 443 m2

• Absoluut een aanrader!
• Woonkamer en slaapkamer beschikken over een
eikenhouten vloer met een white wash toplaagje
• Geheel v.v. van dubbele beglazing en kunststof kozijnen
• Woonoppervlakte ca. 78 m2 (excl. terras)

• Vaste trap naar de zolderverdieping
• Kindvriendelijke omgeving
• Woonoppervlakte ca. 90 m2

Ruime uitgebouwde hoekwoning in het groene hart van
Zandvoort gelegen met een diepe zonnige achtertuin
(ca. 25 m diep), 4 slaapkamers, prachtige ruime luxe
woonkeuken en parkeren op eigen terrein. De woning staat
in een rustige, kindvriendelijke omgeving.

Vraagprijs V 575.000,--

Midden in het centrum van Zandvoort staat dit kleinschalige
appartementcomplex (bouwjaar 2007) met inpandige
parkeergarage, lift en bergingen. Het 2 kamer appartement op
de bovenste verdieping is fraai afgewerkt met hoogwaardige
materialen en geven de woning een luxe uitstraling.

Vraagprijs: € 365.000,-- incl. parkeerplaats

In de ruim opgezette woonwijk “Oud Noord”, dichtbij
het centrum van Zandvoort, het station en het strand
gelegen, keurig verzorgde 20-er jaren tussenwoning met 3
slaapkamers, voor -en achtertuin en dakkapel aan zowel de
voor als aan de achterzijde van het huis. Dankzij de ruime
opzet van deze wijk heeft de woning een diepe achtertuin

Vraagprijs € 249.000,--

Zandvoortse

Courant
Actueel

P5 Convenant Nieuw Noord

Zie onze advertentie op de achterpagina

Jubileum

P7 Voorstelling De Wurf

4e jaargang • nummer 11 • 13 maart 2008

Cultuur

P11 Opening Kinderkunstlijn

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

Futsal

P23 Belangrijke winst

www.zandvoortsecourant.nl

Zandvoort alleen in zomermaanden
gegarandeerd goed bereikbaar
Kerkpleinconcerten

• Paasbrood 500 gr met of
zonder spijs € 5.95
• Broodhaantje € 1.65
• weekend taartje:
Amandel/ Appel € 7.95

Zondag 16 maart 2008
Die Haerlemsche
Musyckcamer
o.l.v. André Kaart
Aanvang: 15.00 uur
Toegang: gratis

Het nieuwe
gebaksassortiment:
chipolata, rhum, advocaat,
baton, truffel, hazelnoot
en caramel

www.classicconcerts.nl

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

Opening!

Zaterdag 15 maart
De provincie en de gemeenten Bloemendaal, Heemstede,
Haarlem en Zandvoort hebben bekend gemaakt dat de kust

alleen in de maanden juli en augustus zonder problemen

bereikbaar zal zijn. De provincie, Bloemendaal, Heemstede

en Haarlem werken namelijk op een aantal plaatsen aan de

weg. Dit zijn voor de doorstroming richting Zandvoort belangrijke punten. Tot die tijd kan in alle vier gemeenten overlast ontstaan en is er sprake van omleidingen.

Kerkstraat 6a
Zandvoort

De Mannetjes
Bereikbaarheid

‘Misschien weet
die gedeputeerde
Hooijmaijers wel
een oplossing.’

In Bloemendaal blijft de
Julianalaan tussen de rotonde bij Stoop en de kruising Bloemendaalseweg
tot naar verwachting eind
april afgesloten in verband
met het vervangen van het
riool. In Heemstede wordt
een voorrangsplein bij station Heemstede-Aerdenhout
aangelegd. Deze werkzaamheden zullen medio juni afgerond worden. Half februari is de gemeente Haarlem
werkzaamheden gestart in
verband met het vervangen
van bestrating en asfaltering
van het Statenbolwerk (achter NS-station). Hierdoor is de
rijrichting van west naar oost
ingesteld en moet men om
naar Zandvoort te gaan omrijden via het Frans Halsplein,
Schoterweg, Kleverlaan. Die
omleiding staat aangegeven

met borden. Deze werkzaamheden duren tot medio mei
maar tijdens het Paasweekend
is het hele plein in beide richtingen beschikbaar.

Zeeweg

Dan is er natuurlijk nog het
provinciale project op de Kop
van de Zeeweg. Dat werk is in
volle gang en men kan via één
rijbaan redelijk normaal doorrijden. Eind juni zijn de werkzaamheden zover gevorderd
dat voor beide richtingen twee
rijbanen beschikbaar zijn. Met
de rest van het project wordt
in september gestart en zullen er een vermindert aantal
parkeerplaatsen beschikbaar
zijn.

baarheid in de gaten en zal indien nodig verkeersregelaars
inzetten. In een communiqué
wordt als voorbeeld gegeven
de komende Paasraces. Echter,
dat zal ook op weekenden
met mooi weer in juni keihard nodig zijn. Verder vallen
het weekend van Pinksteren
en Hemelvaartsdag in deze
periode. Hemelvaartsdag valt
op donderdag 1 mei en dat
is in Duitsland een feestdag
met een lang weekend als
gevolg. Dan is er ook nog een
truckersfestival op Circuit Park
Zandvoort op 21 en 22 juni. Ga
er maar aanstaan!

Zonnebril op
sterkte actie
Zonneglazen geslepen
op uw eigen sterkte
incl. montuur
vanaf € 89,-

Sea Optiek
Zichtbaar Beter

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74
Vrijdag koopavond

18 en 19 maart
commissievergaderingen.
U vindt de complete agenda in de gemeenteadvertentie.

Bij drukte?

Wel houdt de provincie, samen
met de gemeenten, de bereik1

Gedenk mij niet,
zoals ik de laatste sombere maanden was.
Maar herinner je mij,
zoals ik was in de zomer van mijn leven.
Diepbedroefd moeten wij
veel te vroeg afscheid nemen van

Vorige week donderdagochtend is in feite een begin gemaakt

Stukje mediterranée aan zee

Magdalena Maria van den Brom,
geb. Cauwels
Wij zijn dankbaar voor de vele mooie herinneringen
aan haar. Zij was een fantastische echtgenote, een
geweldige moeder en oma, en een hartelijke zuster
resp. schoonzuster.
We zullen haar vreselijk missen.
Amsterdam, 16 september 1942

Boom moet alweer wijken
voor muziektent Raadhuisplein

Waterstanden

Zandvoort , 9 maart 2008

Zandvoort

: Jan van den Brom

Hillegom

: Sjoerd en Karin van den Brom-Wulfers

Arzier (CH)

: Rob en Sandra Faulkner-van den Brom

Ellen, Marjolein, Caroline
Thomas
Krimpen a/d Lek : Stan en Dineke Cauwels-Paesi
Enkhuizen

: Yvette Cauwels

Heemstede

: Cees en Hilda Broeks-van den Brom

Tel. 023 571 57 07

Keuken dagelijks geopend

Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do

13
14
15
16
17
18
19
20

Hoog Laag Hoog Laag Hoog
water water water water water
01.55
01.56
02.39

02.29
03.14
04.25
05.25
07.00
08.35
09.46
10.30

0 7. 1 1
08.02
09.05
10. 44
12.20
13.25
14.14
14.59

14.55
15. 40
16.50
18. 44
20.25
22.00
23.46
-

1 9. 4 1
20.45
2 2 .1 5
23.40
-

Correspondentie adres:
De Favaugeplein 55 II
2042 TS Zandvoort
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden op
crematorium Westerveld.

Een kus, een hand, een woord,
een gebaar doen zo goed, als je een dierbare
die je lief hebt verliezen moet.

Johanna Brune – de Zwart
-JopieDe lege plek, het doet pijn,
maar haar afscheid zal dank zij u,
altijd in onze gedachten zijn.
Onze hartelijke dank daarvoor.
Corrie en Gert-Jan
Débora en Jurre
Jeffrey
Shirley
Tiffany
Zandvoort, maart 2008

“De zon is te mooi om slechts eenmaal te
aanschouwen” (Jan Visscher)
Met dankbaarheid voor de geleende tijd
waarin hij leefde nemen wij afscheid van
onze vader, opa en vriend

Jan Johannes Maria Visscher
Amsterdam, 1-7-1944

Zandvoort, 4-3-2008

Hilleke, Edwin
Sterre, Linde ♥, Zomer en Lieve
Janneke, Frank
Juliëtte

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur ds. J.W. Verwijs
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur pastor D. Duijves
Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7
10.00 uur ds. M.A. Smalbrugge
RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor C. van Polvliet

De begrafenis heeft inmiddels plaats
gevonden.

2

Schreeuw het van de daken
ook dit jaar zal onze vis u
weer smaken!
Keuken iedere avond geopend
Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Openingstijden kantoor:
Maandag en dinsdag
09.00 - 16.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Kerkdiensten
Zondag 16 maart

Colofon
Kantooradres:
Hogeweg 39-1
2042 GE Zandvoort
Tel & Fax 023 - 5732 752
Email: redactie@
zandvoortsecourant.nl
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E

Advertentie acquisitie:
Letty van den
Brand-Kinderdijk
Tel. 06 - 434 297 83
Email: letty@
zandvoortsecourant.nl
advertenties@
zandvoortsecourant.nl
Bladmanager:
Gillis Kok
Tel. 06 - 460 460 26
Email: gillis@
zandvoortsecourant.nl

plein. De plataan die op de rotonde stond is weggehaald en
elders herplant.
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maart

met het plaatsen van de nieuwe muziektent op het Raadhuis-
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1901 RW
Castricum
Verspreiding:
ZVO Verspreiders
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Bij het afscheid van burgemeester Rob van der
Heijden kreeg de scheidende bestuurder als afscheidscadeau een muziektent, die direct al een
plaats kreeg toegewezen: op de rotonde in het
Raadhuisplein. Sinds die
tijd is er al menige discussie tussen Zandvoorters
die voor dan wel tegen
deze locatie zijn. Ook in
de commissievergadering
werd nog geprobeerd om
de plaats te veranderen.
Het college, dat beslissingsbevoegdheid heeft
in deze zaak, bleef echter
bij het oorspronkelijke plan.
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Politiek Commissie P & T

Column

Commissie positief over
nieuwe Zandvoort-marketing

Snelheidslimiet

De commissie Projecten en Thema’s heeft vorige week positief gereageerd op de plannen om de toeristische voorlichting
en werving van en voor Zandvoort in een moderner jasje te

steken. Tijdens de vergadering werd Ferry Verbruggen gepresenteerd als de beoogde marketingmanager die, samen met

een klein aantal medewerkers, de taak van de VVV Zuid-Kennemerland zo spoedig mogelijk zal overnemen.

De plataan wordt op een vrachtwagen gehesen

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 4 maart sprak
PvdA-raadslid Pim Kuijken zijn
grote zorg uit over de mooie
boom en drong aan op het
behoud ervan en kreeg zijn
collega’s mee. “De komst van
de muziektent gaat in ieder
geval niet ten koste van het
groen, want de plataan krijgt
een nieuwe plek”, zo liet wethouder Tates nog tijdens de
vergadering weten. In dezelfde raadsvergadering maakte
Tates eveneens bekend dat er
naar gestreefd wordt dat de
muziektent op 30 april aanstaande feestelijk in gebruik
genomen kan worden.

Cartoon		

Zandvoortse Courant

Specialisten verplaatsten de
boom naar een nieuwe locatie: schuin achter de containers van de Tollensstraat, op
de hoek bij de Vondellaan. Op
deze locatie komt de boom in
een nieuw plantgat te staan
met de goede grond van zijn
huidige standplaats en zonder
verharding er omheen. Toch is
de verhuizing niet zonder risico. Het is niet bevorderlijk voor
de gezondheid van een boom
als hij vaak wordt verplant. Hoe
voorzichtig de ‘verplanters’ ook
zijn, tijdens de verhuisoperatie
beschadigen zij hoe dan ook
wortels. Voor de boom is het
te hopen dat het voorjaar nat
wordt want dat is goed voor
nieuw geplante bomen.

Hans van Pelt

Als voorzitter van de Stichting
Zandvoort Promotie verzorgde Casino-directeur Peter
Michalides de inleiding. Deze
stichting, die bestaat uit een
aantal grote Zandvoortse
ondernemers, zal participeren in de nieuw op te richten toeristische organisatie
die ‘Stichting Zandvoort
Marketing’ zal gaan heten
en die zal worden geleid
door een marketingmanager. Vervolgens presenteerde
Ferry Verbruggen, als de beoogde marketingmanager,
de plannen voor de nieuwe
stichting. Naast een goede
marketing organisatie zal
de Stichting Zandvoort
Marketing ook voor voldoende financiële armslag
moeten zorgen. Verbruggen
denkt voor het eerste jaar
€ 355.400 nodig te hebben.
Daarvan zal niet alles door de
gemeente worden gefinancierd, een deel van dat bedrag
zal uit het bedrijfsleven moeten komen.

Hoofdlijnen

Verbruggen had zich georiënteerd in het Limburgse
Valkenburg. Daar functioneert al enige tijd een soortgelijke organisatie waarmee
positieve resultaten bereikt
worden. Verbruggen brak
ook een lans om Zandvoort
weer, net als in het verleden,
op de kaart te zetten voor
groepsreizen. Een belangrijk
onderdeel van de plannen
is, naast een werkzame financiële armslag met grotere financiële bijdragen dan
thans uit het bedrijfsleven,
een gerichte publiciteit met
goede contacten met de regionale en landelijke media.
Daarnaast zal ook een optimale samenwerking met de
hotellerie en touroperators

meer aandacht krijgen. De
informatiestroom zal verder
worden verzorgd via displays,
welke op diverse plaatsen
duidelijk maken wat er in
Zandvoort mogelijk is en/of
welke evenementen er zijn.
Uiteraard zal er ook optimaal
worden ingespeeld op grote
evenementen als de A1GP. Het
pakket wordt gecompleteerd
met modern en aansprekend
foldermateriaal.

Bakkerstraat

Een opmerkelijk onderdeel
van Verbruggens plannen was
de vestiging van de Stichting
Zandvoort Marketing in het
pand van Pole Position, het bedrijf van Verbruggen, aan de
Bakkerstraat. In het kantoor/
winkelpand zal een verbinding komen tussen de nieuwe
winkel van Pole Position en
het kantoor van de Stichting
Marketing Zandvoort, waardoor Verbruggen optimaal
in beide kan functioneren.
Uit de commissie werd gevraagd wat er zou gebeuren
als de samenwerking met
Verbruggen ten einde zou
lopen. Duidelijk werd gesteld
dat een splitsing van de ruimtes dan mogelijk is.

Regeling

Aan het eind van de discussie adviseerde de commissie
B&W een raadsvoorstel te
maken waarin de statuten,
de financiën, een meerjaren
raming, de vertegenwoordiging van de participanten en
een goede afvloeiingsregeling voor de huidige medewerkers van het Zandvoortse
kantoor van de VVV geregeld
worden. Het latere agendapunt waarin gesproken zou
worden over de opheffing van
de VVV Zuid-Kennemerland
werd aangehouden.

Als Zandvoorter weet je dat
onze badplaats regelmatig
onbereikbaar is voor autoverkeer. Op zonnige dagen kom
je het dorp moeilijk in. Rond
een uur of vier kom je het
dorp ook weer moeizaam uit.
Op het ogenblik is de crime
compleet. Beide toevoerwegen zijn opgebroken. Het verkeer op de Zandvoortselaan
moet zich op één baan wurmen. De Zeeweg wordt ook
geteisterd door opbrekingen.
Gek word je er van. Nu maar
hopen dat onze ‘gasten’ hierdoor Zandvoort niet gaan
mijden. Je wordt toch al dol
van de file’s in Nederland, het
lijkt zelfs al de normaalste
zaak van de wereld.
Neem nu de Zeeweg ,
het paradep aardje van
Zandvoort(?)! Regelmatig
tuffen we er, met een aantal
dames, overheen. Onderweg
naar de één of andere tennishal. Volgens mij zijn de
Lolsmurfen van een bekende grootgrutter hier
bezig geweest. Let op. Kijk
naar rechts bij het begin…
Eerst mag je 30 km per uur.
Opeens verandert het bord
in 50 km per uur. Hoeps, opeens een blauw bord 60 km.
Adviessnelheid mevrouw!
Meteen daarachter tientallen Smurfenbordjes met
80 km. Tien meter verderop
wéér een bordje met nu 60
km of 50 km per uur.
Nou, ik kan er geen touw
meer aan vast knopen. Met
mij heel veel andere mensen die er ook niks van snappen. De Grote Smurf moet
maar snel op komen draven. Enige duidelijkheid zou
geen kwaad kunnen. Ik zal
eens in Spanje rond kijken.
Of er daar ook Lolsmurfen
met borden goochelen. Een
Smurf heet daar trouwens
‘un Pitufo’. Dat staat in het
allernieuwste woordenboek.
Grappig toch?
Misschien zijn alle problemen van opstoppingen en
dergelijke opgelost als ik
weer terug ben in Zandvoort.
Hoewel? Tot ziens in een opgeruimd dorp!
gman
Lienke Bru
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30 KAMERS MET DOUCHE/TOILET/
TV/RADIO-CD/MINIBAR/DVD/
Voor het strandseizoen 2008 zoekt

pannenkoekenrestaurant

De Lachende Zeerover
fulltime
seizoensmedewerkers m/v
houd je van aanpakken en ben je representatief
ben je gastvrij en heb je oog voor groot en klein
dan pas jij bij onze bemanning
Kijk voor informatie op
www.de-lachende-zeerover.nl
en stuur je cv én motivatie naar
pattywesterkamp@hotmail.com

ZOEKT HORECA HELD VOOR
RECEPTIE, BAR EN OVERIGE
WERKZAAMHEDEN.
IN PRINCIPE FULLTIME. ZOU OOK ENKELE DAGEN PER WEEK KUNNEN.
GAARNE BESCHAAFD, SNEL, SLIM,
POSITIEF EN EEN AARDIGE BEHEERSING
VAN MET NAME DE DUITSE TAAL.
INFO: 023 5715541 (FLORIS FABER)
REACTIE: INFO@HOTELHOOGLAND.NL

Evenementen Agenda
Maart

aanvang 10.30 uur

16 Classic Concert: Protestantse Kerk

19 Lentemarkt: Kraampjes en activiteiten
bij Nieuw Unicum. 10.30-16.00 uur

21 Artiestengala: Het Kika

21-23 Paasraces Circuit

23-24 Kadobraderie met kinderattractie Gasthuisplein

kelingsmaatschappij/Proper-Stok willen het groot onder-

T

2e Paasdag
Paasbrunch

€ 25,-- p.p. met een
verrassing voor de kids
aanvang 11.30 uur
Reserveer tijdig

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIDSSTRAAT 17
TEL 573 14 47 MOB. 06-10792723
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De wijk die tussen 1960 en
1975 gebouwd is, heeft dringend behoefte aan groot
onderhoud. Niet alleen is de
standaard in de loop der jaren
veranderd, ook het inzicht en
de smaak van de bewoners is
tegenwoordig totaal anders.

ningen worden onder de loep
genomen.
De belangrijkste beoogde
ontwikkelingen, waarmee al
een start is gemaakt met de
bouw van de woningen op de
plaats waar vroeger de openbare basisschool de Duinroos
stond, houden onder andere
de mogelijke situering van de
nieuwe brandweerkazerne,
de ontwikkeling van het terrein waar nu nog de waterzuiveringsinstallatie staat en
waarvan dit jaar de installatie
al worden stilgelegd en de ontwikkeling van derden zoals het
terrein van de Corodex.

Paaspuzzel week 2
In de aanloop naar Pasen organiseert de

PAAS
PUZZEL
2008!

Zandvoortse Courant drie weken lang een

puzzelactie. Iedere week staat er een spreuk

1

in de krant verborgen. In verschillende adver-

tenties staan een letter en een cijfer. De cijfers
geven de plaats aan van de letter in de zin.

13

Ab v.d. Moolen

houd ter hand nemen.

Een WOP is een toekomstvisie
voor een wijk en beschrijft hoe
een wijk eruit ziet en wat er
de komende jaren moet veranderen. Het moet een projectmatige aanpak worden van
de huizen, de straten en het
groen. Ook de sociale omgeving met daaraan gekoppeld
de maatschappelijke voorzie-

Gemeenschapshuis

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

zich vastleggen om de wijk Nieuw Noord integraal te gaan

ningbouwvereniging EMM en de combinatie Zaanse Ontwik-

5

O

ZOEKT U RUIMTE VOOR
EEN BRUILOFT, FEEST,
VERGADERING,
A
CLUB OF PARTIJ

Dinsdag is een convenant ondertekend waarin vier partijen

Wijkontwikkelingsplan (WOP). De gemeente Zandvoort, wo-

Aanvang: 12.00 uur
Voor reserveringen:
023-5716119/info@tfaz.nl

De ondertekenaars heffen het glas, vlnr. Rob van Kalmthout, Marten Bierman,
Theun Oosterhuis, Léon Guijt

ontwikkelen en gezamenlijk te komen tot onder andere een

Kinderen Kankervrij Gala
Beach Factory Centerparcs

2e Paasdag

€ 34,00

Nieuw speelterrein

16 Vlooienmarkt: Korver sporthal
17 Nieuw Unicum: Open dag van de zorg

Bemesting voor de tuin
Bloeiende violen, primula’s
en vaste planten
Van Stolbergweg 1 Tel. 57 170 93

Met oog en oor
de badplaats door
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Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

15 CDA Bridge-drive: Gemeenschapshuis,

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

vier-gangen
Paasbrunch

Nieuw Noord gaat op de schop

Week 11 • 2008

maartmaartmaart

ZANDVOORT
HOTEL HOOGLAND

Zandvoortse Courant

De uitkomsten van alledrie de
weken vormen bij elkaar de
oplossing van de puzzelactie.
Na drie weken puzzelen kunt u
uw complete oplossing inleveren bij Bruna Balkenende aan
de Grote Krocht of aanleveren
via e-mail: paasactie@zandvoortsecourant.nl. Vermeld bij
uw oplossing altijd uw naam,
adres en telefoonnummer.
Onder de goede inzendingen
worden mooie prijzen verloot. Zo stelt LadyTalk (het
leukste vrouwenplatform van

Nederland) een roze shopper
met inhoud ter waarde van
€150 beschikbaar. Bovendien
wordt de winnaar een jaar
lang gratis lid van LadyTalk en
profiteert daarmee van alle
voordelen, acties en uitnodigingen voor verschillende
events. Voor meer informatie
over LadyTalk, kijk op: www.
ladytalk.nl

Het was een druk weekje
voor burgemeester Niek
Meijer. Op woensdagochtend 5 maart was het vroeg
dag want om 8.30 uur werd
het nieuwe speelplein van de
Oranje Nassauschool door
hem geopend. Het speelplein
is in samenwerking met de
gemeente en de school
opgezet en bekostigd. De
gemeente verzorgt tevens
het onderhoud omdat het
speelterrein na schooltijd
ook toegankelijk is voor alle
Zandvoortse kinderen.

Des Collages en college

Op donderdagmiddag 6
maart ontving de burgemeester een delegatie van
de vereniging Beeldende
Kunstenaars Zandvoort (BKZ)
in de collegekamer. Deze
ruimte heeft na de vakantie
van Meijer een metamorfose ondergaan. Er hangen
nieuwe gordijnen, er staat
een mooie designlamp en de
muren zijn roomwit geverfd.
Voor de kunst aan de muren
heeft Meijer de BKZ-leden
benaderd om een wisselende kunstuitleen te verzorgen. De eerste kunstwerken
van twee BKZ-leden, Mona
Meijer-Adegeest (schilderijen) en Margreet Mayenburg
(bronzen en sculpturen), geven de collegekamer net iets
meer uitstraling. Drie keer
per jaar wordt de kamer met
nieuwe geselecteerde kunst
van twee andere BKZ-leden
ingericht. De burgemeester
is zeer gecharmeerd over de
artistieke formule. “Want ik
sta voor Zandvoort dus ook
voor Kunst”, vertelde de bur-

gemeester enthousiast bij de
start van de unieke kunstsamenwerking.

Schat in de duinen?

Voor de media was de vondst
van een ‘kunstschat’ in de
duinen afgelopen week groot
nieuws. Diverse regionale en
landelijke media zoals dagbladen en tv-stations stortten zich op het nieuws dat de
Zandvoortse Bunkerploeg in
een onder het zand liggende
bunker kunstschatten op het
spoor was. De kunstschatten
zouden tijdens de Tweede
Wereldoorlog door een in de
omgeving van Zandvoort gelegerde Duitse
militair verstopt
zijn in een bunker. De zoon van
deze militair zou
de Zandvoortse
Bunkerploeg
hier op attent
gemaakt hebben. In de afgelopen dagen
zijn diverse berichten naar buiten gekomen.
In de komende weken zal
moeten blijken of het inderdaad gaat om een belangrijke
vondst.

Mooi bedrag

De jaarlijkse bingo van de St.
Agatha parochie, die onlangs
plaatsvond, heeft € 4200
opgebracht. Met dit fantastische bedrag kan stichting
Hart voor Polen een aantal
kansarme kinderen een onbezorgde vakantie in Zandvoort
geven. Het weeshuis Kizito
Babies Home en Jeroen Bluijs
uit Uganda gebruiken het geld
voor diverse zinvolle doeleinden en het Surinaamse kinderhuis Koesikwarano kan nu
eindelijk iets extra’s doen. De
evenementencommissie bedankt iedereen (particulieren
en ondernemers) heel hartelijk voor hun geweldige gaven.
Zonder hen, en natuurlijk ook
de 135 mensen die op de avond
zelf aanwezig waren, had dit
nooit zo een succes kunnen
worden.

Geslaagd

Jan Peter Versteege meldt
trots dat zijn oud-leerling
Gabriella Munier is geslaagd
voor haar Docent Muziek 4
aan het Alkmaarse conservatorium. In een vol Provadja
theater in Alkmaar, vlamde
ze met drie goed gezongen nummers: ‘Aquarius’
(musical Hair), ‘Stil hurting’
(musical The Last 5 Years)
en haar zelfgeschreven
nummer ‘I don’t miss you
at all’. Gabriella studeert
sinds 2004 en is door Jan
Peter Versteege klaargestoomd voor het conservatorium. Ook is ze een
poosje lid geweest bij het
Zandvoor ts kamerkoor
I Cantatori Allegri en heeft tijdens concerten in Zandvoort
en omgeving meerdere malen solo gezongen. Nu het
zangexamen achter de rug
is, moet Gabriella nog enkele
theorie-examens afronden
en dan krijgt ze haar diploma DM Schoolmuziek.

Expositie

Van 3 tot 29 maart is een
nieuwe tentoonstelling in
de expositieruimte van de
bibliotheek. Deze maand tonen de acht leden van Studio
A’rtistiek voor de tweede
maal diverse kunstwerken
die uitgevoerd zijn in acrylverf, krijt, olieverf, inkt en
houtskool. Studio A’rtisitiek
is een Haarlemse vereniging
die uit amateurschilders bestaat. De leden werken iedere week een dagdeel in het
atelier aan een thematische
opdracht. Kunstenaar Sjak
Jansen begeleidt de leden in
hun creatieve ontwikkeling
en zo te zien met een geweldig resultaat. Daarnaast
heeft de vereniging jaarlijks
museumbezoek, workshops
en verschillende exposities
op het programma staan.
Het lidmaatschap van
Studio A’rtistiek bedraagt
€ 18.50 per maand. Voor
meer informatie kunt u bellen naar Paul van de Smaal,
023-5716415.
5
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Thalassa
Hart
voor vis

Café Oomstee
Zaterdag 15 maart
Live Muziek

Cadena

8
W

aanvang 20.30 uur
Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

3
D

Reserveren: 023-5715660

Folklorevereniging De Wurf vierde afgelopen weekend het

60-jarig bestaan met twee voorstellingen van het toneelstuk
‘Rijke Vissers Arme Mensen’. De door ons bezochte voorstelling van vrijdagavond was het aanzien volledig waard. De
inzet van de dertien acteurs onder leiding van regisseur Rob
van Toornburg bezorgden de kijkers een amusante avond.

Een scene uit de jubileumvoorstelling

Het leven in Zandvoort voor, tijdens en na de periode 1914-1918,
waarin de Eerste Wereldoorlog
rondom Nederland woedde
maar ondanks de neutraliteit
invloed had op het wel en wee
van de arme Zandvoortse bevolking.
In het eerste bedrijf werd duidelijk dat het vissen op zee
door de krijgshandelingen
van de Engelsen en Duitsers
steeds moeilijker werd. De
mannen waren op zee en
de vrouwen knoopten thuis
zo goed en zo kwaad als het
ging de touwtjes aan elkaar.
Al tijdens het eerste bedrijf
tekende de kentering zich af,
omdat de reders in IJmuiden
hun visgronden verruilden en
er vooral in het noordelijk deel
van de Noordzee gevist werd.
Het leverde meer gevaar op,
maar ook grotere vangsten die
voor veel geld werden afgenomen door de oorlogvoerende
naties.

Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Actie = Reactie!

Verkopen of aankopen?

In het tweede bedrijf was door
die verandering de armoede

Schakel de actiefste makelaar in!

• NVM-kantoor midden in het centrum!
• Gecertificeerde makelaars & taxateurs o.g.!
• Optimale FUNDA.nl presentatie!
• Scherpe tarieven!
Actieve makelaardij werkt. Ook voor u!

Boeiende jubileumvoorstelling De Wurf

voor sommige inwoners omgeslagen in weelde. Uitzonderlijke
uitgaven aan kleding, huisraad,
maar ook in het uitgaansleven in IJmuiden, waren aan
de orde van de dag. De echtelijke verhoudingen werden
dan ook op de proef gesteld.
Dat kwam het best tot uiting
toen Vader Jaap (voortreffelijk
gespeeld door Bob Gansner)
en Visser Arend (subliem vertolkt door Willem Schilpzand)
zich vanuit IJmuiden per koets
met paarden naar Zandvoort
lieten brengen, waar hun echtgenotes Stein (levensecht gespeeld door Ans Veldwisch)
en Sien (goed vertolkt door Els
Hoogervorst) badend in voor
deze eenvoudige vissers ongekende weelde naar hun thuiskomt uitkeken. Berichten uit
IJmuiden spraken er van dat
beide mannen niet direct naar
huis waren gekomen, maar de
bloemetjes flink buiten hadden gezet.
Met het einde van de oorlog
kwam ook aan de weelde een
eind. De armoede werd gro-

ter dan voor de ‘rijke’ periode.
Wat onder andere tot uiting
kwam toen Arie, de zoon van
Stein en Jaap (prima gespeeld
door de debuterende 14-jarige
Robin Gansner), een nieuwe
broek moest hebben en Stein
deze op de pof moest kopen.
Zoals vaak in de stukken van
J.A. Steen speelde het geloof
een grote rol. Zo ook deze keer,
waar deze vaste waarde bijdroeg om de zware last van het
leven te dragen. De opkomst
van het kamerverhuren door
particulieren aan welgestelde gasten kwam in de jaren
na de Eerste Wereldoorlog
schoorvoetend op gang. Stein
en Jaap zagen hierin ook een
oplossing voor hun financiële problemen, maar zagen er
vanaf nadat ze kennisgemaakt
hadden met een echtpaar, gespeeld door Mieke Hollander
en Freek Veldwisch, dat hun
huisje wilde huren maar het
te armoedig vonden. Jaap en
Stein besloten niet te verhuren
en te vertrouwen op de hulp
van God.
Naast de al genoemde personages zetten de buurmeisjes
Maartje (Macha Plantinga) en
Marij (Maxime Ygosse), buurman Floor (Theo Verburgt),
buurvrouw Leen (Annie Trouw),
buurvrouw Arendje (Nelly
Houtenbos) hun rollen ruim
voldoende neer in De Krocht.
Dat gold ook voor de onlangs
80-jaar geworden ‘tante’ Rie
Molenaar, die al 59 jaar lid
is van De Wurf. Samen met
Hans en Bob Gansner, beiden
56 jaar lid, vormt zij de ‘harde’
kern van de jubilerende vereniging, die zoals voorzitter Freek
Veldwisch in zijn slotwoord
liet weten, dringend toe is
aan vers bloed om deze unieke
Zandvoortse vereniging ook in
de toekomst in stand te kunnen houden.

Wij zijn op zoek naar:

Enthousiaste verkoop(st)ers
en zaterdag hulpen
Die in een gezellig team willen werken.

Full time of part time. Diverse uren en dagen mogelijk
Rob Greeven

Kim Dekker

Timo Greeven

Wij bieden een prettige werkkring, goed salaris en
goede secondaire arbeidsvoorwaarden.
Inlichtingen bij M. Horneman telefoon 023-5719067
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Hobby-Art
door Erna Meijer

Sinds zaterdag 8 maart is Zandvoort weer een nieuwe winkel
rijker. En wat voor één… De jonge Ilja Cornet heeft aan het

Gasthuisplein Hobby-Art geopend. In deze prachtig opge-

knapte zaak kan kunstzinnig Zandvoort, maar ook diegene die

zijn of haar creatieve kant wil ontwikkelen, terecht voor een
veelheid aan materialen. Cornet, zelf een zeer creatief persoon
die o.a. schildert en boetseert, was in het recente verleden
eigenaar van een beeldengieterij.
Wat is er zoal te vinden? Een
zeer ruime sortering aan
hobby- en kunstschildersmaterialen en benodigdheden. Haast te veel om op te
noemen: mozaïeksteentjes
in allerlei kleuren en maten,
sieraden om zelf te maken
(van het merk Jolie) en klei
van het merk Makins Clay,
dat luchtdrogend is. Tevens
veel bijzondere kralen en
snoeren en een enorme hoeveelheid kurk plakfiguren
(Rico design), variërend van
onder meer bloemen, dierfiguren en letters. Ook gips
en gipsvormen heeft men
in voorraad. De (zondags-)
schilders onder ons kunnen
hun hart ophalen aan vele
soorten verf, penselen, schildersdoeken, ezels en paletten van bekende merken als
Talens, Van Gogh, Amsterdam
en Aleen’s. Mocht u zelf niet
zo bedreven zijn op dit vlak,
dan is er ook een geweldige
collectie betaalbare schilderijen, die zonodig ook ingelijst
kunnen worden. Voor een
bijzondere binnen- maar ook
buitenmuur heeft HobbyArt de alleenverkoop voor
Zandvoort van Carte Colori
kalkverf. De authentieke kleuren doen je meteen in Italië
wanen!

Voor het verfraaien van allerlei andere objecten in huis
heeft Ilja decoupage papier
en met speciale wandstickers
kan men op muren of andere
grote oppervlakten een heel
leuk resultaat bereiken. Als
ook de inspiratie een oppepper nodig heeft, is er een groot
aantal voorbeeldboekjes op elk
gebied in de winkel in te kijken
of te kopen.
Voor de komende Pasen wellicht een goed idee: decoratieve mandjes en kransen
met toebehoren om zelf het
Paastafel op te fleuren.
Bovenstaande opsomming
is slechts een kleine greep
uit een ruime collectie en
het is dus zeer de moeite
waard om gauw een kijkje te
gaan nemen bij Hobby-Art
aan het Gasthuisplein 6. Tel.
023-5733223. De zaak is dagelijks geopend: maandag van
12.00 tot 17.30 uur en dinsdag t/m zondag van 10.00 tot
18.00 uur. Er wordt nog druk
gewerkt aan een website. Op
dit moment kan er nog niet
gepind worden dus zorg dat u
contant geld bij u heeft, want
het is niet voor te stellen dat
u zonder een aankoop de deur
uitgaat!
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Volle bak bij ‘Zandvoort schoon?!’

Nieuwe
prijs

Nieuw!

De verwachting van het aantal mensen werd ruim overtroffen.

Kennelijk was de keuze voor het thema ‘Zandvoort schoon?!’

Dorpsgenoten
Burg. van Alphenstraat 55/9

Deze week kies ik voor een dorpsgenoot die (zo dacht ik) eens

Burg. van Fenemaplein 22/1

Dr. Mezgerstra

Vraagprijs: € 219.000,-- k.k.

Uitstekend onderhouden voormalig vierkamer appartement met uitzicht op boulevard en zee, balkons aan
zee- en landzijde en een totale woonopp. van 100 m2.
Eventueel garage ter overname in tegenover liggend
complex. Lift in gebouw aanwezig.
•		
•		
•		
•		

Winkels, centrum en strand op steenworp afstand
Parkeervignettengebied
Separate berging onder het gebouw
Een appartement dat u van binnen moet zien!

Vraagprijs: € 199.000,-- k.k.

Fraai verbouwd driekamerappartement gesitueerd op de eerste verdieping van
het in 1990 gerealiseerde appartementencomplex Mezgerstede. Het appartement
is voorzien van een luxe open keuken en moderne badkamer. Eventueel is er een
inpandige afgesloten garage in het souterrain ter overname.
•		
•		
•		
•		
•		
		
•		

Op loopafstand van centrum en steenworp afstand van strand gelegen.
Inpandige berging in onderbouw
Gestucte wanden en plafonds met sierlijsten
Garage ter overname voor € 27.500,-- k.k.
Servicekosten appartement € 131,27 en
garage € 28,54 per maand
Zo te betrekken appartement

Vraagprijs: € 224.500,-- k.k.

Administratiekantoor

17

K. Willemse

E

Administratie en
belastingaangiften

Parfumerie Moerenburg
feliciteert de onderstaande
lezeressen van de
Zandvoortse Courant met
hun make-over door

voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf
Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531
E-mail: kittywillemse@planet.nl

Mari van de Ven

op 14 maart:
		
Tonny Drost
		
en
		
Dominique Buis

Krant niet ontvangen?
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W o n i n g i n r i c h t e r s

38 jaar vakmanschap!
q (Vouw)gordijnen
q Vitrages
q Luxaflex
q Zonwering

van het interview. ‘Al ziet men de mens, hij kent hem niet’.
maar… ken ik hem eigenlijk goed? Na ons gesprek wel.

Boodschap

standpunt wijzigen vanwege een zin van Marco bij het begin

q Tapijt
q Vinyl
q Laminaat
q Parket

Service aan huis!
Gratis meet –en montagedienst!
023-531 78 40
Haltestraat 56, 2042 LP Zandvoort
www.medina-woninginrichting.nl

Bel vrijdagmiddag

06-1139 1478

of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Dat is een waarheid als een koe! Want ik zie de mens Marco
Marco is net zoals elk
Zandvoorts kind gek op het
strand. “Dat kan eigenlijk ook niet anders”,
zegt Marco, “ik ben
met zand tussen
mijn billen opgegroeid.” Zijn ouders Jan en Ots
Termes hadden
de strandtent
‘Terminus’ naast
d e Ro t o n d e .
Hoewel Marco
zijn jeugd op het
strand vergelijkt
met het paradijs, had
hij uiteindelijk geen zin
om de zaak over te nemen:
“Mijn ouders moesten hard
werken. Trouwens de ene keer
schuif je de zandhoop naar
links om vervolgens dezelfde
hoop zand een dag later naar
rechts te schuiven. In mijn
hoofd zaten andere plannen.”

Schooljaren

Als benjamin van het gezin
Termes groeit hij beschermd
op. Met veel liefde praat Marco
over zijn ouders. Over zijn beste vriend, vader Jan, die niet
alleen intelligent maar ook
een wijs man was en moeder Ots, zij gaf haar creatief
talent door aan Marco. “Na
de Hannie Schaftschool met
de onvergetelijke onderwijzer
Ge Loogman, ben ik naar de
lagere Handelsschool gegaan.
Niet dat dat mijn keus was
maar het kwam uit de toetsen
naar voren. Daarna heb ik de
Middelbare Handelsschool gevolgd en later het gymnasium.
Verder heb ik nog een paar jaar
filosofie gestudeerd in Leiden
maar na een meningsverschil
met de professor ben ik met
de studie gestopt. Het was tijd

Marco Termes

om mijn zoektocht voort te
zetten.”

Kunstenaar in
hart en nieren

“Hoe word je dichter?” vraag
ik aan Marco. “Dat wordt je
niet, het zit gewoon in je. Ik
ben namelijk zo geboren. Ik
was en ben nog steeds geïnteresseerd in literatuur en
poëzie. Rond mijn 13e jaar
ben ik begonnen met gedichten schrijven en op mijn
23e werd mijn eerste roman
gepubliceerd. Hoewel mijn
boek goed ontvangen werd
(oplage van 10.000) was ik er
zelf niet tevreden over. Ik was
nog niet rijp voor al het commerciële gedoe er omheen
en ik besloot om iets anders
te gaan doen.” Dat iets pakte
uit in gevarieerde banen van
barkeeper, dressman, discodanser, zakenman, journalist
tot zelfs televieprogrammamaker. “Tenslotte was het
toch niet wat ik zocht. Mijn
liefde voor gedichten bleef

rige week donderdag gehoor aan de oproep van de leden van
de commissie Projecten & Thema’s om actief deel te nemen
aan de discussie over een schonere leefomgeving.

aanwezig. In 2005 werd ik
door de gemeente Zandvoort
aangesteld als ‘Dichter bij Zee’.
Een titel waar ik nog steeds
trots op ben”, memoreert hij.

iets anders is dan anders. Maar bij nader inzien moet ik mijn

at 105

Kortom een zeer verzorgd en ruim vierkamer appar
tement op een aantrekkelijke locatie!

door Nel Kerkman

Marco Termes

behoud

voor
HT onder
VERKOC

Vierkamer-hoekappartement met twee balkons gelegen
op de derde verdieping van verzorgd appartementencomplex dichtbij strand en duinen. Het gebouw is voorzien van een lift en heeft de beschikking over een eigen
parkeerterrein aan de voorzijde. Rondom is de woning
voorzien van kunststofkozijnen met isolatieglas. Op de
begane grond bevindt zich een aparte fietsenberging.
Woonoppervlakte ca. 70 m2 exclusief balkons.

een goede zet want meer dan 70 belangstellenden gaven vo-

Marco is een georganiseerde
denker en een doorzetter.
“Talent is niet voldoende. Je
moet er keihard voor werken. Dat is met alles zo,
ook met schrijven”, zegt
hij. De meeste tijd van
de dag besteedt hij
aan schrijven, al het
andere zoals geld
verdienen is daar
eigenlijk ondergeschikt aan: “Ik probeer met mijn gedichten, gedachten
en spreuken een boodschap over te brengen.
Kijk eens verder dan je
neus lang is. We hebben het
zo goed en zijn erg verwend.
Ook in Zandvoort. Het kan
slechter, veel slechter.”

De universele mens

Net als de universele mens van
Leonardo da Vinci probeert hij
zo veelzijdig mogelijk te zijn.
Dat lukt hem trouwens aardig
want hij is niet alleen schrijver
en dichter, hij is ook kunstschilder. Momenteel heeft hij een
opdracht om twee kunstwerken voor een bedrijf te maken,
de 2e druk van zijn laatste roman komt uit en hij is bezig
met een nieuw boek. Hij leest
veel, het boek van één van
zijn lievelingschrijvers Rutger
Kopland ligt bovenop een stapel boeken die geordend op
de grond ligt. Voordat ik weg
ga leest hij nog een gedeelte
van zijn nieuwste gedicht
voor, wat hij speciaal voor de
Kinderkunstlijn heeft gemaakt.
Later snuffel ik nog even in zijn
gedichtenbundel ‘Vergezicht
naar binnen’ waarin ik een
spreuk vind die de mens Marco
perfect weergeeft: ‘Ik wilde
altijd alles worden. Nu ben ik
dichter. Dat is

Een goed gevulde zaal in De Krocht

Burgemeester Niek Meijer
opende de bijeenkomst en
gaf in zijn welkomstwoord
aan blij verrast te zijn met de
grote opkomst en wenste een
ieder succes toe. Ondertussen
werd op een groot scherm het
ingezonden fotomateriaal vertoond van allerlei herkenbare
vervuilingen in Zandvoort.

onderhoud van de straten op
de derde plaats stond. Na de
pauze informeerde Peter den
Boer, hoofd afdeling Reiniging
en Groen, de aanwezigen over
de werkzaamheden van de reinigingsdienst. Daarna was er
gelegenheid om vragen aan
Den Boer te stellen over de
diverse problemen rond het
schoonhouden van zijn of haar
straatje.

Kleurkeuze

Oplossingen

door Nel Kerkman

Gespreksleider Peter Schoemaker
van ID-Q studio liet er geen
gras over groeien en gaf het
sein voor een leerzame avond.
Ondertussen had Schoemaker
de aanwezigen met behulp
van nummers gesplitst .
Daardoor kwamen aan de zeven tafels willekeurig gekozen
deelnemers te zitten met een
commissielid als procesbewaker. Volgens de ‘zes denkhoeden methode’ van Edward
de Bono moest iedereen een
denkbeeldig gekleurde hoed
kiezen. Op deze ludieke wijze
ging de brainstormsessie aan
tafel van start en werden de
deelnemers verzocht een top
drie met de meest voorkomende ergernissen samen te
stellen.

Digipanelonderzoek

De uitkomst van de gekozen
top drie van de aanwezigen in
de zaal was een frappante afspiegeling van de enquête die
de gemeente onlangs heeft
laten uitvoeren. Favoriete ergernis nummer één is en blijft
de hondenpoep, op nummer
twee kwam zwerfvuil en kapot straatmeubilair, terwijl

Ondanks de vele ergernissen
had de zaal veel waardering
voor de aanwezige medewerkers van de reinigingsdienst
en men bekrachtigde dit met
een spontaan applaus. Daarna
was de laatste ronde aan bod
en werd per tafel gevraagd
oplossingen voor een nog
schoner Zandvoort te bedenken. Eigenlijk was iedereen
het er over eens dat vooral
het gedrag van bewoners en
bezoekers de meeste ergernis
gaf: “Laat maar lekker liggen,
het wordt toch opgeruimd.”
Maar ook was er een verzoek
naar de gemeente voor meer
handhaving en controle. De
jury, die uit de burgemeester
en wethouder Wilfred Tates
bestond, koos voor het voorstel ‘de vliegende schoonmaker’ van Richard Brüne en
beloonde de winnende tafel
met boekenbonnen. Namens
de organiserende raadscommissie Projecten en Thema’s
bedankte raadslid Hans
Drommel de aanwezigen
voor hun inbreng en beloofde
iedereen op de hoogte te houden van de uitkomst van deze
zinvolle avond.
9

Zandvoortse Courant

De krant lezen op internet? Kijk op

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

www.zandvoortsecourant.nl

ZA NDKORRELS

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

15

levering en plaatsing
van alle glassoorten

N

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

vrijblijvende offerte!
023 5720480/06 41374921

Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort
Tel. 023-5739278
e-mail: hanswillemse@planet.nl

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

11
E

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels €5,-

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

Zakelijke
zandkorrels €10,- (excl.BTW)

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist
plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen
Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilderswerkzaamheden
.................
Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl
.................
Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of
06-44696001. ;
Met garantie en KvK.
.................
Organisatie- en
familieopstellingen
op 6 april 2008.
Incl. lunch.
Aanmelden/info:
Atie Spaan,
tel. 023-5718442
.................
Garageplaats te koop
in Park Duijnwijk
Vraagprijs:
€ 21.000,-- k.k.
Van Schaik Omaco
Makelaars
023-5712944
www.vanschaikomaco.nl
.................
U hoeft niet langer te
wachten! De nieuwe
pantalons van Toni zijn
binnen. Vanaf maat
38 t/m 52, diverse
kleuren en modellen.
Modern Art
exclusive kleding,
t/o Casino,
winkelgalerij
Thorbeckestraat 9.
Tel. 5713420
.................
Samen honderd.
Wie-o-wie.
Zij: 1e prijs Ba-ge-ha
Hij: Dat liedje Wi-wo-wa

Zoluschka voor
schoonmaakgarantie
en zorgeloze
huishouding.
Tel. 06-17054330
.................
Zelfstandig werkende
huishoudelijke hulp
gezocht
bij alleenstaande dame.
Om de 14 dagen
2 uur à € 10 per uur.
Tel. 5719020
.................
Het gezelligste
vrouwenkoor
van Zandvoort zoekt
1e en 2e sopranen.
Rep. woe 20.00-22.00 uur
in De Krocht.
Kom eens langs!
.................
Tommy en Debby:
bedankt voor mijn
leuke verjaardag in
café Ande s.
Top geregeld!!
Clemens en Paulien
.................
Gezocht: J. dames v.a.
18jr voor sex. Hoge
bijverdienste, Discretie
verzekerd. Tel. 5716998
.................
Te huur:
Grote kamer met open
slaapkamer, m.g.v.
keuken/douche/toilet.
Niet roken, eigen
opgang. Zandvoort,
tel. 5716017
.................
Bijbel:
vertel uw zorgen
aan god en Hij zal u
steunen. Nooit zal hij
toestaan dat eerlijk
mens valt (psalm
55:23). Bidden helpt!
Bel de gebedslijn eens:
5363804, Huis v. Gebed
.................
Open huis:
zaterdag 15 maart
11.00-13.00 uur,
Westerparkstraat 10.
Van Schaik Omaco
Makelaars,
023-5712944,
www.vanschaikomaco.nl
.................
Gevraagd:
Voor enkele ochtenden
in de week schoonmaakhulp in hotel centrum
Zandvoort. Tel. 5714674

C U L T U U R
Eerste Kinderkunstlijn van Nederland geopend
Onder grote belangstelling van 163 kinderen, ouders en geno-

digden is de Kinderkunstlijn in Zandvoort op 7 maart geopend.
Wethouder Gert Toonen gaf op het Gasthuisplein het startsein
voor deze kunsthappening.

Veel kinderen bij opening Kinderkunstlijn

In zijn openingsspeech vertelde Toonen ‘apentrots’ te zijn
om zoveel grote en kleine kunstenaars te mogen begroeten.
Ook zwaaide hij alle lof naar
de initiatiefnemers, de beel-

dende kunstenaars Marianne
Rebel en Hilly Jansen die, onder hun professionele begeleiding, dit tot stand hebben
gebracht. Tevens meldde de
wethouder dat volgend jaar

de gemeente het project
‘kunst op school’ weer zal ondersteunen en gaf hij aan dat
in het nieuwe schooljaar ook
muzieklessen op het rooster
komen te staan.
Als toetje van de gezellige
opening droeg ‘Dichter bij
zee’ Marco Termes het gedicht
voor, dat hij speciaal voor deze
gelegenheid maakte. Daarna
was het dringen geblazen in
de kleine tentoonstellingsruimte van het Zandvoorts
museum, want de kinderen
mochten in groepen hun eigen kunst aan hun ouders tonen. In het dorp is er een lint
van kunstwerken te bewonderen in de etalages van 50
deelnemende ondernemers.
De Ondernemers Vereniging
Zandvoort organiseert een
wedstrijd waar iedereen aan
mee kan doen. In de deelnemende etalages liggen letters die met elkaar een zin
vormen.

One Man show Zandvoortse clown Didi
Ondanks de voorspelde

storm, ging de eerste
One Man Show van

zei initiatiefnemer
Wim Peters.

Didi was als vanouds. Met rappe
tong en allerlei
Didi gewoon door in de
variétéacts vulde
Paradijsvogeltent van
hij zijn tijd moeiCasablanca op Strand
teloos. Zijn dieWest in Amsterdam. In
ren ‘plucheact’
ontbrak uiteraard
plaats van 8 minuten in
niet. Het variété
de piste, wat voor hem
gedeelte werd
normaal is, trad hij nu 3x
afgesloten met
20 minuten op, op het
het zingen van
‘We’ll meet again’,
toneel in de ‘restaurantmet de tekst op
tent’.
een groot beeldscherm op het toVan verre zijn de vrolijke
neel. “Dit is meer
lichtjes van de tent al te
dan de moeite
zien. Binnen een verraswa a rd . G o e d e
send gezellige sfeer. Wit
foto: Piet-Hein Out
keuken en variété
opgedekte tafels, wijn- Clown Didi
koelers, mooie witte servetten, of dit geheel, circustent en op- ineen! De Zandvoortse gasveel rood en donkerblauw met tredens, kunnen bijdrage aan ten gingen opgetogen naar
goud afgezet. “Een groot deel het beeld van Zandvoort als huis. Misschien wordt het
van de Zandvoortse gemeen- toeristische trekpleister. Het nog eens wat met het variété
teraad en het college kwamen was weliswaar niet helemaal in Zandvoort”, besluit Peters.
naar de voorstelling kijken. vol, maar wel gezellig druk. Er Voor meer informatie en reserNiet alleen om van Didi te hadden wat mensen afgezegd veringen: www.casablancagenieten maar ook om te zien in verband met het weer”, amsterdam.nl.
de Zandvoortse clown

• nummer 11 • 13 MAART 2008

Kunst
Kunst hoeft helemaal niet moeilijk te zijn
je kan er rustig naar kijken zonder pijn.
Je kunt het rustig maken. Dat is zelfs fijn.
Het enige wat je nodig hebt is wat durf.
Schilder dromen met je liefste woorden.
Schrijf boeken vol met je verf en kwast.
Bedenk een boom met paarse takken,		
Appels van tien kilo en een gouden bast.
Verzin een blauwe kip met een slurf,
vleermuisoren en een krokodillenstaart.
Je hoeft het maar te denken en hij bestaat!
Als je goed kijkt, zie je dat hij voor je staat.
Kunst hoeft helemaal niet moeilijk te zijn
En mensen die er gewichtig over doen:
“Wat dacht de schrijver of dichter toen?”
Die hebben er geen fluit van begrepen.
Lol en liefde kun je niet altijd uitleggen.
Kunst is tegen jezelf en de wereld zeggen:
“ Ik besta en ben daar heel gelukkig mee.
Ik ben verliefd op de wereld en het leven!”
Spelen, lachen en alle dingen leren delen.
Diep geluk kan je niet kopen, lenen, stelen.
Zie elke dag op Aarde als een grote gunst.
Dat te snappen, dát is pas een hele kunst.

Marco Termes ’08,
Unicef/Kinderkunstlijn

Sabat Mater bij Classic Concerts

In het kader van de Kerkpleinconcerten van Classic Concerts

treedt komende zondag Die Haerlemsche Musyckcamer op
in de Protestantse kerk. De solisten in het op te voeren Sabat

Mater van G.B. Pergolesi zijn de ‘Dutch Divas’ Charlotte en Jo-

sefien Stoppelenburg. Gerri Meier bespeelt de klavecimbel en
de algehele leiding is in handen van André Kaart.
Het Sabat Mater behoort tot
de mooiste passieverhalen
uit de vroegste christelijke
tijd en is oorspronkelijk een liturgisch gedicht. De tekst van
de hymne beschrijft het leed
van Maria bij de kruisdood
van Jezus. Nadien werd het
als beeldenreeks blijvend in
het Romeins missaal geschreven en werd het daarmee e
en erkend onderdeel van de
kerkelijke liturgie.

De solisten

Charlotte Stoppelenburg (altmezzo) en haar zus Josefien
(sopraan) zijn beide in Meppel
geboren. Beide ouders zijn

eveneens musici, vader Willem
is componist, dirigent en pianist en moeder Paula pianiste.
Meer informatie over de beide
dames kunt u vinden op www.
dutchdivas.net.

Gratis toegankelijk

Het concert in de Protestantse
kerk aan het Kerkplein begint
om 15.00 uur en de kerk is om
14.30 uur open. Zoals altijd is
de toegang gratis maar wordt
er bij het uitgaan van de kerk
met een open schaalcollectie geld ingezameld voor de
laatste lootjes van de restauratie van het beroemde
Knipscheerorgel.
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week

Hele maand maart:

Huisgemaakte stamppotten
tweede 500 gram:

Voor Pashouders:

Halve prijs!

www.slagerijhorneman.nl

op ons
schnitzelassortiment

Santa Carolina
in rood of wit

Nieuw:

Betreft:

Bel voor informatie
06-54280393 of 023 - 5730107
www.members.lycos.nl\rijschoolduet

www.vlugfashion.nl Haltestraat 2a

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

En alweer
een
p(l)akkende
aanbieding
voor slechts
één euro!
Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Deze pas is geldig t/m 31 december 2008
Uw op naam gestelde ZandvoortPas
wordt, tesamen met een welkomstkado,
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.
Met de aangehechte tegoedbon voor een
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst
tijdstip gratis een Zandkorrel (miniadvertentie) plaatsen.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Een
Emmaplak

1

voor slechts

euro

OP=OP

Aanbod geldig tot en met woensdag 19 maart 2008
en alleen in onze vestiging te Zandvoort.
Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 - 57 12 865
Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

50

% korting op een

annuleringsverzekering…
je weet maar nooit

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)

Betaling PER BANK

Op vertoon van de ZandvoortPas
een fles huiswijn i.p.v. € 16,00
voor € 14,50 (wit, rood of rosé)

(vraag naar onze voorwaarden)

LET OP, hele maand maart:
voor pas houders de nieuwe Stretch jeans
van KRUSH. Geen € 59.95 maar € 49,95

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Lijst van
deelnemende
bedrijven

(in alfabetische volgorde)

Gratis proefles

van € 8,95

Haltestraat 48
voor € 7,50
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Bestel nu de ZandvoortPas 2008

qTapijt
qVinyl
qLaminaat
qParket

www.medina-woninginrichting.nl

Voor zandvoortpashouders aanbieding:

Op vertoon van uw pas:

7 dagen p. week geopend (vrijdag koopavond)

q(Vouw)gordijnen
qVitrages
qLuxaflex
qZonwering

L

Zandvoorts
Paasei
leuk om te
geven!

Prachtige potten en vazen
voor binnen en buiten

Tapijt coupons 50% korting

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102
7 dagen per week geopend
van 09.00 tot 22.00 uur

Per fles € 4,75 nu
6 flessen voor maar € 19,95!

Pashouders op alle artikelen 5% korting.

Medina Woninginrichters

10% korting

kijk ook eens op onze website:

Alle rubberen outdoor laarzen
10% korting
met de ZandvoortPas
Burg. Engelbertsstraat 94b – Zandvoort
7 dagen per week geopend

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Deze5%week
10%
korting!
pashouders
korting
op de
gehele collectie.

Slagerij Marcel Horneman is één van eerste bedrijven
Hoogste tijd om de slagerij weer even onder de aan-

Potgieterstraat 4
2041 PC Zandvoort
Telefoon 023 – 5717 287
Mobiel 06-5577 8563
Mobiel 06-1887 6726

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Schoffies Kindermode - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Vlug Fashion Men’s Wear - Haltestraat

dacht te brengen. Vleesspecialist en traiteur Slagerij
Marcel Horneman heeft nu elke maand een speci-

ale aanbieding voor de ZandvoortPas-houders. Deze
maand krijgt u op vertoon van uw ZandvoortPas de
tweede 500 gram huisgemaakte stampotten voor de
halve prijs!

ZandvoortPas houders 10% korting

“Het slagersvak zit in de familie.
Mijn grootvader werkte in een
slachthuis in Den Haag. Mijn vader is eigenaar geweest van een
groothandel in varkensvlees. Later
is hij in de vleesexport gegaan. Via
mijn vader kreeg ik op jonge leeftijd een zaterdagbaantje in een
slagerijwinkel. Toen is de fascinatie voor het slagersvak ontstaan.
Het leukste vind ik dat je altijd
met je handen bezig bent”, vertelt
Marcel.

Ruim assortiment

Sinds 1989 werkt Marcel in Zand
voort. Hij begon zijn carrière als sla-

ger bij Boucherie/Chateaubriand.
In november 2003 heeft hij de
zaak overgenomen en omgedoopt
tot Slagerij Marcel Horneman.
Sindsdien heeft hij zich gespecialiseerd in het maken van verse,
ambachtelijk bereide maaltijden,
panklare producten en verschillende soorten worst. Alle maaltijden
komen uit de eigen keuken en zijn
bereid met verse producten. “Het is
een uitdaging om van een gewoon
stuk vlees een bijzonder gerecht te
creëren. Als slager moet je uitproberen, durven en creatief zijn. Dat
maakt het tot een uitdagend, creatief en veelzijdig beroep. Geen één

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat
Autorijschool Duet - 06-54280393
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - www.nympheia.com
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

Mode en trends:

die zich aansloot bij de ZandvoortPas-organisatie.

Addie Ottho & Zn

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

Verzorging en vrije tijd:

Geef je interieur eens een leuke
opfrisser met onze Homestickers
van Nouvelle Image!

Stamppotmaand bij Slagerij Marcel Horneman

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

Winkeliers:

dag is hetzelfde”, aldus Marcel.
On-line bestellen is ook mogelijk.
Kijk voor meer informatie, ook
over het ruime assortiment en
de aanbiedingen, de uitgebreide
website www.slagerijhorneman.
nl. Slagerij Horneman is te vinden
aan de Grote Krocht. Geopend van
maandag tot en met vrijdag van
08.00 uur tot 18.00 uur. Zaterdag
van 08.00 tot 17.00 uur. Zin om bij
Slagerij Horneman aan de slag te
gaan? Bekijk de openstaande vacature in de advertentie op pagina 7.
Het volgen van een opleiding behoort tot de mogelijkheden.

Wonen en onderhoud:
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Mark Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Pasen

Herinneringsmedaille bij Chocoladehuis Willemsen
Robert Willemsen van Chocoladehuis Willemsen in de
lade een herinneringsme-

Eerste Paasdag gesloten

cuit Run gemaakt. Een eerste

zuidsector, maar woensdag kwam het windgeweld uit de

die aangaf dat burgemees-

klassieke westhoek.

ter Niek Meijer deel zal nemen aan de Circuit Run.

De medaille is geheel van
chocolade, ook het logo van
het komende mega-evenement. Willemsen is zelf,
volgens eigen zeggen, een
fanatieke hardloper. Zijn hart

4
A

Als u uw ei niet kwijt kunt,
komt u maar naar
6
De Lamstrael
W

Eigen merk
zeker zo goed en veel goedkoper!
Nu Etos haarkleuring 25% korting en
Etos vitamines en
voedingssupplementen 25% korting
Wij zijn 1e en 2e Paasdag van
12.00 – tot 17.00 uur geopend

veel jong publiek, heeft zondagavond terecht genoten van

10

een prima cabaretvoorstelling door het duo Murth Mossel
en Roué Verveer.

N

Uitgestormd?
Haal het voorjaar in huis!

Haltestraat 10e, 2042 LM Zandvoort
023-5732268 Zondags ook open.

14

Lekker ”soepel” en
”super” gekleed

Bij ons bent u
aan het juiste adres
voor al uw
schoenreparaties.

N

A

Massage

bij Rosa

2

Geef uzelf
ook voor
M
de Paasdagen
mooie nagels!

De ideale combinatie!

ge dop!
asei dan een le taart
pa
l
vo
n
ee
er
Bet
kuiken
Paashaas - of
n
va Tummers:
ling!
alleen op bestel

IJ
Wij wensen u een Vrolijk Pasen.
Denk ook aan uw zakenrelaties!

Nu diverse merken
zonnebrillen binnen!
o.a. Cartier, D&G,
Versace, Gucci en Dior.
Grote Krocht 20a Zandvoort
Tel.: 023 – 571 4395

Voor de pauze trad de in
Amsterdam uit Surinaamse
ouders geboren Murth Mossel
op. Zijn volledige naam, Murth
Sigfried Mossel, was direct al
goed voor een leuke conference. De naam Murth komt uit
India, Sigfried uit Duitsland en
de achternaam Mossel is duidelijk Joods. Samen zijn ze een
voorbeeld van de internationale keuken, namelijk Tandoori,
Bratwurst en matzes.
Mossel weet de zaal, uitermate geschikt door de kleine
afstand tot het publiek, heel
goed bij zijn optreden te betrekken en tot lachen te krijgen. Veel van zijn verhalen
zijn authentiek. Zo werd hem
bij een bezoek aan Suriname
door de douane gevraagd
wat hij daar kwam doen. Op
zijn antwoord: “Ik kom om te
werken; ik ben een grapjas” ,
begon de man heel hard te lachen, wat resulteerde in enige

Afspraak 06-22443639 • Gr. Krocht 20B – 5715657
(Kadobonnen kleding of massage of
combinatie mogelijk)

7
Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort
Tel.: 023-57 35 002 - Ma 13.00-18.00
di t/m vrij 8.30-18.00 za 8.30-17.00 uur

ging open toen hij vernam
dat op 30 maart aanstaande
de eerste Circuit Run een feit
zal zijn. “Ik kan helaas niet
meedoen vanwege de zaak.
Daarom heb ik maar uit cho-

Een geheel uitverkocht Circustheater, waaronder opvallend

O

Fit voor Pasen!

Wethouder Tates met de zojuist ontvangen medaille

colade deze herinneringsmedaille gemaakt”, zegt de
ondernemende hardloper. De
medailles zijn à € 3,95 te koop
bij Chocoladehuis Willemsen
aan de Haltestraat 48.

Zeer geestig cabaretduo in Circustheater
9

14

middag. Toen kwam de onstuimigheid uit de ongebruikelijke

Wilfred Tates overhandigd,

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18
2042 LW Zandvoort
Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

12

wind trok er nog wat harder aan dan afgelopen maandag-

dagmiddag aan wethouder

van 13.00- tot 17.00 uur

Haltestraat 52

En opnieuw was het stormachtig in Zandvoort gisteren en de

exemplaar heeft hij maan-

Tweede Paasdag geopend

20
E

Sponsor worden van het wekelijkse weerbericht?
Bel 06-4342 9783 en vraag naar de mogelijkheden!

Het mooie weer is nog ver weg

daille aan de komende Cir-

D
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Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Haltestraat heeft uit choco-

16

Zandvoortse Courant

tijd oponthoud. Ook heel herkenbaar voor diegenen, die al
eens naar de Verenigde Staten
zijn gereisd, zijn de krankzinnige vragen die op het beruchte
groene formulier beantwoord
moeten worden. Hoe een
Surinamer ten opzichte van
dieren staat, vergeleken met
de Westerse wijze van omgaan,
kreeg ook veel bijval. Een duidelijk serieuzer ondertoon was
te horen toen Murth stilstond
bij de opmerking van premier
Balkenende dat hij hoopte dat
de VOC-mentaliteit terug zou
komen. “Dit kan inhouden dat
in winkels aan het bekende
bord ‘De klant is koning’ een
regel wordt toegevoegd, namelijk ‘maar een neger is van
mij’.
Murth Mossel bracht slechts
een gedeelte van zijn show,
maar nu al zal menigeen uitzien naar een avondvullend
soloprogramma.

Na de pauze nam Roué
Verveer, die twee jaar geleden ook al in Zandvoort
optrad, het stokje over. Ook
hij bracht genoeg variatie
en wist het publiek te ontroeren met zijn openhartige
verhaal over zijn beide zoontjes. Daarbij kwam de angst,
naar aanleiding van de affaire rond Karl Noten, hoe nu
als ouder om te gaan met je
kind. Knuffelen, badderen en
foto’s nemen kan de volgende ochtend op school in een
kringgesprek totaal verkeerd
worden opgevat. Zeer geestig was zijn persiflage van
het gesprek tussen Joran van
der Sloot en Patrick van der
Eem. Een leuk verhaal was
het feit, dat Michael Jackson
overal op de wereld nummer
1 stond, maar in Nederland
niet. Wat stond er namelijk
bij ons bovenaan? ‘Busje
komt zo’!!!
Ook voor Roué Verveer geldt
dat hij garant staat voor een
gezellig avondje uit. Het publiek liet dat zondag duidelijk
merken. Beslist voor herhaling
vatbaar.

Buitenschoolse opvang De Boomhut
Vaste, flexibele en vakantieopvang
voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

WIJ ZIJN OP ZOEK
NAAR NIEUWE MEDEWERKERS (m/v)!
Meer informatie op onze website: www.pluspuntzandvoort.nl
of telefonisch via Monique van Straaten of Sandra Bartling: 023-5740333

ook op dat we het voortaan
moeten doen met een soort
semi-permanente herfst gedurende de periode november
tot en met maart. De winter,
zoals we die van vroeger nog
kennen, lijkt definitief foetsie
te zijn…

Op de boulevard waren er
brutale stormstoten tot zo’n
100-115 kilometer per uur,
maar richting volle zee waaide
het nog veel harder. Allemaal
niet zo fraai dus voor de opbouw van de strandtenten.
Een zeer diepe depressie in de
Ierse wateren (zoals we deze
maar zelden zagen in die regionen), koerste afgelopen
maandag geleidelijk naar het
oosten van Engeland (zware
storm daar) en vervolgens de
Noordzee op.

De rest van de week blijft
het wisselvallig met voor
deze donderdag iets betere
perspectieven (meer droge
momenten). Vrijdag blijft het
waarschijnlijk bijna droog op
de meeste momenten, nadat
de meeste regen in de nacht
zal zijn gevallen.

Interessant was het eventjes
voor de huisbarometerbezitters begin deze week, want
de luchtdruk maakte als het
ware een vrije val en wees
maandagmiddag een waarde
aan van minder dan 980 millibar in de Zandvoortse huiskamer. Toen de venijnige storing (Johanna genoemd door
de Duitse weerdienst) maandagavond op de Noordzee arriveerde, stond het weerglas
tijdelijk even op ruim 975
millibar.

In het weekeinde tekent zich
waarschijnlijk even licht herstel af, hetgeen zich mogelijk
vertaalt in wat meer zon en
een toename van het aantal
droge momenten. Misschien
wordt het even 13 graden op
zaterdag als we tijdelijk een
golf zachte lucht over ons uitgeblazen krijgen.
Richting Pasen zit het koude(re)
interval met noordenwinden
(sneeuwkans..?) er nog steeds
in. Een minderheid van de
weermodeloplossingen geeft
evenwel lenteweer aan met 15
graden en hoger. Velen zouden
natuurlijk willen tekenen voor
die laatste optie.

Het accent van de regenval
woensdag lag meer op het
noorden van Nederland, maar
periodiek viel er toch nog wel
enige regen of een stevige bui
bij een dagtemperatuur die al
maanden achtereen onveranderd was. Het lijkt er dan

weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

9

10

13

10

Min

5

5

6

7

Zon

30%

20%

20%

15 %

Neerslag

45%

40%

50%

60%

wzw. 4-6

zw. 4-5

zuid 4-5

west 4-5

Weer
Temperatuur

Wind
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Zandvoortse Courant

In the Picture…
nt
Ruby Borke
& Brigitte
Valpoort

Basketbalsters

Deze week staan er twee sportieve meiden ‘In de picture’:
Ruby Borkent en Brigitte Valpoort. Zij zijn teamgenootjes bij
Dames 2 van basketbalvereniging The Lions. “Wie denkt dat

basketbal een mannensport is, heeft het mooi mis. Wij zijn
minstens zo fel en fanatiek als de mannen!” lacht Brigitte.

Dier
van
de

Week

Ook zo’n zin om weer naar
buiten te gaan?
18

Z

Ga sporten!
kijk op

www.sportinzandvoort.nl

16

Deze week niet één dier van de week, maar
twee. Daan en Annie zijn aan de beurt. Daan is
de moeder van Annie en geschat op een jaar of
vier, Annie is bij ons geboren en is een jaar oud.
Deze twee dames zitten al lang bij ons, eerst
waren het pensiongasten, maar door omstandigheden zitten ze nu te wachten op een nieuw
baasje. Annie is nergens bang voor, altijd vrolijk
en wil graag spelen met andere honden. Lekker rennen door de duinen en sprinten door de
bosjes. Daan is iets meer afwachtend en moet
ook wat rustiger benaderd worden. Daarom
kan ze absoluut niet bij kinderen in huis worden geplaatst. Daar is ze echt heel bang voor.
We zoeken dus een rustig huisje, waar ze lekker
veel aandacht krijgen. We plaatsen ze alleen samen, want ze zijn erg aan elkaar gehecht. Daan
en Annie vinden het heerlijk om op schoot te
zitten, dat is meestal wel erg gezellig, maar af
en toe ook wat lastig. Er zijn al heel wat kopjes
koffie over de vloer gegaan, nadat Annie een
luchtsprong maakte om zich vervolgens heerlijk op schoot te nestelen.
Wie geeft deze twee schatten een nieuwe kans?
Kom kijken in het asiel in de Keesomstraat 5
geopend van maandag tot en met zaterdag
tussen 11.00 uur en 16.00 uur. Tel: 023-5713888
of kijk op www.dierentehuiskennemerland.nl.

Beide meiden zijn 18 jaar en
zitten nog op school. Ruby zit
in 6vwo op het Sancta Maria
en doet dus binnenkort eindexamen. Wat ze hierna gaat
doen, weet ze al. “Ik wil naar
het AMFI (Amsterdam Fashion
Institute) om daar een opleiding Fashion & Management
te doen”, vertelt zij. Brigitte zit
in het 3e jaar van de opleiding
Bedrijfsadministratie. “Ik loop

nu vier dagen in de week stage
en ga daarnaast een dag naar
school. Dus met bijbaantjes en
basketbal erbij heb ik het best
druk!” aldus Brigitte.

Dames 2

Ruby en Brigitte zitten in
Dames 2, waarvan de moeder
van Ruby trainer en coach is.
Tot voor kort werd het team
nog het juniorenteam ge-

H eb je ff …

… vo or Gle nn Fis ch er, 23 jaa r

Waar kennen we jou van?

“In het weekend werk ik bij
Videoland. Misschien zijn jullie
mij daar wel eens tegen gekomen. Ik werk hier nu alweer bijna
vier jaar. Het werk is leuk om te
doen. Vooral het persoonlijk contact met de klanten vind ik heel
erg leuk. Daarnaast kijk ik zelf ook
graag films, dus dat is mooi meegenomen.”

Wat doe je verder in het dagelijks leven?

“Ik studeer Media, entertainment en management aan de
Hogeschool InHolland in Haarlem. Vijf dagen in de week loop ik
stage bij Juize FM, hét radiostation voor Hiphop en R&B. Als
producer ben ik vooral bezig met het schrijven van teksten voor
de DJ’s. Verder is het ook mijn taak om de website te voorzien van
het laatste nieuws. Mijn doel is om uiteindelijke later zelf verder te
gaan als DJ. Ik draai voornamelijk R&B, Urban en HipHop.”

Waar kunnen we jou nog meer tegenkomen?

“Vroeger ging ik uit in de Chin, maar nu ga ik vaker naar Haarlem
toe. Ik vind het vooral te gek om naar het Patronaat te gaan voor
live optredens en concerten. Het is inspirerend om te zien hoe anderen met muziek bezig zijn. Live muziek luisteren is gewoon top!”

noemd. Maar sinds dit jaar
zijn de meiden ‘echte dames’
geworden. De meeste meiden
uit het team spelen al jaren
samen. “We kennen elkaar inmiddels heel goed. Dat zorgt
voor een hoop gezelligheid”,
vertelt Brigitte enthousiast.
“We zijn naast teamgenoten
ook echt vriendinnen geworden. Na de wedstrijd gaan we
vaak wat drinken met elkaar
of we gaan het dorp in!”, vult
Ruby aan.

Trainen & spelen

Uiteraard wordt er naast deze
gezelligheid ook serieus gesport. Dames 2 traint één keer
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in de week en
speelt daarnaast ook
één keer in de
week competitie. Momenteel gaat
die competitie het team
goed af; ze staan zelfs op de
eerste plaats! Het basketbalseizoen eindigt in april, dus
het is te hopen dat het team
deze 1e plek vast kan houden.
“Dat zou de vierde keer kampioenschap voor ons worden.
Met het juniorenteam hebben
we al drie keer gewonnen!”
vertelt Ruby.

Fel en fanatiek

Op de vraag waarom basketbal
nou zo leuk is, weten Ruby en
Brigitte meteen te antwoorden. “Het is een teamsport!”
zegt Ruby, “je bent altijd met
elkaar, wat ik veel leuker vind
dan alleen sporten. We werken
samen op het veld, maar ook
buiten het veld.” Brigitte vindt
daarnaast de levendigheid van
het spel erg leuk. “Je mag gewoon fel zijn, dat hoort bij de
sport. Je kunt echt lekker fanatiek zijn en je uitleven”, vertelt
zij tot slot.

I Know Where It’s @
Vrijdag 14 maart:

Een karaoke-nacht bij Yanks Saloon. Een
biertje kost deze avond maar € 1,50 en een
mixdrankje € 4,00. Je kunt vanaf 20.00 uur
je zangtalenten laten horen en de karaoke
zal tot diep in de nacht doorgaan.

Zaterdag 15 maart:

Retro Deluxe @ Patronaat Haarlem. Retro
Deluxe brengt het beste van de afgelopen
eeuw in een hilarische setting. Van de freesex 60’s, dwars door de disco-afro’s van de
70’s, via de schoudervullingen van de 80’s
naar trainingspakken in de 90’s. Het feest
duurt van 23.00 tot 04.00 uur en een kaartje kost € 9,00.

Zaterdag 15 maart:

The Police live performed by ‘Stoom’ @
Sandbar. De band zal vanaf 23.00 uur gaan
spelen.

Woensdag 19 maart:

De mooie filmclub film ‘César Et Rosalie’
met Romy Schneider en Yves Montand
is deze woensdag te zien in de bioscoop
van Circus Zandvoort. De film begint om
19.30 uur.

Column
Lentewensen
Gele, witte en roze bloemetjes, lelijke bloemetjes, maar
vooral hele mooie bloemetjes,
bloemetjes die vies ruiken,
bloemetjes die lekker ruiken…
Van kleins af aan ben ik gek op
bloemetjes. Het kon ook niet
anders, want het is er met de
paplepel ingegoten. Samen
met oma door de duinen,
op zoek naar bloemetjes. Op
vakantie maak ik nog steeds
van elke bloem een foto, wat
vaak tot ergernissen van mijn
vrienden leidt… Fotoboeken
vol met bloemetjes. Mijn
eerste baantje was ook bij de
bloemenwinkel van Hanneke
Voit, nog meer bloemetjes…
Het is inmiddels alweer
maart; de bloemenstallen
staan overvol met tulpen en
er worden voorbereidingen
getroffen voor de zonnige
lente waar we allemaal op
hopen. Bij mij zit dat lentegevoel er alleen nog niet helemaal in, volgens mijn horoscoop zit ik dan ook in een
zogeheten ‘winterdepressie’.
De trieste uitstraling die in de
wintermaanden in Zandvoort
heerst, moet plaatsmaken
voor de toeristische en zonnige zomer die wij hier gewend zijn. Daarbij speel jij
als individu een grote rol, bijvoorbeeld door leuke dingen
te doen. Zo bracht ik vrijdag
een bezoek aan een optreden
van Alain Clark. De vrolijke en
swingende verschijning van
dit zangtalent gaf eventjes
een vooruitblik op het komende voorjaar. Nationale
complimentendag is dan
misschien wel voorbij, maar
trots mogen we zijn op deze
prachtige man! Na afloop
was er tijd voor handtekeningen en foto’s. Even voelde ik
me weer net als vroeger; een
klein blond meisje rennend
door de duinen, op zoek naar
de mooiste bloemetjes. Nu
sta ik hier als grote meid met
knikkende knietjes en stiekem wil ik best op de foto. Ik
doe het niet. Wat ik wel doe?
Ik koop een bos prachtige
bloemen, zet de Cd van Alain
op, plof op de bank en droom
weg. Heerlijk dat voorjaar!

Ilja
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50 plus pagina door Mitzi Maas

			
Op onze open dag kunt u
kennismaken met een geheel
nieuwe productgroep.
We verklappen nu alleen nog
maar de naam: ‘Tasty Bite’.
Meer vertellen we nu nog niet
maar komend weekend kunt u
er wel van proeven...

Kinderen zullen zich niet gauw vervelen
tijdens onze open dag. Want naast de
leuke demonstraties waar ze naar kunnen
kijken kunnen ze zelf een paashaantje
maken en een eierkoek decoreren. En
opsmullen natuurlijk!

50plus@zandvoortsecourant.nl
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Juf, ik moet plassen!
Altijd veilig aan moeders rok gezeten en ineens moet je naar
de kleuterschool. Whéééh! Een peuterspeelzaal of creche was

er nog niet, dus op je 4e werd je zomaar in het diepe gegooid.

mijn lust en mijn leven

Je moeder bracht je naar de kleuterschool en… ging naar huis,
zonder jou. Je voelde je helemaal alleen en verlaten. Maar niet

voor lang. Want daar was juffrouw Koning om je op te vangen

Een stoere redder aan de wal

en te troosten.

Als kleine jongen ging hij met zijn ome Floor Koper

mee op de redboot. Het was koud en hij moest over de

reling omdat hij kotsmisselijk werd van de diesellucht.
Eens maar nooit weer? Toen hij 16 jaar was, wilde hij
zeeman worden, net als Opa Vuisie. Na twee jaar
koos hij toch voor de wal. Maar de zee bleef trekken…

Walbaas Arie Vermaat (r) met zijn zoon in actie

en daarom werkt hij al 11 jaar als vrijwilliger bij de Zandvoortse Reddingboot van de KNRM.
Zeebenen heeft hij niet nodig, want Arie Vermaat is walbaas.

Wat is een walbaas? “Ik ben een gedegen opleiding voor bij traumaverwerking ingezet
verantwoordelijk voor de vei- gehad. De vaardigheden die worden”, vertelt hij trots.
ligheid. Vanaf het moment nodig zijn bij onderkoeling of
dat de redboot het botenhuis reanimatie worden een aantal Vrijwilliger (M/V) of
verlaat tot hij afvaart en ook keren per jaar getraind. Vermaat Redder aan Wal
bij terugkomst. Ik bepaal waar roemt de samenwerking tussen Als u in Zandvoort woont
de boot het veiligste door de de KNRM en de Zandvoortse en werkt, is het wellicht een
branding kan. Ik zoek een mui Reddingsbrigade.“Een goede nieuwe uitdaging om vrijwiltussen de zandliger bij de redboot te
“We hebben een geweldig team,
banken. Dat valt, dat helemaal op elkaar kan bouwen” worden. Bent u niet
zeker als het donzo avontuurlijk aangeker is, niet altijd mee”, vertelt samenwerking is enorm be- legd, kunt u ze ook als donalangrijk. Denk maar aan een teur steunen. Voor €15 per jaar
Arie.
vermissing”, zegt Arie. Over bent u Redder aan Wal. Dat
twee jaar, als hij 65 jaar wordt, klinkt toch ook stoer?
24 uur bereikbaar
De mensen van de redboot moet hij stoppen met zijn werk
‘Annie Poulisse’ zijn dag en als walbaas. Maar de KNRM los- Reddingbootdag
nacht bereikbaar. Na een op- laten? “Nee, dat doe ik niet. Er Op zaterdag 26 april is er
roep van het kustwachtcen- blijft altijd wel wat voor mij te open dag in het botenhuis.
trum in Den Helder, ligt de doen. We hebben een geweldige Daar kunt u Arie Vermaat en
boot binnen 20 minuten in ploeg. Dat is ook beslist nodig, zijn collega’s spreken over hun
zee. Onder bijna alle weers- want het zijn niet altijd leuke werk. Kijk voor alle activiteiten
omstandigheden varen ze dingen die je meemaakt. Vijf van de open dag op www.reduit. Daar heeft de bemanning mensen van ons team kunnen dingbootdag.nl.

En het wordt natuurlijk smullen van onze
Paas-specialiteiten. Van oude bekenden en
van nieuwe Paas-lekkernijen. De moeite
zeker waard om voor langs te komen...

Altijd al eens willen weten hoe we die verrukkelijke
Paasstollen maken? Dan moet u zeker langskomen, want
tijdens de open dagen demonstreren we dat...

Open dag
Zaterdag 15 en zondag 16 maart:

eivol proeverijen,
nieuwe producten en leuke activiteiten.

Aanstaande zaterdag en zondag is het weer zover: de open dagen van Van Vessem & Le Patichou.
U kunt dan onze bakkers en banketbakkers aan het werk zien, proeven van al het lekkers dat ze
maken en kennis maken met een aantal nieuwe producten. En zo vlak voor Pasen
natuurlijk een hoop Paas-lekkers. Komen dus, u bent van harte welkom!
Op zaterdag tussen 11.00 en 17.00 uur.
Zondag van 12.00 tot 16.00 uur. Tot dan!

Toegang gratis

Raadhuisplein 2, Zandvoort. 023 - 571 2865
Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

Wanneer?
Zaterdag 15
(10.00 - 17.00 u)
en zondag 16 maart
(12.00 - 16.00 u)
Waar?
Bakkerij
Van Vessem & Le Patichou
Hendrik Figeeweg 3f
(industrieterrein
Waarderpolder)
2031 BJ Haarlem
(Volg de pijlen)

Monniken Pompoen
Normaal 2,85, tijdelijk
tijd
j e 2,35, maar met deze bon

nt

Maximaal 2 per kla

voor
v
oor slechts
slec

1,85

Deze coupon is geldig t/m 16 maart 2008

Tegen inlevering van deze coupon krijgt u een

Patatje mét
Ik ben mijn ‘carrière’ begonnen in de patat.
Zákken vol heb ik geschept. Als 14-jarige
werkte ik in de weekenden en de vakanties bij cafetaria Het Plein, bovenaan de
Kerkstraat/hoek Badhuisplein.

Tegen inlevering van deze coupon krijgt u een

Dubbel Choc Brownie

Normaal 8,95, tijdelijk
tijd
j el 7,85, maar met deze bon

Normaal 1,45, tijdelijk 3e gratis, maar met deze bon

nt

voor
v
oor slechts
slec

6,95

Deze coupon is geldig t/m 16 maart 2008

kinderen, ouders en burgemeester Nawijn. Hoeveel
broekjes heeft zij in haar
leven opgehaald na een
“Juhhufff, ik ben kláár!”? Voor
vele Zandvoortse kinderen
van toen, was zij de allerliefste
juf van Zandvoort en de héle
wereld.

Boekenweek 2008
Van 12 t/m 22 maart is het weer Boekenweek, met dit jaar als
thema ‘De derde leeftijd en de letteren’. Er is geen thema waar
zo uiteenlopend over wordt gesproken als over ouderdom. Het
begrip ‘de derde leeftijd’ valt ook steeds vaker. Daarmee wordt

de groep mensen getypeerd vanaf 60 jaar die nog wat van het

memories

Rum Paasstol (met spijs)

Maximaal 2 per kla

Mevrouw Koning was de
kleuterjuf in de 1e klas van de
W.H. Suringarschool, Heeren
straat 9. Tegenwoordig is dat
de Hannie Schaft basisschool
in de Corn. Slegersstraat. Op
de foto, gemaakt in 1969 of
1970, vierde zij haar 45-jarig
jubileum, samen met ‘haar’

leven te verwachten heeft.

Neem alvast een voorproefje op Pasen:
Tegen inlevering van deze coupon krijgt u een

Juf Koning 45 jaar juf (ca. 1970)

2e GRATIS

nt

Maximaal 6 per kla

m 16 maart 2008
Deze coupon is geldig t/m

Natuurlijk werkte ik zwart. Dat kan ik nu
wereldkundig maken, want ik spreek over
meer dan 35 jaar geleden en dan is zo’n ‘misdrijf’ verjaard. Als er controle kwam, was
ik het behulpzame nichtje van mijn baas,
Hugo van der Pas. Een prima baas, een aardige man en hij betaalde goed. Wel fl 3,- per
uur en dat was veel, want in de supermarkt
verdiende je slechts fl 1,75.

In de strandtenten kon je in die tijd niet veel
meer dan een broodje ham of kaas krijgen,
dus hadden wij veel klandizie van de strandgangers. Een patatje zonder kostte 60 cent
en mét 75 cent. Een kroketje was 45 cent en
de Bockworst weet ik niet meer. Daar waren
vooral de Duitse gasten gek op. Een ‘pommes
mit söse’ was een frietje met ketchup.
Binnen hadden we een bar waaraan mensen
bijvoorbeeld een bordje patat met halve kip
konden eten. Ik maakte daar voor het eerst
kennis met de ‘megatron’ of zoiets, een kastje
waarin je een kop soep in 40 seconden gloeiendheet kon maken. Bijzonder toch?
Maar mijn favoriete werkplek in de zaak was
het loketje. En een patatje mét vind ik nog
steeds niet te versmaden!

Leden van de bibliotheek
worden ook dit jaar weer verrast met het Boekenweek-CV,
deze keer gewijd aan Bernlef.
Fragmenten uit zijn oeuvre in
een kennisquiz werpen een
verhelderend licht op werk en
persoon. Zo wordt uitvoerig
stilgestaan bij zijn grote passie: jazzmuziek. Met de quiz
valt natuurlijk iets te winnen:
boekenpakketten plus NSDagkaarten.

Bibliotheekactie

Wordt u tijdens de Boekenweek
voor een jaar betalend lid van
de bibliotheek? Dan krijgt u
een feestelijke map met een

bon voor één exemplaar van
De pianoman, af te halen bij
de boekwinkel. En als extraa
tje een Boekenbon van vijf
euro. Voorwaarden zijn dat
u tenminste drie maanden
voorafgaand aan het nieuwe
lidmaatschap geen lid was van
de openbare bibliotheek, tenminste 18 jaar bent en dat u
minimaal één jaar lid blijft.
Bent u speciaal geïnteresseerd
in boeken over de derde leeftijd
in de letteren, dan kunt u uw
hart ophalen! De bibliotheek
zet romans en informatieve
boeken over dit thema in deze
periode in het zonnetje.
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Rotary brengt wereldprimeur op het circuit
Nog nooit is er in de wereld een estafettemarathon op een

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

'EMEENTELIJKE PUBLICATIE WEEK  

6ERGADERING #OLLEGE

$E BESLUITENLIJST VAN DE COLLEGEVERGADERING VAN  MAART
EN DE VERDERE IN WEEK  DOOR HET COLLEGE GENOMEN
BESLUITEN ZIJN  MAART VASTGESTELD $E BESLUITENLIJST IS
IN TE ZIEN BIJ DE #ENTRALE "ALIE EN OP DE WEBSITE

 MAART %XTRA RAADVERGADERING

$E GEMEENTERAAD VERGADERT DONDERDAG  MAART AAN
STAANDE (ET GAAT OM EEN EXTRA INGELASTE VERGADERING
/P DE AGENDA STAAT
BEKRACHTIGING VESTIGING VOORKEURSRECHT -IDDENBOULE
VARD OP GROND VAN DE WET VOORKEURSRECHTGEMEENTEN
BESLOTEN GEDEELTE
$E VERGADERING BEGINT OM  UUR IN DE RAADZAAL
$E ENTREE VINDT U AAN HET 2AADHUISPLEIN $E DEUREN
GAAN OM  UUR OPEN

#OMMISSIE 2AADSZAKEN

$E COMMISSIE 2AADSZAKEN VERGADERT OP  MAART VANAF
 UUR IN DE RAADZAAL $E DEUREN GAAN OM  UUR
OPEN $E ENTREE VINDT U AAN HET 2AADHUISPLEIN /P DE

AGENDA STAAT
/PENING
6ASTSTELLEN AGENDA
"ESLUITENLIJST  FEBRUARI  EN TOEZEGGINGEN
6AST AGENDAPUNT ALLEEN INDIEN AAN DE ORDE OF VOORAF
VERZOCHT
6ERORDENING CLIpNTENPARTICIPATIE 7ET SOCIALE WERK
VOORZIENING 
)NTREKKEN .OTA !ANBESTEDINGSBELEID 
"EKRACHTIGING VESTIGING VOORKEURSRECHT OP GROND VAN
DE 7ET VOORKEURSRECHT GEMEENTEN
"EREIKBAARHEID :ANDVOORT IN DE ZOMER PLAN VAN
AANPAK 
7OONPLAATSVERPLICHTING WETHOUDER - "IERMAN
2ONDVRAAG
"ESLOTEN DEEL OVER AANKOOP PAND ,OUIS $AVIDSCARRm
3LUITING
$E AGENDA KAN NA HET VERSCHIJNEN VAN DEZE KRANT NOG
GEWIJZIGD ZIJN $E MEEST RECENTE AGENDA VINDT U OP DE
WEBSITE )N DEZE COMMISSIE KUNNEN BURGERS HET WOORD
VOEREN OVER ONDERWERPEN OP DE AGENDA !ANMELDING
VOORAF IS NIET NODIG

#OMMISSIE 0LANNING EN #ONTROL

$E COMMISSIE 0LANNING EN #ONTROL VERGADERT OP  MAART
VANAF  UUR IN DE RAADZAAL $E DEUREN GAAN OM 
UUR OPEN $E ENTREE VINDT U AAN HET 2AADHUISPLEIN /P
DE AGENDA STAAT
/PENING
6ASTSTELLING AGENDA
"ESLUITENLIJST VERGADERING VAN  FEBRUARI 
INCLUSIEF BESLOTEN DEEL EN TOEZEGGINGEN
6ASTE AGENDAPUNTEN ALLEEN INDIEN AAN DE ORDE OF
VOORAF VERZOCHT
.OTA AMENDEMENTEN EN TOEZEGGINGEN BEGROTING
 EN CONCERNPLANNING
5ITBREIDEN TROUWENREGISTREREN PARTNERSCHAP OP ZON

DAG EN VASTSTELLEN VERORDENING ,EGES  INCLUSIEF
TARIEVENTABEL EN TOELICHTING
2EGIONALE )NKOOP EN !ANBESTEDING
2EGIONALE 3TARTERSREGELING
"EGROTINGSWIJZIGING TEN BEHOEVE VAN DE UITVOERING "!'
2ONDVRAAG
3LUITING
$E AGENDA KAN NA HET VERSCHIJNEN VAN DEZE KRANT NOG
GEWIJZIGD ZIJN $E MEEST RECENTE AGENDA VINDT U OP DE
WEBSITE )N DEZE COMMISSIE KUNNEN BURGERS HET WOORD
VOEREN OVER ONDERWERPEN OP DE AGENDA !ANMELDING
VOORAF IS NIET NODIG

-ANDAAT EN VOLMACHTBESLUIT 6ILLEX "6 
VASTGESTELD

/P  FEBRUARI  HEBBEN BURGEMEESTER EN WET
HOUDERS VAN :ANDVOORT ALSMEDE DE BURGEMEESTER HET
MANDAAT EN VOLMACHTBESLUIT 6ILLEX "6  VASTGESTELD
$OOR DIT BESLUIT VERLENEN HET COLLEGE EN DE BURGEMEESTER
AAN 6ILLEX "6 DE BEVOEGDHEID OM NAMENS HEN OVEREEN
KOMSTEN AAN TE GAAN EN TE ONDERTEKENEN MET BETREK
KING TOT HET DOEN VAN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN AAN
DOOR DE GEMEENTE AANGEKOCHTE PANDEN IN HET GEBIED
±-IDDENBOULEVARD² MET EEN MAXIMUM VAN ` PER
RECHTS HANDELING $IT BESLUIT TREEDT IN WERKING OP DE
DAG VAN DEZE PUBLICATIE 5 KUNT BOVENGENOEMD BESLUIT
GEDURENDE VIER WEKEN NA DEZE PUBLICATIE TIJDENS DE GE
BRUIKELIJKE OPENINGSTIJDEN INZIEN BIJ DE #ENTRALE "ALIE VAN
HET GEMEENTEHUIS 3WALUpSTRAAT  TE :ANDVOORT 4EGEN
DIT BESLUIT IS GEEN BEZWAAR ENOF BEROEP MOGELIJK

6ERGUNNINGEN
"OUWVERGUNNINGEN AANGEVRAAGD

:ANDVOORT
&LEMINGSTRAAT  PLAATSEN ZEECONTAINERS INGEKO
MEN  FEBRUARI   ,V
"OULEVARD "ARNAART  PLAATSEN LICHT RECLAME
INGEKOMEN  FEBRUARI   2
4HORBECKESTRAAT  VERANDEREN WONING INGEKOMEN
 MAART   2V
(OGEWEG    BOUW APPARTEMENTEN INGEKO
MEN  FEBRUARI   2VEFASE
"ENTVELD
"RAMENLAAN  UITBREIDEN WONING INGEKOMEN 
FEBRUARI   ,V
,ET OP $E HIERBOVEN GENOEMDE AANGEVRAAGDE BOUW
VERGUNNINGEN LIGGEN BIJ DE #ENTRALE "ALIE TER INZAGE
5 KUNT DEZE INZIEN TIJDENS OPENINGSTIJDEN $EZE PU
BLICATIE BETEKENT NIET DAT U UW ZIENSWIJZE OVER DEZE
AANGEVRAAGDE BOUWPLANNEN KENBAAR KUNT MAKEN
3LECHTS INDIEN VOOR DEZE BOUWPLANNEN VRIJSTELLING VAN
HET BESTEMMINGSPLAN OF BOUWVERORDENING KAN WOR
DEN VERLEEND KAN TEGEN ONS VOORNEMEN DAARTOE EEN
ZIENSWIJZE KENBAAR WORDEN GEMAAKT %EN VOORNEMEN
TOT HET VERLENEN VAN VRIJSTELLING WORDT AFZONDERLIJK
GEPUBLICEERD $EZE PUBLICATIE BETEKENT OOK NIET DAT U
EEN BEZWAARSCHRIFT KUNT INDIENEN -OCHT DE VERGUN

aan deze Marathon Estafetteloop. Een prachtige belevenis om

kilometers. Vooraf worden de
deelnemers aan de estafetteloop ontvangen in de op het
circuit beschikbare VIP-ruimte.
Hier wordt voor de deelnemers en de eventuele gasten
een volledig dagprogramma
geboden. Kortom een unieke
bedrijvendag om samen te
beleven.

gende Zandvoortse circuit voor aansprekende goede doelen.

VIP-arrangement

echt Grand Prix Circuit gelopen. Rotaryclub Zandvoort maakt
NING OF VRIJSTELLING WORDEN VERLEEND DAN ZAL DIT WORDEN
GEPUBLICEERD EN PAS DAN KUNNEN BELANGHEBBENDEN
BEZWAAR INDIENEN

"OUWVERGUNNINGEN VERLEEND

:ANDVOORT
6AN 3PEIJKSTRAAT A PLAATSEN DAKOPBOUW VERZONDEN
 MAART   2V
0RINSESSEWEG  PLAATSEN BERGING VERZONDEN 
MAART   ,V
+ERKPLEIN  WIJZIGEN ZIJGEVEL VERZONDEN  MAART
  ,V
:UIDERSTRAAT  BOUW WONING VERZONDEN  MAART
  2VEFASE
7ITTE 6ELD  WIJZIGEN ACHTERGEVEL VERZONDEN 
MAART   ,V
+OSTVERLORENSTRAAT  PLAATSEN ZWEMBAD EN BIJGE
BOUW VERZONDEN  MAART   2VEFASE
3WALUpSTRAAT 'ASTHUISPLEIN B MAKEN NOODUITGAN
GEN EN VLUCHTWEG VERZONDEN  MAART  2V

dit op zondag 30 maart aanstaande voor het eerst mogelijk in
nauwe samenwerking met Le Champion, organisator van de

bekende ‘Dam tot Dam Loop’ en de Halve Marathon van Eg-

mond. De doelstelling van Rotaryclub Zandvoort is bedrijven
te interesseren om mee te doen met één of meerdere teams
samen met collega’s of zakenrelaties te lopen op het uitda-
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Het Rotary organisatiecomité, vlnr: Wim Fischer, Peter Keller en Nico Wognum

Bedrijven kunnen aan deze
estafetteloop deelnemen met
teams van maximaal 10 personen. Minder personen is ook

mogelijk als er maar 10 ronden
worden gelopen van 4,2 km.
Bij elkaar loopt het team een
hele marathon van 42 echte

Met de inzet van het dienstverlenende team afdeling Reiniging en Groen, ziet de badplaats in alle jaargetijden er prima
uit. Maar het kan natuurlijk altijd beter!

-ELDING OF KLACHT
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  UUR
6RIJDAG
  UUR
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/PENINGSTIJDEN BEGRAAFPLAATS
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 UUR

Een bedrijf dat met een
team aan deze “Grand Prix
Marathon Estafetteloop” op
het circuit van Zandvoort

omhoog moeten maar dat
heeft alles te maken met het
budget. Uiteindelijk bepaalt
de raad het beleid en maakt
de keuze. Maar hoe meer geld
je hebt, hoe meer je natuurlijk kunt doen!”, legt Den Boer
uit.

Ondankbare taak

!LLE AFDELINGEN ZIJN BEREIKBAAR VIA    
MAANDAG TM DONDERDAG  ¯  UUR EN VRIJDAG
 ¯  UUR

/PENINGSTIJDEN #ENTRALE "ALIE

Goede doelen

wil deelnemen betaalt een
bedrag van € 1000,- (excl.
btw) per team van 10 personen en steunt en passant de
volgende goede doelen: stichting KIKA (want kinderen met
kanker worden liever gisteren
beter dan vandaag), stichting
De Opkikker (die ‘opkikker
dagen’ verzorgt voor gezinnen
met kinderen die een lange
behandeling te wachten
staat) en de stichting Rotary
Goede Doelen, die onder
andere ouderen- en jongerenzorg in Zandvoort van de
nodige financiën voorziet.

Individuele lopers
en scholieren

Uiteraard is er voor de individuele loper ook het een en
ander te beleven. Zo is er de 12
km. loop, die door Zandvoort
en over het strand voert, en
een 5 km. loop voor dames
over de baan van het Circuit
Park Zandvoort. Er wordt ook
ruim aandacht besteed aan
de kinderen. In de leeftijd van
6 tot en met 12 jaar is er een
Kinderen Circuit Run over 2,5
km, een verkort rondje circuit.

Deze loop wordt gestimuleerd
op de basisscholen. Daarnaast
wordt het Noord-Hollands
Scholenkampioenschap voor
middelbare scholierenteams
gehouden. Een team bestaat
uit 5 scholieren in de leeftijd
van 12 tot en met 18 jaar. De
afstand is één rondje van 4,2
km. De winnende school mag
zich een jaar Scholenkampioen
Zandvoort 2008 noemen.

Aanmelden en informatie

Er zijn nu al meer dan 8000
lopers die zich aan hebben gemeld. Om exact 12.00 uur zullen zij starten. Peter Keller van
het organisatiecomité: “Dit is
een fantastische score in het
eerste jaar voor een loopevenement! In de originele plannen waren wij uitgegaan van
3000 lopers. Dit belooft wat
voor de toekomst! Zandvoort
heeft er echt weer een smaakmakend Topevenement bij.”
Geïnteresseerden, zowel individuen, scholen als bedrijven,
kunnen op de website www.
marathonvanzandvoort.nl alle
informatie inwinnen om deel
te nemen.

Schoon en rein zal Zandvoort zijn

#ENTRAAL TELEFOONNUMMER

"EL MET DE #ENTRALE -ELDLIJN     vF VUL OP
DE WEBSITE HET DIGITALE FORMULIER IN vF STUUR EEN BRIEF
NAAR DE KLACHTENCOyRDINATOR

Rotary Zandvoort heeft een
echt VIP-programma gemaakt
met tijdchips voor de deelnemers, gratis parkeren naast
de VIP-ruimte, loopshirts voor
de deelnemers, een live TVverslag van de estafetteloop,
een eigen kleedbox in de Pits
voor het loopteam, diverse live
optredens, catering voor de estafettelopers, een avondbuffet
met eigen teamtafel en gastvrouw enz. Het lopen van een
rondje circuit vormt het sportieve aspect van de dag.
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De hele club van de afdeling Reiniging en Groen

door Nel Kerkman

Het kloppend hart van de afdeling Reiniging en Groen is
gevestigd aan de Kamerlingh
Onnesstraat 20. Op het grote
terrein staat het gebouw met
een receptie, enkele kantoren,
een kantine, een magazijn en
een opslagplaats voor het rijdende materiaal. Op dit adres
kunt u ook terecht voor ongediertebestrijding en het inleveren van asbest.

Formatieplaatsen

De dag na de gemeentelijke
themabijeenkomst ‘Zandvoort
schoon?!’ zit ik met een kop
koffie in het kantoor van
Peter den Boer, hoofd afdeling Reiniging en Groen, om
een kijkje achter de schermen
te nemen. “Bij onze afdeling
werken in totaal 35 gemeenteambtenaren: 20 in de buitendienst, 10 in de groendienst en
5 op de administratie. Eigenlijk
zou het formatiepercentage

‘Word je niet moe om de troep
van andere mensen op te ruimen?’ is mijn vraag aan Den
Boer. “Nee, helemaal niet. Dat
is nu eenmaal je werk en zo
denken met mij ook mijn medewerkers er over. Natuurlijk
is het wel eens frustrerend als
je net de vuilnisbakken hebt
geleegd en 1 uur daarna alles weer gevuld is met afval.
Mijn grootste dilemma is het
verwachtingspatroon van de
vervuiler. Want als de reinigingsdienst onmiddellijk het
vuil opruimt dan zal na een
korte periode de mentaliteit
van de vervuiler veranderen
in: gooi maar neer, het wordt
toch opgehaald. Ook de vraag
naar meer vuilnisbakken in
Zandvoort betekent voor mij

automatisch dat er extra
mankracht moet komen om
ze te legen. En willen we wel
een badplaats die vol staat
met bakken?”, vraagt Den Boer
zich af.

weghalen van zwerfvuil uit
de plantsoenen, het repareren
van lichtmasten en het straatmeubilair en het reinigen van
straatkolken (putten, red.).”

Afhankelijk van het weer

Den Boer wil serieus aan de
slag met het voorstel dat tijdens de themabijeenkomst
‘Zandvoort schoon?!’ naar
voren werd gebracht: een
vliegende schoonmaakploeg
zodat bij calamiteiten en
klachten deze direct ingeschakeld kan worden. Ook
komt er binnenkort een mooie
gemeentelijke folder uit met
allerlei informatie voor hondenbezitters. Verder geeft
Peter den Boer nog een paar
tips mee: “Is de glasbak vol, zet
het er niet naast maar loop
naar een andere glasbak. Veeg
het vuil van je straatje niet in
de goot. Prop je vuilniscontainer niet vol met plastic zakken
maar gooi het afval er los in,
dat geeft veel meer ruimte.
Zo werken we met ons allen
mee aan een schonere leefomgeving.”

Zeer enthousiast vertelt Den
Boer verder: “Elke ochtend
wordt er een dagboek gemaakt want alles heeft te
maken met de weersverwachting. Wordt er voor het weekend mooi weer voorspeld dan
is de dagindeling anders dan
wanneer er storm wordt aangekondigd. Naar aanleiding
van deze golfbeweging stellen
we prioriteiten en schuiven de
belangrijkste zaken naar voren. Onze dienst is zo flexibel
mogelijk. Als er bijvoorbeeld
door de storm veel zand op
de boulevard ligt dan zal je
eerst daar naartoe moeten
om pas een paar dagen erna
in Bentveld te gaan vegen. Een
schone leefomgeving houdt
niet alleen op met het vegen
van de straten. De afdeling
zorgt ook voor het wekelijks

Samenwerking
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Zandvoortse Courant

Basketbal

Voetbal

(heren)

Lake City Players geen probleem voor Lions heren
Zoals te verwachten viel was Lake City Players (LCP) geen punt

van discussie voor de heren van The Lions. Het jonge team uit

Uitgeest kon alleen tot driekwart van de eerste helft meekomen. Daarna sloeg de balans, mede door irritaties, door in het
voordeel van onze plaatsgenoten.

Topscorer Ron v.d. Meij

De Lions heren begonnen zoals
verwacht met een paar snelle
scores maar lieten tegen het
einde van het eerste deel hun
tegenstanders terugkomen.
Daardoor ging met 19-17 het
tweede kwart van start. Ook
hierin eenzelfde beeld. Een uitlopend Lions dat de tegenstander weer de gelegenheid gaf
om een grotere achterstand
tegen te gaan. Totdat Lions een

wat strakkere zoneverdediging
ging spelen. Veel balverlies van
de gasten zorgde er toen voor
dat de marge bij rust 10 punten was in het voordeel van de
Zandvoorters, 41-31.
Nadat LCP in eerste instantie
vlak na rust wat terug kwam,
ging Lions via een ander concept aanvallen. Vooral Ron v.d.
Meij, die meer en meer onder

het bord ging spelen, kreeg
toen kans na kans die hij ook
benutte. Tevens werden er veel
fouten op hem gemaakt waardoor de Uitgeestse verdediging
meer en meer op moest gaan
passen niet in foutenlast te
komen. De meest fysieke speler van de gasten werd echter
zo kwaad op de arbiters toen
hij zijn vierde persoonlijke fout
kreeg, dat hij in woede de bal
hard tegen de muur gooide.
Het arbitrale duo trakteerde
hem daarop op een onsportieve fout en kon hij verbouwereerd met vijf fouten aan
de kant blijven. Dit was tevens
het breekpunt.
LCP probeerde in het laatste
kwart via fysiek spel alsnog
enigszins terug te komen
echter er werden dermate
veel fouten gemaakt dat
Lions maar liefst 18 vrije
worpen in dat laatste kwart
mocht nemen. De eindstand
werd bij 80-59 bereikt. Door
de overwinning is Lions, indien ze de uitwedstrijd op
29 maart aanstaande tegen
Alkmaar Guardians 2 winnen, kampioen. Topscores bij
Lions: Ron v.d. Meij, 35; Robert
ten Pierik 12.

Futsal
Moeizame maar belangrijke zege ZSC’04
In de laatste serie wedstrijden krijgt ZSC’04 niets cadeau. Afgelopen vrijdag moesten de Zandvoorters naar Bennebroek

om daar tegen BSM 5 in het strijdperk te treden. Dat het lastig
werd bleek bij al aanvang.

“We speelden teveel mee met
BSM. Daardoor waren wij
niet echt best. We kwamen
met 1-0 achter, maar wisten
dat toch weer om te buigen
naar 1-2 voorsprong”, aldus
coach Marcel Paap. ZSC’04
begon toen langzaam maar
zeker beter in de wedstrijd te
komen en wist vervolgens in
de tweede helft uit te lopen
naar een eindstand van 4-6.
“Eigenlijk wil je goed voetbal
spelen, maar in deze fase van
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de competitie mag je blij zijn
dat je weer drie punten mee
naar huis neemt. Dat is voor
ons nu belangrijker dan het
goede voetbal”, aldus Paap.
De wedstrijd verliep min
of meer zonder noemenswaardige incidenten totdat
8 minuten voor het einde
Bas Lemmens tegen de
grond werd gewerkt en volgens de aanwezigen in het
gezicht werd geschopt. “De
scheidsrechter deed daar

niets tegen en tja, dan vind
ik het niet gek dat wij daar
tegenin gingen”, was het
commentaar van Paap, “het
is uiteindelijk wel weer goed
gekomen, maar dat zijn vervelende incidenten.”
Met nog vier wedstrijden te
gaan, nemen de kansen voor
de titel in de derde klasse
steeds meer toe. Vrijdag 14
maart speelt ZSC’04 in de
Korverhal tegen IJmuiden.
“De uitwedstrijd wonnen
we met 9-2 dus ik denk dat
we een goede kans maken,
nu wil iedere ploeg graag van
de nummer één in de tussenstand winnen”, aldus de
vooruitblikkende coach.

(zaterdag)

Voetballers pakken laatste
strohalm voor nacompetitie

SV Zandvoort heeft zaterdagmiddag de laatste strohalm gepakt

voor deelname aan de nacompetitie. Een opvallend mak Monnickendam werd met een 3-0 nederlaag terug naar huis gestuurd.

Midgetgolf

Sport kort

Midgetgolfbaan feestelijk geopend
Open Golf Zandvoort heeft er een attractie erbij. Afgelopen

zaterdag werd door locoburgemeester Wilfred Tates een 18
holes midgetgolfbaan in gebruik genomen. In zijn openings-

woord haalde Tates een aantal historische feiten naar boven.

Het golfen werd in Oud Nederlands als ‘colfen’ omschreven.
Zo werd er volgens de loco-burgemeester voor het eerst in

1297 in Loenen aan de Vecht op een 4 holes baan met een hou-

ten bal en houten colf “wier voetingh met yseren beslaghe”
gespeeld. Ook vertelde hij dat later, in Haarlem, Ruwaard

van Beieren op 20 februari 1390 een stuk grond “buten den
houtpoort” afstond om daar te colfen.

Verdedigende actie van Sven van Nes

Opnieuw gingen personele
problemen voor trainer Piet
Keur aan de wedstrijd vooraf.
Maar liefst vijf spelers, die
normaal gesproken in de basis kunnen staan, waren om
uiteenlopende redenen niet
aanwezig. Monnickendam
daarentegen was bijna volledig naar Zandvoort afgereisd.
De eerste tien minuten moest
de wederom door personele
problemen gewijzigde formatie van Pieter Keur aan elkaar
wennen en werd het spel
voornamelijk op de helft van
onze plaatsgenoten gespeeld.
Monnickendam kreeg de eerste grote kans. Keeper Michel
van Kampen, die onderhandelingen heeft gevoerd met
een aanstaande eersteklasser,
verkeek zich op een voorzet
maar drong Niek Rensen wel
naar buiten. Daar probeerde
de Monnickendammer alsnog
via een lob de Zandvoortse
gaolie te passeren. Dat lukt
bijna want Sander Hittinger
wist de bal, voordat die de lijn
overging, koppend weg te werken. Zandvoort was gewaarschuwd. De rust leek met een
0-0 te worden bereikt maar
via het hoofd van de hardwerkende Arend Regeer kwam het
leer voor de voeten van Molina,
die zijn ploeg vlak voor rust op
voorsprong bracht, 1-0.
Na rust, met de wind in de
rug, probeerde Zandvoort er
alles aan om de voorsprong

te vergroten. Echter aanval na
aanval werd door de verdediging van Monnickendam weggewerkt en de tijd drong aan.
Tot in de 77e minuut Maurice
Moll een geweldige opleving
kreeg. Via een mooie steekpass
kon hij de mee opgekomen
Remy Driehuizen bereiken die
verwoestend uithaalde en de
verlangde 2-0 op het scorebord zette. Via een ingenieus
hakje van dezelfde Moll werd
Remko Ronday in stelling gebracht die het vonnis over
Monnickendam velde, 3-0.
Monnickendam was gebroken en Zandvoort had revanche op de onterecht verloren
uitwedstrijd in het voormalige
Zuiderzeedorpje.
Door de zege houden onze
plaatsgenoten uitzicht op de
vierde plaats die nu heel interessant is geworden. DVVA
namelijk werd door een 3-0
nederlaag bij Argon van de
eerste plaats gestoten door
Young Boys, dat bij EDO een
simpele 0-3 winst boekte. Als
Young Boys kampioen wordt
hebben zowel DVVA (2e) en
Marken (3e) een periodetitel en komt de nummer vier
van de eindranglijst, indien
die geen periodetitel heeft, in
aanmerking voor een plaats in
de nacompetitie.
SV Zandvoort speelt de eerste
komende wedstrijd pas op 29
maart aanstaande bij EDO hfc
in Haarlem. Die wedstrijd begint om 14.30 uur.

Als wethouder beloofde Tates
er voor te zorgen dat de attractie bij Open Golf Zandvoort
goed onder de aandacht wordt
gebracht. “Met het A1 weekend zult u het druk krijgen”,
was het vrolijke commentaar
van Tates. Daarna mocht hij
het tegen de zoon van Nigel
Lancaster opnemen om de

eerste bal te slaan op de eerste
hole. Tates bracht het er goed
vanaf, want in twee slagen verdween het balletje in de put.
Zijn tegenstander had er een
slag meer voor nodig, waarop
Lancaster senior de opmerking
maakte dat het heel verstandig is om de gemeente te laten
winnen.

De link naar het verleden van
midgetgolf in Zandvoort werd
zowel door Tates als door
Lancaster gemaakt. Zo waren
er midgetgolfbanen te vinden
op de kop van de Zeestraat bij
Kiefer en bij het voormalige hotel Bouwes. Dat midgetgolf niet
zomaar een spelletje is, blijkt uit
een opmerking van Lancaster:
“Voor kinderen is midgetgolf
de eerste kennismaking met
de golfsport, omdat coördinatie daarbij erg belangrijk is.
Uiteraard gaat het ook om een
stukje entertainment.” Lancaster
vond dat een goede midgetgolfbaan ontbrak in Zandvoort.
Met de opening van zijn baan
hoopt hij dat de Zandvoorters
de weg weten te vinden naar
Open Golf Zandvoort. Meer
informatie kunt u krijgen via
www.opengolfzandvoort.nl of
tel. 5715743.

Handbal
Handbalsters winnen weer

Het heeft even geduurd maar afgelopen zondag hebben de

handbaldames van ZSC eindelijk weer eens in de hal gewonnen. Geconcentreerd bezorgden ze het sterker geachte Havas
3 een 13-11 nederlaag.

Geen doorkomen aan

Aanvankelijk zag het daar niet
naar uit. Zandvoort startte
slecht en stond na 7 minuten al met 0-4 achter, vooral
door een niet zo denderende
verdediging. Toen echter doelvrouw Angela Schilpzand, in
de tiende minuut, op curieuze manier voor het eerste
Zandvoortse doelpunt zorgde,
sloeg eindelijk de vlam in de
pan bij de Zandvoortse dames. Schilpzand zag na een
gestopte doelpoging dat Laura
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Koning vrij naar het doel van
de tegenstanders rende. Ze
gaf een lange pass maar omdat de doelvrouw van Havas
meer oog voor Koning had dan
voor de bal, miste ze het leer
dat tergend langzaam over de
doellijn rolde, 1-4. Hierna was
het eigenlijk alleen nog maar
ZSC dat de lakens uitdeelde.
Binnen vijf minuten was de
stand bijna gelijk, met een
sterke Daphina van Rhee die
drie doelpunten op rij maakte,

vlak voor rust waren de partijen op gelijke hoogte, 7-7.

In het tweede bedrijf ging
Zandvoort op dezelfde manier
door en slaagde erin, vooral
door fastbreaks van de razend
snelle Naomi Kaspers en met
dank aan de goede lange passes die de dames de laatste
tijd van trainer Joop Boukes
(die volgend seizoen door zijn
broer Djurre bijgestaan wordt)
hebben geleerd, om een voorsprong van 4 punten te nemen.
Havas was helemaal stuk, vooral door het sterke Zandvoortse
verdedigende centrale blok met
Lucia v.d. Drift, Aniek de Buijzer
en Martine Balk. Ze konden
slechts met de grootste moeite
aanhaken. Dat de Amsterdamse
dames in de slotfase nog terug
konden komen tot een verschil
van twee doelpunten, daar
hadden onze plaatsgenoten
geen boodschap aan. De overwinning en de punten bleven
in Zandvoort! Daphina van Rhee
scoorde 5 maal, Laura Koning,
Martine Balk en Naomi Kaspers
2, Asia El Bakkali en Angela
Schilpzand ieder 1 doelpunt.

Hockey

Afgelopen week is tijdens een
bijzondere ledenvergadering
een nieuw bestuur voor de
Zandvoortsche Hockeyclub
(ZHC) gekozen. Tevens is een
statutenwijziging doorgevoerd waardoor de ouders
van minderjarige jeugdleden
stemrecht hebben gekregen.
ZHC bestaat voor 95% uit
jeugdleden. Het nieuwe bestuur, dat bestaat uit voorzitter Floris Goezinne, Herbert
Fens, Cees van Deursen, Jeroen
Goezinne en Beatrix Storm,
wil zo snel mogelijk met een
ambitieus beleidsplan komen
waardoor het hockey voor
Zandvoort behouden blijft.
Hiermee wil ZHC de leegloop
naar andere verenigingen in
de regio afstoppen waardoor
het weer aantrekkelijk wordt
om bij ZHC te hockeyen.

Judo

De 16-jarige Zandvoortse judoka Katinka Becker, heeft afgelopen weekend een mooie
score gehaald tijdens de nationale kampioenschappen voor
dames onder 17 jaar. In haar
gewichtsklasse eindigde zij op
een schitterende derde plaats!
De voor Kenamju uitkomende
Becker verloor in de eerste ronde van Marly Nooyen en moest

daarom in de verliezersronde
doorgaan. Dat deed ze zo goed
dat ze de volgende vier partijen won met een prachtige
bronzen plak als gevolg.

Basketbal

Alleen in de eerste tien minuten
van het basketbalduel tussen
de dames van FAC (Den Helder)
en Lions was er sprake van een
wedstrijd. In de eerste periode
hadden de Zandvoortse dames
nog een 11-15 voorsprong. Toen
FAC in de tweede periode op
volle oorlogssterkte aantrad,
met onder andere de oudOranje speelsters de zusters
Maas, was het hek van de dam
en stonden de Lions dames voor
een onmogelijke opgave. Mede
omdat de Helderse dames ook
fysiek in het voordeel waren
en dat voordeel met steun van
de arbiters volledig mochten
uitbuiten. Bij de basketwisseling was de vier punten voorsprong al omgesmolten in een
achterstand van 19 punten
(39-20). Uiteindelijk werd met
87-33 verloren, wat voor coach
Johan Beerepoot geen onoverkomelijk zaak was: “Wij hebben
gedaan wat we konden. Er zat
niet meer in. Tegen een dergelijke sterke formatie kunnen wij
nu eenmaal met onze lichte en
kleine speelsters niet op.”

De adverteerders van deze week
(In alfabetische volgorde)

Administratiekantoor
K. Willemse
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
Danzee
De Lachende Zeerover
Dorsman Assurantiën
Gemeenschapshuis
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
Hotel Hoogland
IJzerhandel Zantvoort
Medina Woninginrichters
Netexpo Internet BV
NVM Makelaars Zandvoort
P. van Kleeff
Parfumerie Moerenburg
Pluspunt Boomhut
Sailfish Reclame
Sandbar

Sea Optiek
Slagerij Marcel Horneman
Stichting Classic Concerts
Stichting Nieuw Unicum
Take Five
Thalassa Strandpaviljoen 18
Van Aacken
Glaszettersbedrijf
Van Schaik Omaco
Van Vessem & Le Patichou
Willemse Elektrotechniek
Yanks Saloon
YAYA-Zandvoort
Paasactie:
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Boudoir by Sara
Bruna
De Lamstrael
Etos
La Bonbonnière
Parfumerie Moerenburg
Rosarito
Shanna’s Shoe Repair
& Leatherwear
Slinger Optiek
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Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR Zandvoort Tel: 5 715 715

nieuwe prijs

De Ruyterstraat 2/6

Mooi gelegen, ruim 3-kamer hoekappartement (v.h. 4 kamers)
aan de boulevard. Vanwege de hoekligging op de 3e etage en
de grote ramen aan 2 zijden is het uitzicht op strand, zee en
boulevard prachtig te noemen. Het appartement is in 2005
nagenoeg compleet verbouwd en is direct te betrekken. De
wanden zijn strak gestuukt en er ligt een fraai lamelparket door
het gehele appartement.
•
•
•
•

Grotendeels kunststof kozijnen met dubbel glas
Nieuw raam zijkant achter
Inpandige berging
Woonoppervlakte ca. 90 m�

Vraagprijs: € 265.000,--

nieuwe prijs

Jan Sneijerplein 3

In de luwte van het centrum, aan een autovrij pleintje, staat dit
vrijstaande woonhuis met oprit voor 2 auto’s, besloten tuintje,
2 schuurtjes en 5 slaapkamers (waarvan 2 in het souterrain).
Het huis is rond 1978 gebouwd, beschikt over 4 woonlagen en
is zeker uw bezoekje waard.
•
•
•
•

Sfeervolle woonkamer met balkenplafond
Geheel voorzien van dubbele beglazing
Begane grond beschikt over een plavuizenvloer
Woonopp. ca. 150 m� , perceelopp. 143 m�

Vraagprijs € 475.000,--

www.cvl.nu

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie

nieuwbouw

Oranjestraat 12/7

Midden in het centrum van Zandvoort staat dit kleinschalige
appartementcomplex (bouwjaar 2007) met inpandige
parkeergarage, lift en bergingen. Het 2 kamer appartement op
de bovenste verdieping is fraai afgewerkt met hoogwaardige
materialen en geven de woning een luxe uitstraling.
• Absoluut een aanrader!
• Woonkamer en slaapkamer beschikken over een
eikenhouten vloer met een white wash toplaagje
• Geheel v.v. van dubbele beglazing en kunststof kozijnen
• Woonoppervlakte ca. 78 m2 (excl. terras)

Vraagprijs: € 365.000,-- incl. parkeerplaats

nieuwe prijs

Jac. van Heemskerckstraat 67

Wonen aan zee met op loopafstand het strand, NS-station,
centrum en supermarkt. Dit goed onderhouden 3-kamer
appartement op de 4de, tevens hoogste etage van het complex
met lift is ideaal gelegen! De woonkamer heeft prachtig zeezicht
en een ruim balkon (ZW) Het complex is in 2005/2006 geheel
gerenoveerd en beschikt over een eigen parkeerterrein.
De inpandige garage (6.00 x 3.85) met elektrische deur wordt
separaat te koop aangeboden.
• Geheel v.v. hardhouten kozijnen en dubbele beglazing
• Woonoppervlakte ca. 90 m�

Vraagprijs : € 299.000,-- appartement
€ 37.500,-- garage

nieuwe prijs

Karel Doormanstraat 8/5

Licht en ruim 4-kamerappartement (± 100m�) aan de
boulevard op de 3e etage gelegen. De lichte woonkamer met
open haard heeft een geweldig uitzicht over strand en zee en
biedt toegang tot het zonnige balkon op het zuidwesten.
•
•
•
•

Het complex is in 2006 & 2007 geheel geschilderd
Berging in de onderbouw
Op loopafstand van het station en centrum
Woonoppervlakte ca. 100 m�

Vraagprijs: € 245.000,--

nieuw

Passage 3/21

Zeer ruim en goed onderhouden appartement (ca. 115 m�) op
de 5e verdieping met fraai uitzicht over de boulevard, strand
en zee. Een woonkamer van bijna 50 m�, 2 slaapkamers,
separate Miele keuken, moderne badkamer en een eigen
garagebox maken het plaatje compleet. Het complex beschikt
over 2 liften en is centraal gelegen t.o.v. het centrum en het
historische station van Zandvoort.
• Geheel v.v. dubbele beglazing
• Berging in de onderbouw
• Woonoppervlakte ca.115 m� (excl. balkons).

Vraagprijs: € 289.000,--

Zandvoortse

Courant
Actueel
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Ganpati bouwt nog niet
Adri v.d. Bos, eigenaar van strandpaviljoen Ganpati op het

naaktstrand, gaat zijn paviljoen voorlopig nog niet opbouwen.

• Heel tijgerwit € 1.75
• Duivekater € 1.95
• Paasbrood met of zonder spijs
€ 5.95
• Weekend paastaartje advocaat
slof € 7.95
• Div. soorten paaschocolade
vanaf € 3.95

V.d. Bos wil eerst de kat uit de boom kijken in verband met het
gebrek aan zand dat het naaktstrand al een paar jaar plaagt.
door Joop van Nes jr.

De collega’s naast van V.d. Bos
zijn wel al aan het bouwen.
Een enkele heeft zelfs ternauwernood de storm van twee
weken geleden doorstaan.
V.d. Bos geeft aan dat hij het
te gevaarlijk vindt om nu al te
bouwen en het zou zomaar
weggegooid geld zijn als hij
nu weer, voor het tweede jaar

op rij, een groot bedrag moet
neertellen om het benodigde
zand uit zee te moeten halen.
Aan het begin van het vorige seizoen leverde dat hem
een schadepost op van circa
€ 12.000 en is hij, evenals een
aantal collega’s, gedeeltelijk
door de gemeente gecompenseerd. V.d. Bos geeft aan dat hij
voorlopig geen interviews wil
geven over de situatie.

Compensatie

Volgens Wim Fischer, voorzitter van het Ondernemers
Platform Zandvoort (OPZ) en
tevens strandpachter op het
naaktstrand, is er vorig jaar
door de gemeente een compensatieregeling getroffen
met de drie pachters die het

Auto Strijder
Zandvoort

De Mannetjes
Redding naaktstrand

Wij wensen u
prettige paasdagen
Wij zijn
beide paasdagen geopend
Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort
De situatie op het naaktstrand was hachelijk op 2 maart

meeste schade hadden geleden. Wat de precieze regeling
is weet hij niet maar hij vindt
wel dat er voor alle pachters
op het naaktstrand dezelfde
regeling getroffen zou moeten worden. Ondertussen zit
de gemeente niet stil. Zeer
onlangs hebben de drie meest
benadeelde strandpachters
een compensatie gekregen,
zij het een kleine. Dit moet

bij hoge uitzondering en als
een éénmalige geste van het
gemeentebestuur worden
gezien en heeft volgens de
gemeente geen precedent
werking. Ook is wethouder
Wilfred Tates druk bezig om
het een en ander voor de beveiliging van het naaktstrand
te verzorgen.

vervolg op pagina 3

Zandvoort Optiek

Exclusief Dealer:

ROBERTO
CAVALLI
Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

Twijfels over voorkeursrecht
De commissie Raadszaken heeft twijfels over de vernieuwing
van het opnieuw instellen van de Wet Voorkeursrecht

Gemeente in het Middenboulevardgebied. Dat werd dinsdagavond duidelijk. Minder problemen had de commissie met

de toeristische plannen voor de zomer en wethouder
Bierman hoeft ook in de komende twaalf maanden niet in
Zandvoort te wonen.

Of de herbevestiging van de
Wet Voorkeursrecht Gemeente
vandaag (donderdag) zonder slag of stoot door een
meerderheid van de raad zal

worden aangenomen is nog
maar de vraag. Tijdens de discussie werd duidelijk dat de
Ouderenpartij OPZ de minste
moeite heeft met het voorstel.

Voor de twee andere coalitiepartijen, VVD en PvdA, blijven
er net als voor oppositiepartijen CDA, SP, Groen Links en GBZ
de nodige twijfels. Er zal bij

een aantal partijen nog flink
wat overleg nodig zijn voor er
ingestemd kan worden.

vervolg op pagina 3

Het complete verkeersbesluit Runner’s
World Zandvoort Circuit Run 2008
Wat gebeurt er in uw straat?
U leest het in de gemeente-advertentie.

‘Als ze de eigenaren van
de paviljoens maar geen
zand in de ogen strooien’
1

Gastheer voor Roemenen

Waterstanden

Zijn geest wilde wel door, maar zijn
lichaam was op.

Vorige week vrijdag heeft burgemeester Niek Meijer een de-

Op 91 jarige leeftijd is onze zorgzame, creatieve
vader, grootvader en overgrootvader overleden

Sijmen Alberts Antonides
~ Sam ~

legatie uit een Roemeense badplaats ontvangen. De delegatie
bestond uit bestuurders, ondernemers en inspecteurs en was

Stukje mediterranée aan zee
Strandpaviljoen 23

Tel. 023 571 57 07

Keuken dagelijks geopend Z

Weduwnaar van Anna Lucina Huisman
Edam 05-02-1917

Hoofddorp 13-03-2008

Coby en Bert
		 Eric en Patricia
			 Ruben, Dante
		 Olga
Bert en Jacinta
		 Tormo, Arthur, Sanja
Marja en Johan
		 Ronald en Anne
			 Hannah, Sam
		 Marcel en Ingrid
			 Vincent, Esmee
Marten en Rita
		 Raymond
Correspondentieadres :
Fam. M. Antonides
Van Lennepweg 2-06
2041 LG Zandvoort

maart

Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do

20
21
22
23
24
25
26
27

02.39
-

10.30
00.35
0 1 .1 6
00.04
00.45
01.24
02.00
02.14

14.59
0 3 .1 9
03.55
04.29
0 5. 0 1
0 5. 3 5
06.05
06.36

11.04
11.44
12.25
13.04
13.35
13.54
14.35
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Kerkdiensten
Donderdag 20 maart: Witte Donderdag
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
19.30 uur ds.mr. J.W. Verwijs
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
19.00 uur pastores D. Duijves en C. van Polvliet

8 maart - 14 maart 2008
Geboren:

Puck Lieve, dochter van: Cornelissen, Martijn en: Koenen,
Carolien Maria Johanna Elisabeth.
Shay Alon, zoon van: Lefferts, Michaël Bertus Johannus
en: van Kuik, Fabiënne Nicole.

Ondertrouwd:

Yen, Shen Loong en: Chen, Amy Christen.
Mekhchane, Hicham en: El Khattabi, Siham.

Gehuwd:

de Haan, Michel en: Zijlstra, Manon Lioni.

Overleden:

Koper geb. Koper, Lena, oud 90 jaar.
van den Brom geb. Cauwels, Magdalena Maria, oud 65
jaar.
Klinkert geb. Wasserfall, Eleanor Caroline, oud 65 jaar.
Serry, Norbert Herman, oud 84 jaar.
Koenderman geb. Cornet, Vera Hendrika Johanna, oud
52 jaar.
van der Heijdt, Willem Johannes, oud 87 jaar.

2

Vrijdag 21 maart: Goede Vrijdag

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
19.30 uur ds.mr. J.W. Verwijs
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.00 uur pastores D. Duijves en C. van Polvliet
RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
15.00 uur pastores D. Duijves en C. van Polvliet

Zaterdag 22 maart

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
22.30 uur pastores D. Duijves en C. van Polvliet
RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
20.00 uur pastores D. Duijves en C. van Polvliet

4
N

meenten (VNG). Zij kwamen in Zandvoort kijken hoe er met

tegengestelde belangen in een moderne badplaats moet worden omgegaan.

Hoog Laag Hoog Laag Hoog
water water water water water

De begrafenisplechtigheid heeft inmiddels
plaatsgevonden.

Burgerlijke stand

8

hier op uitnodiging van de Vereniging der Nederlandse Ge-

Weer of geen weer
altijd gezellig!
Keuken iedere avond geopend
Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

1 5. 3 6
16.09
16.46
1 7. 2 0
1 7. 5 1
18.21
18.49

De Roemeense delegatie wordt door burgemeester Meijer verwelkomd

Tijdens de eerste ontmoeting
benadrukte Meijer de positie
van Zandvoort als toeristische
plaats en de constante zorg om
het beheer van wellicht conflicterende belangen. “De druk op
de openbare ruimte is enorm.
Ga maar na: Zandvoort is een
badplaats die jaarlijks vele miljoenen gasten ontvangt en er
wonen ook nog eens 17.000
mensen”, zei hij.
Het bezoek van de Roemenen
is onderdeel van een al ruim
twee jaar lopend project dat is
georganiseerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken
en VNG International en waarbij het Hoogheemraadschap
Rijnland bestuurlijk trekker
is. Reden tot het reiken van
deze helpende bestuurshand
is de veranderende wetgeving
in Roemenië geweest. Deze
houdt onder andere in dat

Cartoon		

gemeenten hun zeggenschap
over de stranden zijn verloren
en de verantwoordelijkheden
terecht zijn gekomen bij de
Roemeense evenknie van onze
Rijkswaterstaat.
Het advies, waar vooral gelegenheidsreisleider en oud-wethouder Michel Demmers zich
hard voor heeft gemaakt, luidt:
richt een samenwerkingsverband op met zo veel mogelijk
partijen. Probeer voorts de gedachten te stimuleren dat alleen samenwerking tussen alle
betrokkenen tot resultaat kan
leiden. Zandvoort gold daarbij
als praktijkvoorbeeld waarover
Demmers uiteraard veel kon
vertellen. Hij begeleidde de
groep ook naar het eerste jaarrondpaviljoen, dat in feite het
symbool is van samenwerking
tussen partijen die eigenlijk
met elkaar conflicteren.

Hans van Pelt
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Vervolg voorpagina Ganpati
Op palen

Het is het gemeentebestuur
een lief ding om de veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen. Zo is Tates met het
Hoogheemraadschap van
Rijnland in conclaaf om er voor
te zorgen dat de paviljoens op
het naaktstrand op palen mogen
worden gebouwd en dat de fundering daarvoor ’s winters niet
weg hoeft te worden gehaald.
Tevens wist de wethouder te
vertellen dat er in de komende
maand juni door Rijkswaterstaat
een aanvang wordt gemaakt
met een vooroeversuppletie.
Hierdoor wordt het strand be-

Tegelijkertijd wil de wethouder
kijken of er in de contracten met
de pachters van het naaktstrand
niet het een en ander zou moeten veranderen. Bijvoorbeeld zou
een flexibel opbouwmoment
kunnen gaan gelden. Dan kan
een pachter de stormen afwachten en een stuk veiliger kunnen
opbouwen. Dat Ganpati voorlopig niet gaat bouwen, ontheft
hem volgens de gemeentelijke
woordvoerder overigens niet
van het betalen van de huur.

Vervolg voorpagina Politiek
De twijfel wordt onder meer
veroorzaakt door de voorzitter van de Vereniging van
Eigenaren Bouwes Palace,
Erwin van der Slik, die in zijn
inspraakbeurt melding maakte
van het feit dat door informatie van gemeenteambtenaren aan toekomstige kopers
en makelaars van panden die
niet onder de regeling vallen of
daarvan vrij zijn gegeven, problemen heeft opgeleverd bij
de verkoop. Ook uitte VVD’er
Jerry Kramer twijfels over de
beslissing om niet tegen de
afwijzing van de provincie van
het door de raad aangenomen
bestemmingsplan in beroep te
gaan. Wethouder Bierman legde dinsdagavond omstandig
uit hoe de vork in de steel zat.
Hij zegde onder andere toe de
problemen die vanuit Bouwes
Palace zijn gesignaleerd op te
nemen met de betrokkenen en
hun makelaars.

Toeristisch plan

In het kader van goede toeristische voorzieningen presenteerde wethouder Tates
een plan om Zandvoort vooral
intern beter bereikbaar te
maken. De plannen omvatten het weer laten rijden van
de Tuktuks, maar ook van een

Zondag 22 maart: Eerste Paasdag
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur ds.mr. J.W. Verwijs
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur pastor D. Duijves
RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor C. van Polvliet

ter beschermd maar volgens de
deskundigen is het effect pas na
circa één jaar merkbaar.

Mogelijk toch weer Tuktuks komende zomer

fiets- of velotaxi, het beschikbaar stellen van fietsen voor
gebruikers van het openbaar
vervoer en het laten rijden van
een toeristisch treintje. Ook het
aantrekken van verkeersbegeleiders tijdens drukke zomeren evenementendagen is in
het plan opgenomen. De totale
kosten van het plan, waarvan
de beide fietsonderdelen velotaxi en ov-fiets en mogelijk
ook de Tuktuk in samenwerking met NS worden uitgevoerd, kost totaal € 79.000,
waarvan de raad eerder al
€ 50.000 had gevoteerd. De
extra kosten zouden vooral
noodzakelijk zijn om het treintje te laten rijden. Aan het
treintje is echter ook een draaimolen en een kassabus, waar
vanuit ook consumpties verkocht mogen worden, verbonden. De exploitant die ook actief is in Scheveningen heeft de
gemeente gevraagd de draaimolen op het Badhuisplein te
mogen plaatsen. Een probleem
is echter dat de gemeente
slechts toestemming mag geven voor één maand en niet
voor drie zoals de exploitant
wil. Wethouder Tates zegde toe
te zullen proberen deze zaak op
te lossen door de draaimolen te
verplaatsen.

Column
Volgens mij…
is Pasen dit jaar wel erg vroeg.
Het heeft te maken met de
volle maan op de eerste zondag na de lente. De donkere
winter is voorbij. Het leven
begint opnieuw. Daar zijn de
vogels al druk mee bezig. Ze
zoeken kieskeurig hun huisje
uit en de merels zingen in de
vroege morgenstond hun
vrijgezellenlied. In mijn tuin
komen overal de vaste planten schuchter uit de aarde
en de kale takken lopen uit.
Net zoals Pasen begint de
natuur veel te vroeg.
De kerstspullen heb ik nog
maar net opgeruimd of mijn
geverfde eieren kunnen uit
de kelder. Ze liggen in een
kartonnen doosje broederlijk
naast de kerstballen. Deze
eieren heb ik lang geleden
samen met mijn kinderen
uitgeblazen en mooi beschilderd. Straks is deze eierenactiviteit ook een leuke bezigheid met de kleinkinderen.
Want eieren en Pasen horen
onomstotelijk bij elkaar. Net
zoals de palmpasenstokken,
de paashaas en de paasvuren. Verleden jaar was
er op paaszaterdag bij de
Agathakerk een heus paasvuur. Voor de kerkdeur stond
een vuurkorf met een brandend vuur. Als teken dat het
duister plaats maakt voor
het lichtend vuur.
Of er donderdag 20 maart
vele duistere zaken worden belicht tijdens de extra
raadsvergadering, dat weten
we pas na de Pasen. Het is
wel een rare dag voor een
vergadering. Want op witte
donderdag herdenken christenen wereldwijd het Laatste
Avondmaal. Het gesprek dat
de discipelen daar voerden,
moet intens zijn geweest. Zo
te zien zijn de agendapunten
van 20 maart dusdanig dat
er ook goede en verhelderende gesprekken gevoerd
gaan worden. Een ding is
wel duister en dat zijn altijd
de besloten gedeelten. Maar
laat ik niet, net zoals de lente
en Pasen, te vroeg zijn met
mijn opinie. Want een half ei
is altijd beter dan een lege
dop.
an
Nel Kerkm
3

Evenementen Agenda
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Week 12 • 2008

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

Maart

PAASBRUNCH
2e paasdag vanaf 12.00 uur
€ 34,00
Amuse
***

Factory Centerparcs. Aanvang 18.30 uur

21-23 Paasraces Circuit
23 Paaseieren zoeken:

9
A

Roos van huisgerookte zalm
appelpiccalilly, mandarijnolie, haringkaviaar

28, 29 en 30 maart

***

Aspergebouillon

Tien over rood toernooi
28 en 29 maart aanvang: 19.00 uur
zondag 30 maart aanvang: 12.30 uur

met gedroogde serranoham

***

Snoekbaarsfilet in tomatenbouillon en basilicum
Gecarameliseerde venkel, pommes maître d’hôtel, citroencrème

of

Wieringerweide-rund
pommes fondant, gepofte sjalotjes in rode wijn, verse erwtjes

***

Buureweg 5 – Zandvoort
Dinsdags gesloten

Paasliefde
zachte mousse van caramel, advocaat,
Amaretto, room en mascarpone

Voor reserveringen: 023-5716119/info@tfaz.nl

Krant niet ontvangen?

bij Parnassia aan Zee.
10.00-11.00 uur. De paashaas heeft
voor ieder kind een presentje
23-24 Kadobraderie
met kinderattractie Gasthuisplein
29 Dance behind the Beach:
Maandelijks dansfestijn in
De Krocht, aanvang 20.00 uur
30 1e Runner’s World Zandvoort Circuit
Run 2008 Circuit, strand, centrum
30 Zondagmiddagconcert:
Voorstelling van muziekschool ‘Jeugd’
in Nieuw Unicum, 14.00-16.00 uur
30 New Wave muziekschool:
Uitvoering in Nieuw Unicum.
Aanvang 14.00 uur, toegang gratis

Bel vrijdagmiddag

06-1139 1478

of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Café Oomstee
Zaterdag 22 maart

Karaoke
Disco & Dance

aanvang 21.00 uur

2
L

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

Vrijdag 21 maart

Crossover band
Dance classic coverband
2e Paasdag

Al uw verzekeringen bij
één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.

online lezen?

Kijk op www.zandvoortsecourant.nl
4

Mari van de Ven wordt gadegeslagen door Dennis Moerenburg

Op 14 maart jl. kon men bij Parfumerie Moerenburg profite-

ren van zowel een make-over door de bekende sterrenvisagist Mari van de Ven als van interieuradviezen door Hubert

van Keulen. Naast vaste klanten waren ook exclusief twee
lezeressen van de Zandvoortse Courant uitgenodigd om dit
spektakel te ondergaan.

’s Morgens was Dominique
Buis, werkzaam in de verpleging in het Huis in de Duinen,
de gelukkige om door Mari
onder handen genomen te
worden. Deze vakman pur
sang kan met recht de ‘huisvisagist’ van Pour Vous genoemd worden. Hij heeft een
contract bij dit concern en
voorziet, naast deze makeovers in de diverse zaken, ook
de vele fotomodellen van dit
blad van een prachtige look.
Dominique was na afloop
van de drie kwartier durende
behandeling zeer tevreden
over het mooie resultaat. Alle
gebruikte schoonheidsproducten werden genoteerd,
opdat zij zich eventueel in de
toekomst ook thuis zo kan
verfraaien.

In de middag kwam Tonny Drost
op de stoel zitten. Een totaal
ander type (en brildragend)
dan Dominique; ook dan blijkt
Mari –met vooral het accent
op de ogen - een knap staaltje
metamorfose teweeg te brengen. Jammer dat alles ’s avonds
laat weer weggepoetst moest
worden! Enigszins teleurgesteld waren de beide dames
wel over het feit, dat door een
misverstand de eveneens aangekondigde haarstyling geen
doorgang vond.
Dennis Moerenburg en zijn medewerkers hebben met deze actie, waarbij ook grif gebruik gemaakt werd van de vele tips qua
interieur van Hubert van Keulen,
hun klanten een zeer gewaardeerde dienst bewezen.

Deze week staat het laatste deel van de

Paasbrunch
€ 25,- p.p. (met een verrassing voor de kids)

Het is zo langzamerhand een
traditie geworden want voor
de achtste keer op rij organiseert strandpaviljoen Skyline
(13) op tweede paasdag het
paaseieren zoeken. Vanaf
12.00 uur kunnen de kleinsten onder leiding van de
paashaas weer op zoek gaan
naar de felgekleurde eieren.
Natuurlijk is er ook weer een
gouden ei waar een speciale
prijs op staat. Overigens zijn
alle andere eieren goed voor
een presentje. Voorafgaande
aan het zoeken kunnen de
ouders genieten van een
paasontbijt, waar wel voor
gereserveerd moet worden. Reserveren kan via tel.
5714525 maar let op: vol =
vol! Het paaseieren zoeken
staat open voor kinderen tot
en met 8 jaar.

Smakelijke open dag

PAAS
PUZZEL
2008!

driedelige paaspuzzel in de krant verbor-

gen. Voeg de uitkomst van deze week toe aan

aanvang 11.30 uur - Reserveer tijdig

die van de afgelopen twee weken en de drie

zinnen vormen bij elkaar de oplossing van de
puzzelactie.
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Elke week de krant

Paaseieren zoeken bij
Skyline

Paaspuzzel week 3

aanvang: 21.30 uur

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)

21 Artiestengala: Het Kika Gala in Beach
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V

Metamorfose
van gezicht én interieur
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U kunt uw complete oplossing inleveren bij
Bruna Balkenende aan de Grote Krocht of aanleveren via e-mail:
paasactie@zandvoortsecourant.nl. Vermeld bij uw oplossing
altijd uw naam, adres en telefoonnummer. Onder de goede
inzendingen worden mooie prijzen verloot.
1e Prijs: LadyTalk shopper met inhoud
t.w.v. €150 + een jaar lang gratis lid van LadyTalk
(het leukste vrouwenplatform van Nederland). www.ladytalk.nl.
2e Prijs: 2x bloemenbon van Bloemenhuis Bluijs à €15
3e Prijs: 3x boekenbon van Bruna Balkenende à €10

Ruim 4000 bezoekers kwamen af op de open dag van de
actieve bakkerij Van Vessem
& Le Patichou. Bakker Marco
van Scheijndel staat in de
broodbakkerij met zijn handen rozijnen en hazelnoten
door het deeg te woelen. “Bij
het brood zijn we 24 uur per
dag in de weer”, zegt hij. Hij
klaagt echter niet. “Vorig jaar
zijn we uitgekozen tot de beste bakker van Nederland. We
hebben allemaal passie voor

het vak. We willen allemaal
een mooi product uit een stuk
deeg maken.” Broodbakken
is ambachtelijk werk. Veel
wordt nog met de hand
gedaan. “Ons Franse stokbrood”, vertelt een andere
medewerker aan de vele
toehoorders, “wordt gemaakt van speciaal Frans
meel. En ik kan je zeggen
dat dit toch even lekkerder smaakt dan die uit
de supermarkt.” Bakkerij
van Vessem & Le Patichou
telt twaalf winkels in de regio.
Meer dan een eeuw geleden
begon Jacob van Vessem zijn
eerste bakkerij. Jos Huijbregts
is nu de 4e generatie bakkerszonen.

Kunstenaars gezocht

De Lokale Raad van Kerken
heeft in 2008 weer besloten
om een tentoonstelling te
organiseren. Evenals de drie
vorige jaren kunnen kunstenaars vanuit Zandvoort t/m
Aerdenhout hun beeldhouwwerken, schilderijen, fotowerken en poëzie inleveren. Dit
keer is het thema ‘Mens durf
te leven’, uiteraard moet het
werk voldoen aan het gekozen
thema. De tentoonstelling is
vanaf 5 juli t/m 30 augustus
en de kunstwerken worden dit
jaar alleen in de Zandvoortse
R.K. Agathakerk, geëxposeerd.
Voor informatie en deelname aan de tentoonstelling
kunt u zich voor maandag
2 juni 2008 aanmelden
bij Marina Wassenaar
(tel. 5712861, e-mail: f2hjwass42@hetnet.nl) of Nel
Sandbergen (tel. 5712196,
e-mail: hsandbergen@hetnet.
nl). De kunstcommissie hoopt
weer op veel aanmeldingen
voor deze succesvolle activiteit!

Grand Prix marathon

Nog nooit is er een estafettemarathon op een Grand Prix
Circuit in de wereld gelopen.
Rotaryclub Zandvoort maakt
dit op 30 maart mogelijk in
nauwe samenwerking met Le
Champion. Om 11.00 uur star-

ten er 25 teams die 10 ronden van 4,2 kilometer gaan
lopen.Een van de teams die
deelnemen aan de estafette
bestaat uit 10 kanjers van de
Zandvoortse Agathakerk. Het
zijn: Joost Beliën, Gert Jan
Bluijs, Dick Bos, Luc de Bruin,
Wendy van Gemert, Wim
Kluijskens, Leonie Peeters,
Clemetine van Polvliet, Paul
van der Smaal en Charissa
Zonneveld. Met z’n allen lopen ze voor drie goede doelen.
Het startschot wordt door
Yvonne van Gennip gegeven.
Mis dit spektakel niet!

Goedgekeurd

Het gevelbordje dat aangeeft dat het Zandvoort
Museum een geregistreerd
museum is, mag weer blijven
hangen. Want na vijf jaar is
het Zandvoorts museum opnieuw herijkt. Het doel van
de herijking is om te beoordelen of het museum nog
steeds voldoet aan alle basiseisen die zijn vastgelegd
in het reglement museumregistratie van de Nederlandse
Museumvereniging (NMV).
Het certificaat betekent ook
dat ons culturele erfgoed in
vertrouwde handen is van
museumbeheerder Sabine
Huls, die terecht trots is met
dit resultaat. Het museum
is zeker een bezoekje waard
en, als u er dan toch bent,
loop dan gelijk ook even
langs de tentoongestelde
Kinderkunstlijn die in de
expositieruimte te bewonderen is.

Open dag

Bent u geïnteresseerd in
hoe bomschuiten op schaalmodel gemaakt worden bij
de Zandvoortse Bomschuit
Bouwclub? Dan bent u van
harte welkom op zaterdag
29 maart van 14.00 tot 17.00
uur bij het clubhuis aan de
Tolweg 10a. Tijdens de gezellige open dag kunt u allerlei
informatie krijgen. Ook zijn
er diverse modellen van
bomschuiten en verdwenen
gebouwen te bewonderen.
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Kika artiestengala in Beach Factory

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke
Haarlemmerstraat 7 Zandvoort
•

NIEUW

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vraagprijs: € 598.000,- k.k.

•
•

Gelegen aan de Haarlemmerstraat ligt deze zéér royale halfvrijstaande zgn. “split
level” woning met o.a. een luxe keuken, 2 luxe badkamers, 6 slaapkamers, een oprit
voor meerdere auto’s, garage en een ruime voor-, zij- en achtertuin.
Een modern woonhuis welke met gebruikmaking van luxe materialen is ingericht en in een
uitstekende staat verkeert;
Gesitueerd aan het einde van de Haarlemmerstraat, aan de rand van het “Groene Hart”;
Begane grond: o.a. royale hal, modern toilet met fontein, 1 slaapkamer, luxe badkamer
vzv ligbad, dubbele wastafel, vloerverwarming en 2e toilet, trapopgang naar 1e tussen
verdieping en trapje naar…
Souterrain: 2 slaapkamers met zicht op achtertuin (1 slaapkamer heeft toegang tot achter
tuin) en berging;
1e tussenverdieping: o.a. ruime eetkamer met schuifpui naar balkon, open verbinding naar
luxe keuken vzv diverse inbouwapparatuur, trapje naar…
1e verdieping: zonnige living met o.a. gashaard, schuifpui naar loggia, doorkijk naar eet
kamer, trapopgang naar….
2e tussenverdieping: 2 slaapkamers, trapje naar…
2e verdieping: 1 slaapkamer met toegang tot balkon, luxe badkamer met o.a. douchecabine,
dubbele wastafel, 3e toilet en vloerverwarming;
Laat u verrassen door de bijzondere indeling en de vele mogelijkheden die deze woning u
te bieden heeft!
Ook bijzonder geschikt voor dubbele bewoning en/of kantoor of praktijk aan huis!
Woonoppervlakte ca. 200 m², perceel 382 m², inhoud ca. 510 m³.

Brederodestraat 8B Zandvoort

NIEUW

Vraagprijs: € 429.000,- k.k.

Frans Zwaanstraat 30 Zandvoort

Vraagprijs:
€ 479.500,- k.k.

• Uitstekend onderhouden halfvrijstaande woning (type
2/1 kap) met vrij uitzicht over beschermd natuurgebied de “Amsterdamse Waterleidingduinen”!
• Gelegen op een perceel van 272 m² eigen grond met een
ca. 13 meter diepe achtertuin met achterom!
• Gesitueerd op een geliefd, rustig gedeelte van de Frans
Zwaanstraat, waar het vrije uitzicht niet belemmerd wordt
door parkeervoorzieningen voor de deur;
• Royale L-vormige living (ca. 60 m² incl. keukenopp.) vzv eiken
parketvloer met o.a. erker aan de duinzijde, aanbouw aan
de achterzijde, open haard, openslaande deuren naar de
achtertuin en verbinding naar modern-klassieke open keuken
met bar vzv div. inbouwapparatuur, 2 ruime slaapkamers op
1ste verdieping, 3e ruime slaapkamer met dakkapel op zolder,
badkamer met ligbad, douchecabine en dubbele wastafel;
• Deze 50-er jaren woning beschikt over een voortuin op het
zuiden en een besloten, onderhoudsvriendelijke achtertuin
op het noordwesten met achterom en stenen schuur;
• Aanbouw aan achterzijde woonkamer gerealiseerd in 2002, bui
tenzijde gevelreiniging, impregnatie en nieuwe voegen in 2002;
• Een gezellig woonhuis op een geliefd stukje Zandvoort!
• Woonoppervlakte ca. 130 m², perceel 272 m², inhoud ca. 320 m³.

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:
• 0,5 %* courtage, de leukste courtage van Nederland;

• Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook ’s avonds;
• Persoonlijke en pro-actieve karakter van onze dienstverlening;
• Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop,
aankoop, verhuur en beheer;
• No cure, no pay;
• Gratis waardebepaling van uw woning;
• Scherpste hypotheekadvies, ook voor oversluiten;
• Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!
* Vraag naar de voorwaarden

Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

• Zeer luxe 3-kamer appartement in uitstekende staat met o.a. luxe keuken,
luxe badkamer, ruim balkon en garage!
• Gelegen op de 2e verdieping van het in 1995 gerealiseerde appartementen
complex “Brederode”;
• Rustig gelegen aan de rand van het “Groene Hart” van Zandvoort, op loop
afstand van strand, zee, duinen en centrum;
• Entree via trap of lift, royale hal, zonnige living met aangrenzend eetgedeelte
en schuifpui naar balkon, luxe open keuken voorzien van div. inbouwappara
tuur, luxe badkamer met douchecabine, wastafel meubel en design radiator,
2 slaapkamers, bijkeuken;
• Balkon gelegen op het (zuid)oosten;
• De garage bevindt zich in de ondergelegen afgesloten parkeergarage;
• Gestuukte wanden en plafonds, stijlvolle marmeren vloeren door gehele woning
(m.u.v. slaapkamers: karpet) en hardhouten paneeldeuren door gehele woning;
• Een zeer luxe appartement dat helemaal af is en in een perfecte staat verkeert;
• Ideaal appartement voor 55+: u hoeft alleen nog te verhuizen!
• Woonoppervlakte: ca. 100 m², inhoud ca. 220 m³.

Hogeweg 29-boven Zandvoort

Vraagprijs:
€ 349.000,- k.k.

• Uitstekend onderhouden bovenwoning (2 verdiepingen) aan de rand van het Zandvoortse dorpscentrum!
• Gesitueerd op de eerste en tweede verdieping met gezellig
uitzicht over de levendige Hogeweg;
• Deze bovenwoning bevindt zich op loopafstand van duinen,
strand, winkels en het centrum van Zandvoort;
• 1e verdieping: zonnige, ruime living (ca. 8 X 5 mtr) met o.a.
open haard, grenen parketvloer, strak gestuukte wanden
en plafonds en openslaande deuren balkon op zuiden,
2 slaapkamers, nette keuken met toegang naar 2e balkon
op noorden, nette badkamer met doucheruimte en toilet;
• 2e verdieping: zonnige, ruime living (ca. 7 X 4,2 mtr) met
o.a. laminaat parket, strak gestuukte wanden, toegang tot
het 3e ruime balkon op het zuiden en oosten en een open
keuken, 2 slaapkamers, moderne badkamer met douche
cabine en wastafel, modern toilet vzv wandcloset;
• Beide etages in een prima staat: uw bezichtiging waard!
• Woonoppervlakte ca. 140 m², inhoud ca. 380 m³.

Morgen gaan om 17.30 uur de deuren van de Beach Factory van

Center Parcs open voor het eerste Zandvoortse artiestengala
voor Kika, het Kinderkankerfonds. Kika (Kinderen kankervrij)
werft fondsen die ten goede komen aan de zeven Nederlandse kinderkankercentra.
Organisator

Roy

van

Buuringen wil met zijn
artiestengala aandacht

schenken aan deze verschrikkelijke

kinder-

ziekte. Hij weet zich gesteund door een groot
aantal

sponsorende

ondernemers uit Zandvoort en daarbuiten.

Onze oud-plaatsgenoot
Monique van der Werff,
waarvan elders in deze
krant een interview
staat, zal samen met Van
Buuringen de presentatie
op zich nemen. Van der
Werff is vooral bekend
door haar rol van Taffie die zij
speelde in de serie en de films
van ZOOP. Ook speelde zij de
hoofdrol in de film Loverboy.
Tevens was zij deelnemer aan

de eerste editie van ‘So you
wanna be a popstar’.
Van Buuringen heeft een
aantal artiesten van redelijke

Nick ten Broeke
Emmaweg 21
2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 – 5 732 007
M.: 0655 – 13 03 65
E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

www.vrijehuizenmarkt.nl

Van Buuringen, die
tevens bij onze lokale omroep DJ is,
heeft burgemeester Niek Meijer
uitgenodigd om
de opening op zich
te nemen, wat hij
toegezegd heeft.
Het grootste deel
van de circa 800
kaarten is ondertussen verkocht. Er
zijn nog een kleine
honderd kaarten à
€ 10 per stuk te koop
bij de Bruna in de Grote
Krocht en bij Used Products
Haarlem. Meer informatie
vindt u op www.artiestengalazandvoort.tk.

Verkeersmaatregelen tijdens Circuit Run
Zondag 30 maart vindt de allereerste Runner’s World Zandvoort Circuit Run plaats. Vele hardloopliefhebbers hebben zich

inmiddels ingeschreven voor een parcours dat over het legendarische circuit loopt.

Volgens de kenners heeft de
Runner’s World Zandvoort
Circuit Run alle kans om uit te
groeien tot een echte klassieker. Zandvoort mag blij zijn dat
dankzij de inspanning van velen het merk Zandvoort voortaan verbonden wordt met dit
sportieve evenement. Niet
voor niets ging de gemeente-

raad op 4 maart akkoord met
het beschikbaar stellen van
een flinke startsubsidie voor
het evenement (€ 20.000).
De gemeente ziet graag de
Runner’s World Zandvoort
Circuit Run goed uit de startblokken komen.
Het parcours van de 12 km.

loop, loopt over het circuit, over
het strand en door een aantal
straten in het westelijke deel
van Zandvoort. Langs deze
route zullen op verschillende
plaatsen dranghekken worden geplaatst, voorzien van
verkeersbord C01 (gesloten in
beide richtingen). Dit levert
tussen circa 11.30 uur en 14.15
uur stremmingen voor het verkeer op. In de officiële gemeentelijke publicatie in deze krant,
op pagina 20, wordt exact aangeven wat de verkeersmaatregelen zullen zijn.

Nachtelijke verkeershinder op Zandvoortselaan
Op last van de arbeidsinspectie heeft de aannemer die de Zand-

BEL 023 – 5 731 999

naam kunnen contracteren
waaronder: Sven Duijff, Marc
Benz, Popstar Tessa en Henry.
Tevens zal de zanger Alex
aanwezig zijn, bekend van de
hit ‘Een bossie rode
rozen’. De eindstand
van de fundraising
zal rond 23.30 uur
bekendgemaakt
worden.

voortselaan bij station Heemstede-Aerdenhout reconstrueert,
het werk tijdelijk stil moeten leggen. De veiligheid van de
werknemers kon niet naar behoren worden gerealiseerd.
Het werk zal nu, in ieder geval
tot en met vrijdag 21 maart,
in de nachtelijke uren worden voortgezet. Daardoor
zal er voor het verkeer van en
naar Zandvoort enige hinder
ontstaan. Het verkeer wordt

met behulp van verkeersregelaars om en om over één
rijban gedirigeerd. Omdat
de tijd tussen 20.00 uur en
05.00 uur geldt als verkeersluw, is voor deze werkwijze
gekozen. Een woordvoerder

van de gemeente Heemstede
gaf tevens aan dat de asfalteringswerkzaamheden, die
gepland staan voor de week
van 21 april, ook tijdens de
nachtelijke uren zullen plaatsvinden met dezelfde overlast
voor het verkeer van en naar
Zandvoort. Over de werkzaamheden die tussen deze
datums uitgevoerd moeten
worden, kon men nog geen
mededelingen doen.
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Thys Ockersen
wil film over Zandvoort maken

De deuren van Nieuw Unicum stonden wagenwijd open tijdens

de Landelijke Open dag op 15 maart. Om het half uur werden
bezoekers langs diverse behandelafdelingen rondgeleid.

Thys Ockersen

“In ons dorp is al veel veranderd en er staan nog een
groot aantal ingrijpende
wijzigingen van het dorpsbeeld op de rol. Denk maar
aan de Middenboulevard en
het Louis Davids Carré, maar
ook in Noord is het beeld op
een aantal plaatsen al ingrijpend gewijzigd”, zegt Thys
Ockersen, die een zeer ruime
ervaring heeft met het maken
van documenten zoals hij deze
nu voor ogen heeft.
“Zo een film moet je niet zien
als een toeristisch propagandafilmpje van een kwartiertje.
In de opzet die ik voor ogen
heb gaat het om een film van
maximaal 90 minuten, maar
minimaal een uur. De film
moet een beeld weergeven
van de Zandvoortse samenleving zoals die nu is, maar kan
ook plaats bieden aan wat er
in het verleden gebeurd is. Het
gaat dus niet alleen om beelden van nu maar mogelijk kunnen er ook historische beelden
uit de vorige eeuw in worden
verwerkt”, schetst Ockersen
zijn plannen die hij onlangs
voorlegde aan de raadscommissie Projecten & Thema’s.
De commissieleden keken
met grote interesse naar zijn
plannen en B&W wordt geadviseerd om met Ockersen, die
onlangs een film produceerde
over de bouw van een molen
die vorig jaar aan de Zaanse
Schans herrees, om de tafel te
gaan zitten.
“Met een dergelijk document
kun je alle kanten op. Je kunt

er bijvoorbeeld deeldocumentaires van maken. Denk
maar eens aan de bouw en
afbraak van het Louis Davids
Carré waar over een aantal
maanden het restaurantje
van Harry en Toos gesloten
zal worden. Of aan het culture leven met de jubilea van
De Wurf en toneelvereniging
Wim Hildering. Maar ook de
komende ontwikkelingen op
het strand en de bouw van
de nieuwe muziektent kunnen worden vastgelegd”, zegt
Ockersen enthousiast.
Thys heeft als werktitel gekozen: ‘Zandvoort bij de Zee’. Hij
plaatst de film in het kader van
‘ontwaken’. Het zal een beeld
geven van de vroege ochtend
tot de late avond; van het uitzetten van de strandstoelen,
de eerste koffiedrinkers op
de terrassen, de winkels die
klaar gemaakt worden voor
de verkoop, de haringkarren
die uitrukken en de mensen
die hun hond uitlaten. In de
film zullen heden en verleden
door elkaar lopen. Het gaat beslist niet om een promotiefilm,
maar een documentaire die de
aardige kanten van Zandvoort
weergeeft, maar ook een ironiserend beeld geeft van
Zandvoort en de Zandvoorters.
Thys Ockersen denkt voor zijn
professioneel opgezette en
uit te voeren film een bedrag
van circa € 60.000 nodig te
hebben. Hij hoopt dat zowel
de gemeente, de organisaties
en het bedrijfsleven bereid zijn
aan zijn film hun bijdrage te
leveren.
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Actieve makelaardij werkt! Ook voor u!
Deze zéér verzorgde gelijkvloerse bungalow met 3 slaapkamers is op een
unieke locatie gelegen op slechts 200 meter van het strand! Het is hier
heerlijk wonen zonder trappen en dus uitermate geschikt voor senioren en door de 3 slaapkamers is het ook geschikt voor een gezin!

Trompstraat 11

ow!
Bungal

Zandvoort

Vraagprijs: € 469.000,= k.k.

Zandvoort

• Buitenzijde geschilderd 2007;
• Slechts 150 m van de zuid duinen;
• Ideale gezinswoning met 4 slaapkamers;
• Woonopp. ca. 140 m2, perceelopp. 333 m2.		

Vraagprijs: € 549.000,= k.k.

Deze heerlijke familiewoning met 4 slaapkamers is gelegen aan de rand van het groene
hart in Zandvoort. De woning beschikt over een oprit voor meerdere auto’s en een
fantastische achtertuin van maar liefst 25 meter diep op het ZUIDEN!! Door de aanbouw
aan de achterzijde is de living bijzonder ruim. Het woonhuis beschikt over een achterom
en de kavel grond is royaal met 323 m2.

Kostverlorenstraat 66 B

diep!

Zandvoort

Indeling begane grond: entree, de hal en het verzorgde toilet. Bij binnenkomst van de living
valt direct op dat deze zéér royaal is. Via de openslaande deuren komen we in de 25 meter
diepe én zonnige tuin op het zuiden. Tevens vinden we in de tuin een grote stenen berging.
De zéér fraaie “landelijke” woonkeuken is v.v schitterend “Borretti” fornuis. De eetruimte
heeft een gezellig zicht vanuit de erker over de lommerrijke Kostverlorenstraat.
1e verdieping: Overloop met toegang naar de 4 slaapkamers waarvan 1 beschikt over een
balkon en de badkamer met douche en ligbad.
		

•
•
•
•

Vraagprijs: € 479.000,= k.k.

Van Speijkstraat 14A

s!

Starter

Zandvoort

Vraagprijs: € 229.000,= k.k.

Diverse vertrekken zijn v.v. houten vloeren;
Voorzien van dubbel glas én een ruime achtertuin;
Perceelgrootte 297m2 en woonoppervlak ca. 135m2;
Het geheel verkeert in een zeer goede staat.

De woning heeft bijzonder veel te bieden zoals een prettige living met
veel lichtinval en een teak houten vloer welke voor veel sfeer zorgt,
een moderne U-vormige keuken met granieten blad en diverse inbouw
apparatuur, 4 slaapkamers, een moderne badkamer, een oprit voor
meerdere auto’s, een garage, een werkplaats, een heerlijke achtertuin en
een fraaie veranda waar u heerlijk van de tuin kunt genieten. Bovendien
is er door de dakopbouw op de 2e etage (bereikbaar via vaste trap) extra
ruimte verkregen. Het hellende dak geeft een speels effect.

Schi

m
Tuin 25

Brederodestraat 52 		 € 374.000,= k.k.
Bm. Van Alphenstraat 57-5
€ 159.500,= k.k.
Celsiusstraat 192-5		 V.O.V.
Dr. Mezgerstraat 135		 € 539.000,= k.k.
Marisstraat 13 A		 VERKOCHT
Hogeweg 22-23 		 € 350.000,= k.k.
Grote Krocht 4A		 € 379.000,= k.k.
Koningstraat 29			
€ 429.000,= k.k.
Leeuwerikenstraat 16-6		 € 219.000,= k.k.
Max Euwestraat 68		 VERKOCHT
Kromboomsveld 52		 V.O.V.
Van Galenstraat 118 		 € 159.000,= k.k.
Schuitengat 53			
VERKOCHT
Oranjestraat 14Zw		 € 274.000,= k.k.
Thorbeckestraat 3-5		 € 289.000,= k.k.
Rozenobelstraat 13		 V.O.V.
Van Galenstraat 14		 € 149.000,= k.k.
Van Speijkstraat 2-157		 € 259.000,= k.k.
Wilhelminaweg 31		 € 495.000,= k.k.
Max Euwestraat 7		 VERKOCHT
Zuiderstraat 2B			
€ 259.000,= k.k.
Willemstraat 19			
€ 1.150,= p/m
Van Alphenstraat 59-10		 € 159.000,= k.k.
Oranjestraat 14 Rd		 VERKOCHT
Cort van der Lindenstraat 36
€ 745.000,= k.k.
De Ruyterstraat 6-8		 € 229.000,= k.k.
Bm. Van Alphenstraat 57-6
€ 199.000,= k.k.
De Favaugeplein 43-2		 VERKOCHT
Dr. Gerkestraat 42 Rd		 V.O.V.
De Schelp 55			
€ 119.000,= k.k.
Dr. Mezgerstraat 26 A		 € 399.000,= k.k.
Flemingstraat 346		 VERKOCHT
Dr. Mezgerstraat 94		 € 335.000,= k.k.
Dr. Gerkestraat 18 Rd		 € 299.000,= k.k.
De Schelp 12			
€ 135.500,= k.k.
De Ruyterstraat 62		 VERKOCHT
Cort van der Lindenstraat 44
€ 895.000,= k.k.
De Ruyterstraat 2-8		 € 289.000,= k.k.
Dr. Gerkestraat 151		 € 549.000,= k.k.
Dr. Mezgerstraat 102		 V.O.V.
Swalustraat 26 C		 VERKOCHT
Kostverlorenstraat 85		 € 379.000,= k.k.
Hogeweg 68 A			
€ 419.000,= k.k.
Kostverlorenstraat 66B		 € 479.000,= k.k.
Raadhuisplein 10		 € 374.000,= k.k.
Passage 3-9			
€ 179.000,= k.k.
Rozenobelstraat 13 		 V.O.V.
Schuitengat 47			
VERKOCHT
Stationsstraat 10		 VERKOCHT
Trompstraat 17-6		 € 235.000,= k.k.
Swaluëstraat 23 C		 € 229.500,= k.k.
Wilhelminaweg 6		 € 1.750,= p/m
Mezgerstraat 34-36		 V.O.V.
Trompstraat 11			
€ 469.000,= k.k.
Div. garageboxen		 v.a. € 22.500,=

Dit uitstekend onderhouden halfvrijstaande woonhuis is gelegen op een
aantrekkelijke locatie nabij de zuid duinen en de diverse uitvalswegen.

Mathijs Molenaarstraat 1

!
tterend

Een greep uit ons aanbod:
Zandvoort:

In de bungalow vindt u een ruime woonkamer met open haard, een eetkamerserre, een moderne keuken, 3 prettige slaapkamers, een moderne
badkamer en een ruime tuin met maar liefst 3 zonneterrassen. Deze terrassen zijn fantastisch om te zonnebaden, te dineren en om van een wijntje te genieten! Maak snel een afspraak voor een overtuigende indruk!
•
•
•
•

Heerlijke woning met een fantastische tuin;
Bouwkundig rapport is aanwezig;
Parkeren op eigen terrein mogelijk;
Woonopp. ca. 145 m2, perceelopp. 323 m2.

Deze zéér verrassende en sfeervolle 3-kamer
bovenwoning heeft twee uitmate zonnige
balkons en is gelegen op de 1e etage.
Het is uitstekend gelegen aan de Van Speijkstraat
net buiten het centrum. Het beschikt over een
royale woon-/eetkamer, een moderne keuken,
2 prettige slaapkamers en een verzorgde
badkamer. Er zijn voldoende parkeermogelijk
heden in het vergunningen gebied.
U bent van harte welkom.
•
•
•
•

Openslaande deuren naar het zonnige balkon;
Ideaal als starters woning nabij het centrum;
C.V.ketel bouwjaar ca. 2000;
Woonopp. ca. 95m2, bouwjaar circa 1925.

Piet Leffertsstraat 33

Hoek!

Zandvoort

Rob Greeven

•
•
•
•

Aantrekkelijke woonomgeving in Zandvoort Zuid;
Achtertuin met 2 zonneterrassen én achterom;
Fraai stukwerk van de muren en plafonds;
Woonopp. ca.115 m2, perceelopp. 201m2.

Vraagprijs: € 397.500,= k.k.

Kim Dekker

Timo Greeven

YAYA

door Erna Meijer

Wat is het toch de laatste tijd opvallend in Zandvoort, dat

zoveel jonge vrouwen de moed hebben om een zaak te
beginnen! Waar blijven jullie, mannelijke starters?
In de Kerkstraat is afgelopen
zaterdag de damesmodezaak
Yaya feestelijk geopend. Weer
een modezaak, zult u misschien
denken, maar Yaya voegt echts
iets toe aan het huidige winkelbestand. Onderneemster
Nancy van Dam (inderdaad,
van...): “In onze andere winkel
hadden wij al enkele artikelen
van het Nederlandse merk
Yaya, maar de hele collectie
tonen, biedt veel meer mogelijkheden. Het merk bestaat al
twaalf jaar en er zijn ook zaken,
met uitsluitend Yayakleding, te
vinden in Haarlem, Heemstede
en Alkmaar.” Nu dus ook in
Zandvoort in een fraai ver-

bouwde zaak verkrijgbaar.
Het is lastig om de specifieke
stijl te beschrijven. Klassiekmodern, ‘collegelook’, maar
uitermate geschikt voor zowel jongere als qua leeftijd
wat rijpere vrouwen, die prijs
stellen op een wat gekledener,
basic garderobe. Wel zeer modieus. Veel linnen en katoen in
gedekte tinten als grijs, wit en
blauw. Het assortiment bevat
leuke rokken, pantalons en bijpassende blazers. Vooral een
blauw/crème gestreept colbert
zal beslist bij iedereen in de
smaak vallen. Het voordeel is
tevens dat alle kleding verkrijg-

Open dag van de Zorg
De deuren van Nieuw Unicum stonden wagenwijd open tijdens

de Landelijke Open dag op 15 maart. Om het half uur werden
bezoekers langs diverse behandelafdelingen rondgeleid.

Deze UITSTEKEND onderhouden halfvrijstaande
familiewoning mét oprit is gelegen op een
unieke locatie aan de rand van de zuid-duinen.
De woning beschikt over woonkamer met veel
lichtinval, een moderne SIEMATIC keuken,
2 slaapkamers een hobbykamer en de zolderruimte
met dakkapel voor een extra slaapkamer -3.
Bel snel voor een overtuigende bezichtiging!

Actieve makelaardij
tegen scherp tarief!
Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

baar is in de maten 34 t/m 44.
Binnenkort wordt ook gestart
met een spaarsysteem.

Rondleiding door de keuken

Zo kreeg men voorlichting in
de fysiozaal over de speciale
apparaten, ook de geavanceerde keuken met zijn handige snufjes werd getoond
en er was veel belangstelling
voor de boerderij met zijn levende have: kippen, geiten,
konijnen en pony’s die door
de bewoners zelf verzorgd
worden.

Op het centrale plein ‘De
Brinck’ stonden marktkraampjes met informatie over de
diverse diensten. Bij de stand
van de logopedie bestond
de mogelijkheid om verdikte
drankjes te keuren die worden gebruikt om verslikken te
voorkomen. Men kon zich als
vriend bij Stichting Vrienden
van Nieuw Unicum aanmel-

Iedere week wordt de collectie aangevuld en binnenkort
kan men ook gezellige zomerjurken en linnen bermuda’s
komen passen. Ook heel leuk,
dubbel draagbaar, zijn de tunieken. Handig over je bikini
voor naar het strand, maar nu
al te gebruiken met bijvoorbeeld een legging eronder.
Natuurlijk is er ook ruime collectie tricot, truien, hemdjes
en T-shirts voorradig en tevens
zijn er sieraden, riemen en is
er een beperkt aantal tassen
te koop.
Nancy wordt geassisteerd door
Joke van Veenendaal, die al zeven jaar bij de Van Dam’s werkzaam is, maar zij kunnen vooral
in het weekend nog een goede
hulp erbij gebruiken. Mocht u
interesse hebben, kom dan
even langs. Ook voor andere
lezeressen geldt: “Ga beslist
eens kijken bij Yaya!”
Yaya, Kerkstraat 6A, tel. 5731722.
Openingstijden: zondag en
maandag van 12.00 uur tot
18.00 uur, dinsdag tot en met
zaterdag van 10.00 uur tot
18.00 uur. Gedurende het zomerseizoen zelfs de gehele
week tot 22.00 uur open.
den. Deze stichting werft
gelden voor projecten die bijdragen aan de kwaliteit van
leven van de 200 lichamelijk
gehandicapte bewoners van
Nieuw Unicum waarvoor
geen aanspraak kan worden
gemaakt op reguliere financiële regelingen. De voortreffelijke optredens van de eigen
huisband ‘Building on Sand’
werd onder grote belangstelling beluisterd. Voor het eerst
werden de elektrische gitaar
en drumstel bespeeld die de
bewoners hebben ontvangen
van St. Vrienden van Nieuw
Unicum en met particulier
initiatief. Tevens waren bewoners en vrijwilligers in het
modern ingerichte dagactiviteitencentrum De Boog druk
bezig met het voorbereiden
voor de lentemarkt, werden
er flyers via de computers
ontworpen en stonden er
zelfgemaakte hapjes klaar.
Al met al kan Nieuw Unicum
terugkijken op een geslaagde
dag.
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Sponsor worden van het wekelijkse weerbericht?
Bel 06-4342 9783 en vraag naar de mogelijkheden!

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Een koude Paas dit jaar
We kunnen ons gaan opmaken voor een tamelijk koude
Pasen en heel misschien wordt het op een enkele plaats
wel eieren zoeken met een heel dun sneeuwlaagje… wit!

waarschijnlijk nauwelijks of
niet haalt.

De afgelopen dagen verkeerden Zandvoort en Bentveld
meestentijds in transparante
en schone lucht, die werd
aangevoerd vanaf het noordelijk deel van de Altlantische
Oceaan. Het horizontale zicht
was meestal uitstekend en de
vaak diepblauwe lucht liet de
veelal hagelwitte stapelbewolking goed uitkomen. De
temperatuur haalde de 8
graden in de middagen en
de noordwester zat steeds
op een kracht 4 of 5 richting
de boulevard. De gevoelstemperatuur was daarbij steeds
laag.

Er steekt een stevige noordnoordoostenwind op en met
de plaatselijke gure buien
(inclusief sneeuw) kan het
dan gewoon winters ogen
met gevoelstemperaturen
ver beneden nul! In het lange
weekeinde is er trouwens ook
voldoende ruimte voor de
paaszon en wordt het overdag
nog 7 graden.
Richting de maandwisseling
tenslotte lijken de neerslagkansen af te nemen, maar het
blijft vooralsnog wel aan de
‘frisse’ kant. Begin april wordt
alles beter en zou het kwik
snel kunnen doorschieten
naar 15+.

Vandaag komt een vileine
paasdepressie naderbij, die
richting donderdagmiddag
met name (en ook vrijdag
deels) weer voor veel regen
gaat zorgen, waarna andermaal koude poollucht uitvloeit tot over onze breedten.
Neerslagsommen van een
millimeter of 20 zijn mogelijk
in de Kennemerlandse regio.

Goed nieuws dus bij voorbaat voor de Zandvoortse
strandpachters! Helaas zijn
die aprilse oprispingen van
warmte vaak ‘eendagsvliegen’
en duren dus hooguit enkele
dagen. Vorig jaar was echter
een grote uitzondering, toen
we een welhaast legendarische grasmaand kregen
voorgeschoteld, die amper
een druppel regen gaf en half
april hadden we de eerste vijfentwintiger al te pakken aan
de westkust.

Zoals gezegd is de kans op
natte sneeuw (tijdpad vrijdag
tot en met Tweede Paasdag)
daarbij realistisch te noemen
en zeker in de hogere delen
van Nederland zou het even
wit kunnen worden. Vooral
op zaterdag wordt het ronduit koud met een maximale
temperatuur die de 5 graden

weerman Marc Putto
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ZANDKORRELS INVULBON
Particuliere
zandkorrels €5,-

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

Zakelijke
zandkorrels €10,- (excl.BTW)

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist
plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.

10

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen
Tevens door u in te vullen:

21
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Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilderswerkzaamheden
.................
Autobedrijf
Trade Ard.
Lid BOVAG
en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl
.................
Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of
06-44696001. ;
Met garantie en KvK.
.................
Organisatie- en
familieopstellingen
op 6 april 2008.
Incl. lunch.
Aanmelden/info:
Atie Spaan,
tel. 023-5718442
.................
Garageplaats
te koop
in Park Duijnwijk
Vraagprijs:
€ 21.000,-- k.k.
Van Schaik Omaco
Makelaars
023-5712944
www.vanschaikomaco.nl
.................
Genezing nodig?
Wonderen van god
gebeuren nog steeds!
Ook 25 april in Haarlem,
om 19.30 uur in de
Shelterkerk, Eksterlaan 1.
Info: 5363804.
Jezus geneest jou!
www.levensstroom.nl
.................
Zoluschka voor
schoonmaakgarantie
en zorgeloze
huishouding.
Tel. 06-17054330

Contact gezocht:
Graag wil ik een leuke,
sportieve Nederlandse
man ontmoeten in
de leeftijdsgroep
van 42 tot 47.
Ik heb zelf veel gereisd
en hou ontzettend
veel van de zee.
Verder zijn mijn
hobby’s fotograferen,
tennissen en ik hou van
de gezonde keuken.
Ik hou van een
sterke man met een
goed lichaam.
Voel je je aangesproken,
dan mag je me mailen
op dezeeen@planet.nl
.................
Dranken Groothandel
Zoekt Verkoper
Full-Time leeftijd va 23 jaar
IBV Rijbewijs OHD
bv 023-5738777
.................
Te koop:
Miele tafelmodel
vrieskist met 3 laden.
Zgan. €100.
Tel. 06-10091892
.................
Te huur:
Zomerhuisje, voor
1 pers. Eigen opgang,
kleine zitkamer, open
slaapkamer, keuken,
douche+toilet.
Alles in nieuwe staat.
Tel. 06-54306087
.................
Bijbel:
God zegt: Weet dat
ik je zal genezen,
je ziekten en wonden
helen. Jeremia 30:17.
Bel de gebedslijn:
5363804.
25 April grote
genezingsdienst in
Shelterkerk Haarlem.
.................
Dranken Groothandel
ZOEKT Courier
IBV Rijbewijs
Full-Time of Partime
OHD bv Info
023-5738777
.................
Te huur:
3-kamer appartement
in centrum
(met zeezicht).
Gestoffeerd.
€800 p.m. excl.
Tel. 5713802

C U L T U U R
Stabat Mater meer dan indrukwekkend
Hét onderdeel van het Kerkpleinconcert van Classic Concerts
waar afgelopen zondag de meeste toehoorders voor kwa-

men, het Stabat Mater van Giovanni Pergolesi, was meer dan
indrukwekkend. Begeleid door Die Haerlemsche Musyckcamer, dat ook de rest van het concert in de zeer goed gevulde

Protestantse kerk op zich nam, zongen de zusters Josefien en
Charlotte Stoppelenburg, misschien een beetje oneerbiedig
gezegd, ‘de sterren van de hemel’.

Drie hoofdrolspers van het stabat mater, vlnr Charlotte en Josefien Stoppelenburg
en André Kaart

door Joop van Nes jr.

Wat een volume en een techniek hebben deze dames in
zich. Een behoorlijk technisch
stuk is het Stabat Mater maar
de beide zusjes brachten het
haast met speels gemak.
Gesteund door de schitterende akoestiek van de kerk werd
het een streling voor het oor.
De schitterde sopraanstem van
Josephine bracht de toehoorders bijkans kippenvel en de
warme alt-mezzo van Charlotte
gaf heerlijke warme gevoelens.
Het samenspel van deze twee
stemmen was een genoegen
en een voorrecht om mee te
mogen maken. Opvallend is
de muziekstijl van het orkest
in de creatie van Pergolesi. Vrij

speels voor een barok stuk dat
gedachten van Maria na de
kruisiging van Christus weergeeft, een klassiek roomskatholiek stuk dat meerdere
componisten door de eeuwen
heeft geïnspireerd.
Het Stabat Mater was niet het
enige dat Classic Concerts op
deze druilerige zondagmiddag te bieden hadden. Die
Haerlemsche Musyckcamer
had nog een viertal werken op
het programma laten zetten.
Voor het Stabat Mater brachten zij de Kuhnau variaties, een
werk van de Nederlandse 20eeeuwse Haarlemse componist
Hendrik Andriessen, vader van
de componisten Jurriaan en
Louis Andriessen. Een modern

EARTH
Stichting Kunstcircus Zandvoort presenteert de documentai-

re Earth, geschikt voor het hele gezin. In ruim anderhalf uur
maakt EARTH een tocht van Noordpool naar Zuidpool en benadrukt daarbij de strijd om te overleven.
EARTH confronteert ons door
middel van indrukwekkende
beelden en landschappen,
uitgelicht door een oogverblindende zon, met de harde
realiteit van het leven op onze
planeet. De documentaire

volgt een ijsberenfamilie, een
kudde olifanten en twee bultrug walvissen in hun vaste
leefomgeving en toont de
invloed van seizoenswisselingen daarop. Op indringende
wijze wordt duidelijk hoe de

stuk dat aan het einde een verrassende, bijna barokke fuga
heeft. Deze keuze toonde later
aan dat de amateurs van Die
Haerlemsche Musyckcamer,
onder leiding van de enthousiaste en zeer inspirerende André
Kaart, zeer veelzijdig zijn.
Na de pauze was er aandacht
voor de Duitse componist Max
Reger, die in 1890 zijn Lyrisches
Andante (Liebestraum), voor
strijkers schreef. Een verrassend en technisch stuk met
een mogelijk nog verrassender
einde. Dermate verrassend dat
Kaart het publiek erop moest
attenderen dat het toch echt
afgelopen was. Vervolgens
werden van de Noorse componist Edward Grieg Twee
Elegische Melodieën ten gehore gebracht. Volgens Kaart
zijn het twee liederen, zonder
tekst. Een moeilijk stuk uit
1880 dat de klasse van de muzikanten van Die Haerlemsche
Musyckcamer toonde. Tot slot
een vrolijk werk, volgens Kaart
zelfs ‘vuurwerk’, van de Engelse
componist van Zweedse afkomst Gustav Holst. En vuurwerk werd St. Paul’s Suite het
ook! Een stuk met vrolijke,
folksongachtige invloeden die
deze zeer actieve componist in
191 2 schreef. Een moeilijk stuk
voor met name de tweede violen. Kaart moet het echter
tot in den treuren hebben gerepeteerd want het klonk als
een klok!
Een bijzonder concert met
voor een ieder wat wils. Bravo
Stichting Classic Concerts!
opwarming van de aarde de
overlevingskansen van vele
diersoorten bedreigt. Het lukt
de makers om in gebieden te
filmen waar nog nooit eerder
filmopnames zijn gemaakt. Zo
wordt er gefilmd op ijzingwekkende hoogte op de Mount
Everest.
Aanvangstijden: donderdag
t/m dinsdag 19.00 uur, vrijdag en maandag ook om 13.30
uur. Cinema Circus Zandvoort,
Gasthuisplein 5, tel. 5718686.
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Spreuk van de week:
In het artikel Dorpsgenoten van vorige week, met Marco
Termes, is het laatste deel van de afsluitende spreuk weggevallen. Vandaar dat die spreuk de spreuk van deze week is:

‘Ik wilde altijd alles worden. Nu ben ik dichter. Dat is alles.’
Marco Termes

(Marco wordt gesponsord door Grand Café Danzee)

Gerestaureerd Knipscheerorgel
binnenkort weer te horen
Komende maandag 24 maart, tweede paasdag, wordt het

Knipscheerorgel officieel weer in gebruik genomen. Iedereen wordt hierbij uitgenodigd om aanwezig te zijn in de
Protestantse Kerk aan het Kerkplein. Om 14.00 uur gaan de

torendeuren open. Tijdens de inloop worden in de kerk videoopnamen vertoond die Fred Boeré heeft gemaakt van het restauratieproces van het orgel.

Om 15.00 uur zal het bestuur
van de Stichting Restauratie
Knipscheerorgel het orgel
formeel aan het college van
Kerkrentmeesters overdragen
en worden de gekalligrafeerde
naamlijsten van donateurs onthuld. Vervolgens zal de orgeladviseur, de bekende organist
Aart Bergwerff, de aanwezigen
alle mogelijkheden van het orgel laten horen door het spelen
van uiteenlopende werken van
beroemde componisten.
Sinds 16 september 2006
heeft het monumentale kerken concertorgel ‘in de steigers
gestaan’ en zijn alle onderdelen met groot vakmanschap
heel zorgvuldig gerestaureerd
en in de oorspronkelijke staat
van 1848 teruggebracht. De
schilder– en verguldwerken
zijn met ambachtelijk vakmanschap uitgevoerd en het
interieur van de kerk heeft
daardoor een ander aanzicht
gekregen. Het resultaat mag
gezien worden. Ter gelegenheid van de ingebruikneming
is door Pieter Joustra
een boekwerkje samengesteld met het
ontstaan en de geschiedenis van het
Knipscheerorgel dat
op 24 maart te koop
is in de kerk.
De totale kosten van
de restauratie van het
orgel en balgenkamer bedroegen ruim
€ 320.000. Door de
Rijksdienst voor de
Monumentenzorg is

een substantieel bedrag gesubsidieerd: € 185.000. Het
college van Kerkrentmeesters
had in de afgelopen jaren al
een bedrag gespaard van ca.
€ 50.000. Dank is tevens verschuldigd aan het bestuur
van de Stichting Classic
Concerts Zandvoort, dat in
de jaren 2002 tot en met
2008 de uitgangscollecte bij
Kerkpleinconcerten bestemd
heeft voor de restauratie van
het kerkorgel. De Stichting
Restauratie Knipscheerorgel
die belast was met het verzamelen van de ontbrekende
€ 85.000, bestond uit Minke
van der Meulen, Jan Keizer
en Pieter Joustra. De start
van deze geldinzamelingsactie was op 7 september
2006. Al na negen maanden was het bedrag binnen.
Hartverwarmende reacties
hebben wij mogen ondervinden. Het comité is de vele
donateurs, hulpverleners,
vrijwilligers en schenkers van
materiële zaken bijzonder
dankbaar voor de hulp.

Het gerestaureerde orgel
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week

Hele maand maart:

Huisgemaakte stamppotten
tweede 500 gram:

Voor Pashouders:

Halve prijs!

www.slagerijhorneman.nl

op ons
schnitzelassortiment

Santa Carolina
in rood of wit

Nieuw:

Diverse stijlen lantarens
voor binnen en buiten
Pashouders op alle artikelen 5% korting.

Zandvoorts
Paasei
leuk om te
geven!
van € 8,95

ontdek een nieuwe ervaring van welzijn

1 proefles Kundalini Yoga

Schoffies Kindermode - Haltestraat 2d
2042 LM Zandvoort - Tel.: 023-5738047
Vrijdag koopavond

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Hele maand maart voor ZandvoortPashouders

10% korting op de nieuwe
collectie zonnebrillen
Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

qTapijt
qVinyl
qLaminaat
qParket

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

The band Stiels Wiel

www.nympheia.com

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

q(Vouw)gordijnen
qVitrages
qLuxaflex
qZonwering

GRAND CAFÉ 25

Op vertoon van uw pas:
Haltestraat 48
voor € 7,50
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Tapijt coupons 50% korting

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102
7 dagen per week geopend
van 09.00 tot 22.00 uur

Per fles € 4,75 nu
6 flessen voor maar € 19,95!

20 % korting
op Ten Cate

Medina Woninginrichters

10% korting

kijk ook eens op onze website:

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Geef je interieur eens een leuke
opfrisser met onze Homestickers
van Nouvelle Image!

Top 3!

3x 100 gram vleeswaren

Gebraden gehakt +
Rauwe ham +
Wijncervelaat

€ 3,25

Haltestraat 54 - T. 023-5712451

Bestel nu de ZandvoortPas 2008
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betaling CONTANT

Boer
encake
zoekt
prijsbewuste
vrouw
Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Deze pas is geldig t/m 31 december 2008
Uw op naam gestelde ZandvoortPas
wordt, tesamen met een welkomstkado,
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.

Betaling PER BANK

Met de aangehechte tegoedbon voor een
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst
tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Boerencake

2

KOSTUUM ACTIE

Italiaanse designkostuums
Geen € 349.- maar € 198.www.vlugfashion.nl Haltestraat 2a
7 dagen p. week geopend (vrijdag koopavond)

Kijk op www.newwaves.nl
023- 571 32 55 of info@newwaves.nl

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

OP=OP

Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur open.

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

for shoes

voor slechts

50

Voor ZandvoortPashouders

Onze beroemde spare-ribs voor € 12,- i.p.v. € 13,75
Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

10% Korting op
een massage

Met ZandvoortPas 10% korting
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen
Kerkstraat 1a

Tel. 023 571 44 10

Op vertoon van uw

ZandvoortPas 5% korting *
Dobey Zandvoort • Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort • 023-5719345
* korting geldt niet op aanbiedingen

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation
Aanbod geldig tot en met woensdag 26 maart 2008
en alleen in onze vestiging te Zandvoort.
Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 - 57 12 865
Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

Op vertoon van de pas geen
afmeldkosten bij APK Keuring
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

(in alfabetische volgorde)

Winkeliers:

Deze5%week
10%
korting!
pashouders
korting
op de
gehele collectie.

Pop, rock and classics
Zaterdag 22 maart - Vanaf 22.00 tot 01.00 uur
Tijdens het optreden bier € 1,50
Kerkstraat 25 Zandvoort - 023-5713510

Lijst van
deelnemende
bedrijven

Lees meer over de nieuwe
ZandvoortPas aanbieding
van Menno Gorter
op pagina 15

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

Verzorging en vrije tijd:
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat
Autorijschool Duet - 06-54280393
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - www.nympheia.com
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

Mode en trends:
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Schoffies Kindermode - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Vlug Fashion Men’s Wear - Haltestraat

Wonen en onderhoud:
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Mark Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:
Grand Café 25 - Kerkstraat
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Pasen
Lekker ”soepel” en
”super” gekleed

D

O

S

Eerste paasdag gesloten

zaak die zowel de hobbyist als de professionele fotograaf van dienst is met jarenlange

Paaskriebels?

ervaring en brede kennis van fotografie. Speciaal voor de ZandvoortPas-houders heeft

Bloemenkriebels!

De ideale combinatie!

Afspraak 06-22443639 • Gr. Krocht 20B – 5715657
(Kadobonnen kleding of massage of
combinatie mogelijk)

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18
2042 LW Zandvoort
Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl
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Geef uzelf
ook voor
de paasdagen
mooie nagels!

3
i
Eigen merk
zeker zo goed en veel goedkoper!

Wij zijn 1e en 2e paasdag van
12.00 – tot 17.00 uur geopend
Haltestraat 10e, 2042 LM Zandvoort
023-5732268 Zondags ook open.

Wij zijn tweede paasdag
geopend van
12.00 tot 17.00 uur

20
L

Merk zonnebril o.a.
Ray Ban en Calvin Klein
op sterkte
vanaf € 129,-

1
K

Als u uw ei niet kwijt kunt,
komt u maar naar
23
De Lamstrael
Haltestraat 52

Grote Krocht 20a Zandvoort
Tel.: 023 – 571 4395

10

5
K

16
T

Bloeiende violen
Primula’s
Bloembollen in pot
Van Stolbergweg 1 Tel. 57 170 93

port staan onder meer de scores van de gemeente Zandvoort.
Inmiddels heeft het college er kennis van genomen. De vergelijking zet de gemeente Zandvoort weg als een gemiddeld

assende inzichten, met name toegespitst op de waardering

u op vertoon van uw Zandvoort-

van de burger als kiezer en de waardering van de burger als

Pas een tweede set persoonlijke

belastingbetaler.

“Er is anderhalf jaar lang al
zoveel te doen om de pasfoto’s”, vindt Menno, “de regels voor officiële pasfoto´s
zijn verscherpt. Je mag niet
lachen, het haar moet achter de oren en liever niet
teveel make-up. Kijk, dat
soort foto´s zijn erg onpersoonlijk. Natuurlijk probeer
ik op een creatieve manier
de pasfoto er zo goed mogelijk uit te laten zien. Maar
ik kan me voorstellen dat je
die officiële pasfoto niet zo
snel aan je vrienden, familie of kennissen geeft. Het
is toch leuker als je er vrolijk
op staat? Daarom leek het
mij een leuk idee om naast
de ‘serieuze’ set, een tweede, meer persoonlijke set
pasfoto’s te maken waarop

je wel mag lachen, je haar los uit fotofilms. In de winkel
doen en make-up op.”
staat geen doorsnee apparatuur: de AGFA D Lab 2. Dat is
de crème de la crème op het
Visitekaartje
Voor Menno Gorter is het maken hedendaagse fotogebied.
van een goede pasfoto zijn visi- Een apparaat van dit niveau
tekaartje naar de klant toe. Ook is verder in de hele regio niet
is Menno in te huren voor het te vinden. Hiermee kunnen
maken van groepsfoto’s, studio- we zelfs van camera’s met
foto’s en foto’s op locatie. Bij Foto 30 miljoen pixels elke pixel
Menno Gorter is een ruim as- afdrukken! De mogelijkheden
sortiment te vinden, waaronder zijn oneindig”, aldus Menno.
nog veel soorten filmrolletjes,
geheugenkaarten, videotapes, Foto Menno Gorter, Grote
fotolijsten, fotoboeken en aan- Krocht 26, tel. 5730600. Dage
verwante artikelen. “Naast de lijks geopend van 9.30 tot
mooiste digitale afdrukken ha- 18.00 uur, zondags gesloten.
len we ook nog steeds het beste www.fotomennogorter.nl.

Politie Kennemerland op één na de beste
Onlangs heeft een jury de winnaars bekend gemaakt van

de Diversiteitprijs Nederlandse Politie. De politie Kennemer-

land is net niet als eerste geëindigd, maar kreeg de eervolle
2e prijs en is dus het op één na beste korps van Nederland!

Administratiekantoor

N
ge dop!
asei dan een le taart
pa
l
vo
n
ee
er
Bet
kuiken
Paashaas - of
n
va Tummers:
ling!
alleen op bestel

Het rapport ‘De Staat van de Gemeente’ is gereed. In dit rap-

presterende kleine gemeente en levert slechts een paar ver-

Bij een officiële pasfotoset krijgt

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort
Tel.: 023-57 35 002 - Ma 13.00-18.00
di t/m vrij 8.30-18.00 za 8.30-17.00 uur

L

Zandvoort is gemiddeld
presterende gemeente

voor de halve prijs!

Bij besteding van elke € 15,- gratis tweede
kaartje voor 1 van de 20 attractieparken
verspreid door heel Nederland

O

Menno Gorter een nieuwe aanbieding.

pasfoto´s van dezelfde persoon

van 13.00- tot 17.00 uur

bij Rosa

14

Al bijna tien jaar is de winkel Foto Menno Gorter gevestigd in hartje Zandvoort. Een vak-

Tweede paasdag geopend

Massage

Wij wensen u een Vrolijk Pasen.
Denk ook aan uw zakenrelaties!

Tweede set persoonlijke pasfoto’s
voor de halve prijs!

13

22

11

Fit voor Pasen!
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K. Willemse
Administratie en
belastingaangiften

voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf
Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531
E-mail: kittywillemse@planet.nl

korpschef Bob Visser neemt de prijs in ontvangst

Namens minister Ter Horst
werden op 13 maart jongst
leden de prijzen uitgereikt
aan de winnende korpsen.
Dit vond plaats tijdens het
congres ‘Diversiteitprijs Neder
landse politie 2008, multi

foto: Rob Gieling

cultureel vakmanschap’.

Het korps Kennemerland heeft
deze tweede prijs gewonnen
omdat zij door tal van activiteiten heeft laten zien voortgang
te boeken in multicultureel

vakmanschap. In de projecten
die zich vooral ontwikkelden in
enkele van de hotspots in de
regio werd, door nauw samen
te werken met partners in de
etnische en religieuze omgeving, gewerkt aan het oplossen van concrete problemen.
Hierdoor heeft het korps actief
geïnvesteerd in het opbouwen
van kennis en vaardigheden
die nodig zijn voor multicultureel vakmanschap. Een trotse
korpschef Bob Visser nam in
theater Het Spant de vette
cheque in ontvangst.
Het politiekorps Kennemerland
laat 24 politiekorpsen achter
zich. Met de prijs is een geldbedrag gemoeid van € 200.000.
De eerste prijs ging naar het
korps Rotterdam-Rijnmond
omdat men daar op het gebied
van multicultureel vakmanschap voor alle medewerkers
de meeste vooruitgang heeft
geboekt.

Volgens rapport scoort Zandvoortse gemeente gemiddeld

Aan de ‘Staat van de Gemeente’,
versie najaar 2007, hebben 47
gemeenten meegedaan. In
het rapport zijn deze gemeenten geordend naar grootte:
gemeenten met minder dan
25.000 inwoners, gemeenten met tussen de 25.000 en
50.000 inwoners en gemeenten met 50.000 inwoners of
meer. Zandvoort valt onder de
eerste groep. De Staat van de
Gemeente is op dit moment
het meest actuele instrument
dat het mogelijk maakt op
een eenvoudige gestandaardiseerde manier op hoofdlijnen een goed beeld te krijgen
van het functioneren van een
gemeente. Bovendien is het
beeld van de eigen gemeente
door de vragenlijst goed vergelijkbaar met andere gemeenten.

Afwijkingen

Zes ‘rollen’

De Staat van de Gemeente is
slechts één van de vele onderzoeken waarin de gemeente
centraal staat. De gemeente
probeert de uitkomsten ervan
direct te gebruiken om de prestaties te verbeteren. Andere belangrijke onderzoeken zijn: de
Leefbaarheidsmonitor 2006,
de Veiligheidsmonitor 2006, de
Benchmark ondernemersklimaat Zandvoort, het Digipanel
groenvoorzieningen, de rapporten van de Rekenkamer
over de stedelijke vernieuwing
en de gemeenschappelijke regelingen. Het volledige rapport
kunt u vinden op de gemeentelijke website.

Kenmerkend voor de meting
van de prestaties in het rapport is dat deze worden ondergebracht in zes burgerrollen: de burger als kiezer,
als klant, als onderdaan, als
partner, als wijkbewoner en
als belastingbetaler. Iedere
burgerrol krijgt een totaalcijfer. Aan deze burgerrollen
zijn geen ‘gewichten’ toegekend: de rol van burgers als
onderdaan is daarmee bijvoorbeeld even zwaar gewogen als de rol van burger als
kiezer. Daarbij geldt dat een
5,5 score als ‘neutraal’ geldt
dus niet voldoende maar ook
niet onvoldoende.

Op de eerste rol (burger als kiezer) scoort Gemeente Zandvoort
lager dan het gemiddelde en
onder de waarde 5,5. Op de laatste rol (burger als belastingbetaler) scoort Zandvoort aanzienlijk hoger dan het gemiddelde.
Voor de overige rollen gelden
rapportcijfers die dichtbij het
gemiddelde liggen. In het rapport wordt uitgebreider ingegaan op de van het gemiddelde
afwijkende scores ten aanzien
van de ‘burgerrollen’ kiezer en
belastingbetaler. Ook wordt
kort aandacht besteed aan een
aantal opvallende resultaten
binnen de overige rollen waarop Zandvoort dus gemiddeld
scoort ten opzichte van de andere deelnemende gemeenten
in de eigen grootteklasse.

Leren van feedback

Bron: www.zandvoort.nl
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In the Picture…
Locatie Noord
Flemingstraat 55
2041 VW Zandvoort
Tel: 023 574 03 30

Locatie Centrum
Willemstraat 20
2042 VB Zandvoort
Tel: 023 571 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl
cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl
info@pluspuntzandvoort.nl
1001 dingen club:
Hey, ben jij tussen de 7 en 12 jaar oud en vind je het
leuk om met andere kinderen leuke dingen te doen?
Kom dan eens langs op woensdagmiddag.Van 15.15
tot 17.00 uur worden er steeds andere activiteiten
gedaan.Voor €1,50 per keer ben je actief of creatief
bezig en leer je nieuwe kinderen kennen.
Jeugdhonk Chill Out
Chill Out is er voorlopig alleen voor kinderen uit groep
7 en 8 van het basis onderwijs. de Chill Out is open op
dinsdag en woensdag van 15.00-17.00 uur en kunnen
de tieners op de playstation, lekker hangen op de bank,
gebruik maken van een drietal pc’s met internet, een
spelletje spelen en kunnen iets te drinken halen.

DANSCAFÉ IN Zandvoort
Elke eerste zaterdag van de maand is er bij Pluspunt een
Danscafé. In het danscafé krijgt u alle gelegenheid om
vrij te dansen en het geleerde in de praktijk te brengen.
De avond is van 20.00- 24.00
Deur open 19.30
Entreekosten danscafé: € 5,00 p.p.
Voor het danscafé geldt een Passend kledingvoorschrift.
Helpdesk voor computervragen en
problemen!!
Op dinsdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur
kunt u in het computerlokaal terecht met uw vragen
en problemen op PC gebied. De medewerkers van
Nieuw Unicum en een vrijwilliger staan klaar om u
weer op weg te helpen!!
Wijksteunpunt biedt spreekuren
van diverse organisaties:
• Medial:
Bloedafname en trombosedienst: maandag en donderdag tussen 8.15 uur en 11.00 uur kunt u terecht in het
wijksteunpunt. Andere dagen in het Huis in de Duinen.
• Loket Zandvoort:
Iedere donderdagochtend van 09.00-11.00 uur.
• Wijkagent Zandvoort-Noord:
Dinsdag 15.00-16.30 uur (even weken) en 19.00-20.30
uur (oneven weken)
7
• Wijkmeesters EMM:
Dinsdag 15.00-16.00 uur
• Zorgloket stichting ZorgContact
Maandagochtend 10.00-12.00 uur.
‘T
• Helpdesk compunic/pluspunt
Iedere dinsdag tussen 14.00 en 16.00 uur voor uw
vragen en problemen.
Dagblad “de Pers” Van maandag t/m vrijdag
verkrijgbaar bij Pluspunt Wijksteunpunt.
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Monique va
der Werff
over Kika
la
artiestenga

Op zoek naar extra inkomen?

Voor onze kamerschoonmaak en schoonmaak in algemene ruimtes is

Hotel NH Zandvoort op zoek naar:

Houd je van aanpakken en ben je minimaal
3 uur beschikbaar overdag tussen 9.00 – 15.00 uur
of van 14.00 – 22.00, eventueel ook/alleen
in het weekend? Wil je werken in een
enthousiast team en heb je oog voor detail?

Interesse? Bel voor een afspraak en meer informatie
naar: NH Zandvoort
Ria Bruinsma of Irmi Sommerer
24
Burg. Van Alphenstraat 63
2041 KG ZANDVOORT
023 – 5760 884
i
Of stuur een mail naar:
hskpng.nhzandvoort@nh-hotels.com
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Aanstaande zaterdag 21 maart is het zover: Kika ArtiestenGala

2008. Het gala wordt gehouden in The Beach Factory in Center
Parcs. Aan de vooravond van het gala hadden wij een interview

met de presentatrice van deze avond, de Zandvoortse Zoop actrice Monique van de Werff. “Ik ben trots op Zandvoort”, zegt ze!
“Ik vind het fijn om iets bij te
kunnen dragen aan zo een
mooi initiatief als het Kika
Artiestengala. Het is een
belangrijk evenement voor
Zandvoort en ik vind het inderdaad een eer om gastvrouw
te mogen zijn op deze bijzondere avond.” Monique is door
haar werk veel in aanraking
geweest met ernstig zieke
kinderen: “Doordat ik in Zoop
speelde, kwam ik veel met

kinderen in aanraking. Veel
gezonde kinderen, maar ook
zieke kinderen. Via organisaties als Stichting De Opkikker
en Doe een Wens heb ik een
aantal kinderen de dag van
hun leven bezorgd, door hun
wens om ‘Taffie’ te willen ontmoeten te vervullen. Het is erg
ontroerend om op die manier
iets voor een kind te kunnen
betekenen. Het doel van Kika is
om therapieën te ontwikkelen

… vo or Ke lly Wa rmerd am , 18 jaa r

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF
6

vrijblijvende offerte!
023 5720480/06 41374921

T

25
E

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!
Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort
Tel. 023-5739278
e-mail: hanswillemse@planet.nl

phy -www.junio
rfe

H eb je ff …

V

levering en plaatsing
van alle glassoorten

Foto: Junior Fer

min Photogra

Medewerkers
Huishoudelijke dienst M/V

Kinderdisco The Swing voor alle kidz
van 6 t/m 11 jaar
Vrijdag 21 maart is het thema REGENBOOG bij de
kinderdisco. Kom allemaal zo gekleurd mogelijk.
Duik in de verkleed kast thuis en trek iets moois, gek
of unieks aan. Wij zorgen voor de juiste .regenboog
sfeer met, leuke spelletjes, maar vooral veel goeie
muziek… dit mag je niet missen.
Vrijdag 21 maart van 19.00 tot 21.00 bij ons in Noord!!
voor kinderen van 6 t/m 11 jaar entree 1 euro.

waardoor
deze kinderen zo snel
mogelijk
kunnen genezen, met zo
min mogelijk
pijn en strijd.”

Waar kennen we jou van?
“Al bijna vier jaar ben ik in
het weekend en in de vakantie te vinden bij strandpaviljoen Thalassa (18). Hier
werk ik in de bediening. Ik heb
het er enorm naar mijn zin,
mede doordat er altijd een
gezellige sfeer hangt onder
de collega’s, de gasten en
uiteraard ook omdat er heerlijke visgerechten worden
geserveerd!”
Wat doe je naast deze bijbaan?
“Naast mijn werk op het strand, zit ik in 6VWO op
het Sancta Maria. Binnenkort doe ik dus eindexamen.
Als ik ben geslaagd, ga ik volgend jaar beginnen met
de studie Economie & Bedrijfskunde aan de UvA in
Amsterdam.”
Waar kunnen we jou nog meer tegenkomen?
“Op zaterdagavond heb je de meeste kans om mij tegen
te komen in de Scandals met vrienden en vriendinnen.
Ook vind ik het heerlijk om ’s avonds op de bank een
filmpje te kijken met mijn vriend, zeker nadat ik een dag
hard heb gewerkt op het strand!”

rmin.com

Jaarlijks
evenement

Monique zou
het toejuichen
als er een jaarlijks evenement uitrolt waar
zoveel mogelijk mensen aan
meewerken: “Ik denk dat het
voor een organisatie als Kika
heel motiverend en steunend
is dat zoveel mensen zelf in
actie komen om geld voor
hen in te zamelen. Persoonlijk
vind ik het mooi om te zien dat
er mensen zijn die hun geld,
tijd en talent daarvoor willen
inzetten. Iedereen kan iets
doen. Bovendien schept het
een band om samen aan iets
goeds te werken. Het zou hartstikke goed zijn als dit jaarlijks
zou terugkeren. Het is al leuk
om naar een artiestengala te
gaan, als je hiermee ook nog
een goed doel kunt steunen,

dan kan dat alleen maar voor
iedereen elk jaar weer een positieve ervaring zijn!”

Goed bezig

Monique verwacht een superavond. Niet alleen voor
de toeschouwers maar ook
voor Kika: “Naast het hebben van een geweldige avond
met spetterende optredens,
hoop ik dat mensen bewust
blijven van het feit dat we
aan anderen moeten blijven
denken.” Als Zandvoortse is
ze trots dat dit Artiestengala
met en door Zandvoorters
wordt georganiseerd: “Het
geeft de goede spirit van veel
Zandvoorters aan! Niet te beroerd zijn om de handen uit
de mouwen te steken, iedereen draagt zijn of haar steentje bij, dat vind ik getuigen
van een goede mentaliteit
en gemeenschapszin. Het is
knap om als dorp het sociale
karakter hoog in het vaandel te blijven dragen, in een
maatschappij waarin steeds
meer mensen geneigd zijn
om alleen nog maar naar hun
eigenbelang te kijken. Goed
bezig, Zandvoort!”

I Know Where It’s @
Vrijdag 21 maart:

Kika Artiestengala 2008 wordt gehouden in de Beach
Factory van Center Parcs Zandvoort. Het belooft een

groot spektakel te worden met o.a. optredens van de
Zandvoortse rockband VanKessel. De opbrengst gaat
geheel naar de stichting Kika kinderen kankervrij.

Zaterdag 22 maart:

Met een kaalgeschoren hoofd kan je een gratis entree
verdienen om live aanwezig te zijn bij het optreden van
hiphopper Extince in de Grote Zaal van het Patronaat.
Deze Nederhopper van het eerste uur brak door met
nummers als ‘Spraakwater’, ‘Viervoeters’ en ‘Kaal of
Kammen’. Onlangs bracht hij een nieuw album uit
met de titel ‘Toch?’ Wat te doen als het als het concert uitverkocht raakt? Geen paniek! Bekijk de site van
www.zfmzandvoort.nl om te lezen wat je moet doen.
Toegangsprijs: € 12,50. Aanvang: 20.30 uur.

Zaterdag 22 en maandag 24 maart:

Tijdens de Paasdagen wordt met de Kinzo Paasraces
het startsein gegeven voor het nieuwe autosportseizoen. Tevens wordt het 60 jarig jubileum van Circuit
Park Zandvoort ingeluid. Kaarten zijn o.a. verkrijgbaar
via de website van Circuit Park Zandvoort (www.circuitzandvoort.nl)

Zondag 23 en maandag 24 maart:

Tijdens de paasdagen is er een spectaculair Paas Lunch
Buffet in het Circles Restaurant van Holland Casino
Zandvoort. Roerei met gerookte zalm en rucola, sand-

wiches met kip, slagroomsoesjes of toch flensjes met
vruchtenjam? Begin je alleen al te watertanden bij de
gedachte? Bezoek voor meer informatie www.hollandcasino.nl. Prijs: €24,50 p.p. Tijd: 13.00 tot 15.00 uur.

Column
Let’s get party!
Vorig weekend vierde een
goede vriendin van mij samen met twee vrienden
haar verjaardag in strandtent Mango’s. Ik was nogal
aan de late kant, dus ik liep
laat in de avond nog over
de boulevard. Het was superkoud, pikdonker en het
waaide hard. Geen weer om
in de feeststemming te komen. Gelukkig zag ik al snel
gekleurde lampjes hangen
en hoorde ik harde muziek
uit de speakers knallen. Mooi.
Daar moet ik zijn. Snel naar
binnen om weer een beetje
warm te worden. Om eerlijk
te zijn ben ik niet zo gek op
verjaardagsfeestjes. Mijn
associatie heeft misschien
met vroeger te maken. Ik
moest altijd mee naar verjaardagen van familieleden
en vage kennissen. Het feest
bestond voor mij vooral uit
braaf in een kring zitten en
niet morsen op mijn nette
kleren. Het was zo ontzettend saai. De minuten leken
wel uren.
Nu ben ik er nog steeds niet
dol op. Vooral het voeren van
oppervlakkige gesprekken
vind ik een ramp. De jarige
job heeft meestal ook weinig tijd om even met je te
kletsen, want die heeft het
te druk met cadeaus uitpakken. Of met het voorbereiden
van de bekende verjaardagshapjes. Toastjes met salade,
plakjes worst en blokjes
kaas. Alles wordt netjes op
schalen en bakjes op tafel
gezet. Wie wil kan pakken.
Glaasje wijn erbij: het is tenslotte feest! Maar er zijn natuurlijk uitzonderingen! Dat
geef ik nu volmondig toe. De
verjaardag van mijn vriendin
was echt een topavond! Het
leek helemaal niet op een
verjaardag, maar meer op
een avondje stappen. Het
was supergezellig, de drank
lekker en de live muziek top.
Ik heb lekker staan dansen
en hard staan mee blèren
met de muziek. Aan het
einde van het feest wilde ik
nog helemaal niet naar huis
toe. Doe mij maar vaker zo’n
verjaardagsfeestje!

Sutiah
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Cense & van Lingen Makelaars o.g.
Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2
2042 PR Zandvoort
Tel. 023 - 5 715 715
Internet: www.cvl.nu
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Zandvoort is meer dan strand alleen

Bekijk het dorp eens door de ogen van een toerist. Bij het

VVV is voor slechts € 2 een dorpswandeling verkrijgbaar, die

Greeven Makelaardij

u langs historische plekken en door verrassende leuke kleine

Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort
023-57 39 234
Internet: www.greevenmakelaardij.nl

Van der Reijden Makelaardij
Passage 42-44
2040 AK Zandvoort
Tel. 023 - 571 55 31
Internet: www.hollandresidence.nl

Van Schaik Omaco Zandvoort
Hogeweg 56A
2042GJ Zandvoort
Tel. 023 - 571 29 44
Internet: www.vanschaikomaco.nl

straatjes voert: ‘Slenteren door Zandvoortse Sloppies’.
De wandeling duurt circa
1,5 uur en begint bij het
VVV, de vroegere ‘School
B’, ook wel het klompenschooltje genoemd. In de
routeomschrijving staan
interessante, leuke en
rare wetenswaardigheden over ons dorp. Ook
staan er oude foto’s en
bijzondere anekdotes in.
Wist u bijvoorbeeld dat
Zandvoort zich met het
wapen van Zandvoort
met zijn drie haringen wat
chiquer voordoet dan het in
werkelijkheid is? Vissen was
eeuwenlang de belangrijkste
bron van inkomsten voor de

Zandvoorters. Maar haringen
vangen deden ze helemaal
niet, omdat ze de haring niet
mochten kaken (ontdoen van
ingewanden). Dat was tot

De kip en het ei

Oorspronkelijk komt de kip uit Zuid-oost Azië, waar zij, het Ban-

kivahoen, nog steeds in het wild leeft. De kip stamt af van… de
dinosaurus. Wereldwijd bestaan er 350 kippenrassen, waarvan
20 Nederlandse. De Barnevelder is een van de bekendste.
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Wekelijks de krant lezen op internet?

www.zandvoortsecourant.nl

De route voert u via Raadhuis
plein en Kerkplein naar de
Poststraat, waar u op
nummer 10 het eerste
vissershuisje tegenkomt, gebouwd in 1870.
De wandeling slingert
door het hele dorp,
ook aan de omgeving
van het Gasthuisplein
wordt veel aandacht
b e s t e e d : Ca fé h e t
Wapen van Zandvoort,
de oude smederij van
Dorsman en het huis
aan de Gasthuisstraat 11
waar beeldhouwer Kees
Verkade heeft gewoond. Als u
via vele straatjes en sloppies
weer op het Schoolplein terug
bent, heeft u beslist een andere kijk op het dorp gekregen.

het ei af. Tijdens het broeden
doet de kip haar borstveren
van elkaar, waardoor haar
temperatuur lager wordt.

al bekend hoeveel eitjes ze in
haar leven kan leggen. Tel de
eicellen van de eierstok en u
weet het.

Een ei is een lekkernij
Natuurlijk worden niet alle
eieren uitgebroed. Als er geen
haan in de buurt is, komen
er zo wie zo geen kuikentjes.
Veel eieren worden gebakken,
gekookt of als ingrediënt gebruikt. Een ei blijft circa drie
weken goed voor consumptie.
Er zijn rassen die een ’winterleg’ hebben, maar van nature
leggen de meeste kippen ’s
winters niet. Dat heeft alles
te maken met de hoeveelheid
licht. Met daglichtlampen kun
je de leg kunstmatig in stand
houden, maar als je de natuur
zijn gang laat gaan, komen de
eerste verse eitjes pas weer als
de dagen gaan lengen.

Het begin
Het duurt drie uur voordat de
dooier volledig gevormd is.
Daarna nog 22 uur om de rest
van het ei eromheen te bouwen, zodat het klaar is om gelegd te worden. De temperatuur van een kip is 40°C. Een ei
wordt uitgebroed op 37,9°C. Bij
een hogere temperatuur sterft

Wie was er nou als eerste: de
kip of het ei?
Ook het Pluimveemuseum
in Barneveld heeft geen antwoord op de eeuwige vraag.
Maar als u in de buurt bent,
is het beslist de moeite waard
om dit museum te bezoeken
en zo nog meer over de kip en
het ei te weten te komen.

Broedmachine

Maar u hebt vast ook wel
van de krulvederige witte
Hollandse Kuifhoen of de
Nederlandse Uilebaard gehoord. Niet? Kippen worden
om diverse redenen gehouden: om hun uiterlijk, om hun
vlees of om de hoeveelheid
eieren die ze leggen. Bruine
eieren komen van afstammelingen van Aziatische rassen,
witte van Middellandse Zee
kippen. In bijna elk land ter
wereld komen kippen voor. Als
een kip geboren wordt, is het

1857 voorbehouden aan de
grote steden.
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Oude belbus met pensioen
Een bushalte op het parkeerterrein voor het Pluspunt? ‘Halte
ten behoeve van de doop van de nieuwe belbus’ stond er op

een bordje. Bij de halte stond een splinternieuwe Fiat Ducato

Combinato te glimmen in de zon. Donderdag 13 maart 2008
gaat de geschiedenis in als de dag dat de nieuwe belbus in gebruik werd genomen. Tijd voor champagne!

Een toast op de nieuwe belbus

Directeur van de welzijnsorganisatie Pluspunt, Albert
Rechterschot, ontving de sleutel van de belbus uit handen
van Rob Witte, eigenaar van
Autobedrijf Zandvoort. In zijn
toespraak tijdens de plechtigheid zei Rechterschot erg blij
te zijn met deze nieuwe aanwinst voor de Zandvoortse
55-plussers. De belbus vervangt de 5 jaar oude Ford
Transit die na 146.000 km,
gemiddeld 600 km per week
(!), met pensioen mag. “Om
nog wat cijfers te noemen: alleen al in 2007 zijn er 10.000
ritten gemaakt. We hebben
momenteel 200 klanten.
Maar het mogen er best meer
worden”, aldus Rechterschot.
Wethouder Marten Bierman,
die zijn zieke collega Gert
Toonen verving, zei: “Dit is een
feestelijk moment. Het college
vindt het belangrijk dat de bus
er is en veel wordt gebruikt.”
Op dat moment wist hij nog
niet dat hij de eerste klant zou
worden...

Niet over één nacht ijs

Er is veel tijd besteed aan
de keuze voor een nieuwe
bus. Samen met de groep
chauffeurs is een lijst met
eisen opgesteld, waaraan de
nieuwe belbus moet voldoen.
Tevens zijn er beurzen en dealers bezocht. Uiteindelijk viel
de keuze op een Fiat Ducato

Combinato die geleverd is
door Autobedrijf Zandvoort.
“Een prima bus”, lacht Rob
Witte, “en mijn garage is hier
om de hoek, dus ook gemakkelijk voor het onderhoud.”
Pluspunt leaset de belbus
en zoekt nog sponsors om
de exploitatiekosten te drukken. Een goede kans voor
Zandvoortse ondernemers om
in Zandvoort en Bentveld veel
gezien te worden.

Knallende kurken

Na de toespraken ging het
gezelschap naar buiten om
de belbus te bewonderen.
“We gooien die fles champagne niet tegen de bus, dan
zit er meteen een deuk in”,
grapte Bert Beumer, een van
de chauffeurs. Met een knal
vloog de kurk metershoog
de lucht in en werd een toast
uitgebracht op de citroengele
aanwinst. Na de feestelijkheden was wethouder Bierman
zeer vereerd met de lift terug
naar het raadhuis.

Wilt u ook gebruik
maken van de belbus?

De belbus rijdt van maandag tot en met zaterdag, van
09.00 uur tot 17.00 uur door
Zandvoort en Bentveld. Een
enkele rit kost € 0,60. Voor
reserveringen (minimaal 1
dag van tevoren) belt u met
Pluspunt: 5717373.
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MENS HET COLLEGE VAN "URGEMEESTER EN 7ETHOUDERS
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"URGEMEESTER VAN !LPHENSTRAAT DIRECT TEN NOORDEN
VAN DE 6ONDELLAAN
"OULEVARD "ARNAART TEN NOORDEN VAN DE ROTONDE
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"ADHUISPLEIN DIRECT TEN ZUIDEN VAN HET $E &AVAU
GEPLEIN
+LEINE +ROCHT DIRECT TEN OOSTEN VAN DE 3WALUpS
TRAAT
4WEEMAAL OP DE ROTONDE VAN HET 2AADHUISPLEIN
3CHOOLSTRAAT DIRECT TEN OOSTEN VAN DE (ALTESTRAAT
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"EZWAARSCHRIFTEN
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5 KUNT ZE INZIEN TIJDENS OPENINGSTIJDEN "ELANGHEBBEN
DEN KUNNEN GEDURENDE EEN TERMIJN VAN ZES WEKEN NA
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Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Weet wat je weet
voor je geld besteedt

Veel mensen voelen zich onzeker over financiële zaken. Je sluit namelijk niet

elke dag een lening, hypotheek of verzekering af. Je moet informatie lezen,
vergelijken en vragen stellen. Maar ook is het goed om te kijken wat je al wel
weet. Dat kan je nu testen op www.weetwatjeweet.nl
Voordat je grote financiële beslissingen neemt is een goede voorbereiding
belangrijk. Je sluit namelijk niet elke
dag een lening of een hypotheek af.
Een leuke mogelijkheid om je kennis
te testen is de financiële kennistest
op www.weetwatjeweet.nl. Dit is een
snelle, gratis test over verschillende
financiële thema’s, gemaakt door de
Autoriteit Financiële Markten (AFM).
De AFM houdt namens de overheid
toezicht op de financiële markt. Er zijn
vier testen op www.weetwatjeweet.
nl, over vier financiële onderwerpen:
lenen, hypotheken, beleggen en beleggingsverzekeringen. Na elke vraag
krijg je direct te zien wat het goede
antwoord is en ook krijg je een korte uitleg over het goede antwoord.
Verder is direct te zien hoe goed de

gemiddelde Nederlander de vraag
gemaakt heeft. Aan het eind volgt
de totaalscore en de score per onderwerp. Heb je genoeg kennis om zelf te
kiezen? Moet je meer informatie verzamelen? Of is het verstandiger om
advies te vragen? De financiële kennistest helpt je antwoord te geven op
deze vragen.
De gemiddelde Nederlander weet
het meest over beleggen, daar beantwoordt hij ruim 11 van de 15 vragen goed (75%). Bij de hypotheektest
heeft de gemiddelde Nederlander
62% goed, bij de leentest 59%. De
beleggingsverzekeringen test wordt
het slechtst gemaakt. Hier scoort de
gemiddelde Nederlander 55% goed.
Ga naar www.weetwatjeweet.nl en
doe ook de test. bron: AFM
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Futsal

Handbal

SV Zandvoort in slotfase onderuit;
ZSC’04 bijna kampioen

Dat in het futsal niets zeker is, blijkt wel dat het verdedigen

van één doelpunt voorsprong niet voldoende hoeft te zijn om
een wedstrijd te winnen. SV Zandvoort kan daar over meepra-

ten. Lange tijd deden onze plaatsgenoten mee voor de winst,
maar het succes werd door het bezoekende BSM uit Bennebroek in de slotfase terecht ontfutseld.

gaan dat de badgasten een
voorsprong hadden van 7-6.
Strijder, die in de slotfase
leeg gespeeld was, zag van de
zijkant toe hoe zijn ploeggenoten langzaam wegzakten.
BSM rook kansen boog in de
laatste twee minuten de 7-6
achterstand om tot een 7-8
voorsprong.
Met een veelzeggende blik
verliet Stefan Smit de zaal. De
teleurstelling was van zijn gezicht te lezen. De problemen
stapelen zich steeds meer op
voor Zandvoort, de ploeg staat
nu onderaan en is dus in acuut
degradatiegevaar.

ZSC ’04
Actie van Stijn Stobbelaar

In de eerste helft deed de ‘gele’
brigade, met dit keer keeper
Dave Meijering in de gelederen, het niet slecht. Toch
moesten de Zandvoorters
na 25 minuten spelen een
kleine achterstand van twee
doelpunten toestaan. Daarna
was het door de inzet van
Stijn Stobbelaar, Christiaan
Strijder en Patrick Koper dat
Zandvoort niet op een gro-

Basketbal

tere achterstand kwam. Met
een aantal kansen werd slordig omgesprongen, waar BSM
deels van profiteerde.
In de tweede helft kwamen
de Zandvoorters terug. Stefan
Smit en Tim Minden begonnen ook beter te draaien en
daardoor deed Zandvoort
lang mee. Het was zelfs met
nog ongeveer 4 minuten te

ZSC’04 moest aantreden tegen IJmuiden. In een bijna
niets aan de hand wedstrijd
haalden de Zandvoorters
met aanvoerder Michel van
Marm en gelegenheidscoach
Vincent Fleers de volle winst
binnen. Het werd 9-2. “Met dit
resultaat kunnen we alleen op
doelsaldo nog de titel mislopen. Dat betekent dat onze
concurrenten alles moeten
winnen en wij alle wedstrijden dik moeten verliezen’, aldus Fleers na afloop.

(dames)

Lengtegebrek nekt Lions dames
Het gebrek aan lengte heeft het Lions damesteam thuis tegen

Zeemacht danig parten gespeeld. Een voorsprong van 13 pun-

ten halverwege het derde kwart was daardoor niet voldoende
voor de winst.

“Het gebrek aan lange speelsters is al het hele jaar voelbaar. Vorig seizoen speelden
bijvoorbeeld Aniecke van
Litsenburg en Marinella Pranic
nog bij ons en die pakten hun
rebounds. Uiteraard is dat niet
de enige reden van deze verloren wedstrijd. We gooiden
de ballen er niet in en als je
dat niet doet, win je natuurlijk nooit”, aldus een enigszins
teleurgestelde coach Johan
Beerepoot na afloop.
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Hij had dan ook groot gelijk.
In het eerste kwart werd duidelijk dat de Lions-dames het
moeilijk zouden krijgen. Als de
break, vaak het gevolg van een
rebound, bij Lions niet loopt,
zal het van afstand moeten
gebeuren en daar ging het
mis. Veel schoten waren niet
accuraat genoeg of misten
de ring zelfs volledig. Tevens
werd toen ook duidelijk dat
een van de arbiters niet de
kundigheid in huis had om

een wedstrijd uit de Rayon
1e klasse te leiden, een gegeven dat Lions regelmatig behoorlijk uit de concentratie
haalde.
Toch kwamen onze plaatsgenoten in het derde kwart op
de grootste voorsprong van
de wedstrijd. Toen echter een
van de dames uit Den Helder
het vizier op scherp zette en
4 driepunters liet noteren,
was de voorsprong snel weg.
Met twee minuten te gaan in
het laatste kwart, was er opnieuw evenwicht. Zeemacht
begon toen nog een keer aan
een slotoffensief en trok met
56-59 aan het langste eind.

Autosport

Zware nederlaag handbalsters
Het eerste damesteam van ZSC heeft in de uitwedstrijd tegen

het Amsterdamse US 2 geen enkel uitzicht gehad op een redelijk resultaat. De wedstrijd tegen de titelkandidaat in de 3e
klasse werd zeer ruim met 30-11 verloren.
Hoewel ZSC wel de score
opende, had US van meet af
aan het heft in handen en
maakte al snel duidelijk dat
alleen zij aanspraak konden
maken op de overwinning.
Wat ZSC ook probeerde het
lukte niet. Bij rust was er al
een beslissende afstand van 11

goals tussen beide teams: 14-3.
Hoewel ZSC in de tweede helft
twee doelpunten meer wist
te scoren, bleef US de betere
ploeg en drukte dit uiteindelijk
uit in de eindstand: 30-11. Lucia
v.d. Drift scoorde 4x, Daphine
van Rhee 3x en Martina Balk
schoot twee keer raak.

Colofon

Startschot Paasraces ook begin van jubileumjaar
Als op zaterdag 22 maart om kwart over twee het startsein
voor de Toerwagen Diesel Cup wordt gegeven, begint voor
het Circuit Park Zandvoort een jaar vol bijzonderheden. De
Zandvoortse racepiste bestaat dit jaar 60 jaar. Chief Operating
Office (COO) Erik Weijers liet optekenen dat dit feit zeker niet
ongemerkt voorbij zal gaan.

Bridge
CDA bridgedrive

Voor de elfde keer werd in het Gemeenschapshuis gestreden in

de door het CDA georganiseerde bridgewedstrijd. In tegenstel-

ling tot eerdere jaren waren er minder deelnemers dan anders,
maar de 32 paren maakten er, volgens afdelingsvoorzitter Ype
Brune, een zeer gezellige en dus geslaagde dag van.
In het totaal werden er acht
ronden van vier spellen topintegraal gespeeld. Op deze
manier konden de behaalde
resultaten van alle deelnemers onderling vergeleken
worden. Na de ochtendsessie
stonden twee paren gelijk aan
kop, namelijk Gerard de Poel &
Mw. Brugman, evenals Gonny
Mul & H. van Haastrecht met
een fraaie score van 64,29%.
De vraag is dan natuurlijk
of men dit resultaat in de
middaguren kan behouden.
Helaas was dit niet het geval.
Uiteindelijk werden De Poel
en zijn partner zesde (nog altijd met een prima score van
55,73%), terwijl Gonny Mul op
de veertiende plaats eindigde
met 51,46%.
De eindoverwinning met

60,52% ging naar het paar
Maria Emmelot & Gert Jan
van Amsterdam, dat bij de tussenstand nog op de twaalfde
plaats stond. De lekkere lunch
in de buitenlucht zal zeker
bijgedragen hebben tot deze
eindspurt, waardoor zij de
overwinningsbeker vol trots
mee naar huis mochten nemen. Medeorganisator Wim
Veldhuizen en zijn vrouw kregen als dank een mooie fles
whisky en een prachtig boeket
voor alle moeite. Ook werden
de bridgers, die op de 8e, 15e,
22e, 29e en 32e plaats eindigden verrast met flessen wijn.
Volgend jaar vindt de twaalfde editie van dit bridgespektakel plaats en dat belooft een
extra feestelijke gebeurtenis
te worden.

Kinzo Paasraces

Het komende jaar kent twee
bijzonderheden. Allereerst is er
de nieuwe Toerwagen Diesel
Cup waarin de BMW 120d, de
Alfa 147 JTD, de Volkswagen
Golf TDi en de Seat Ibiza Cupra
in vertegenwoordigd zullen
zijn. Deze klasse beleeft zijn
primeur met een langeafstandsrace van 110 minuten.
De initiatiefnemers van de
diesel Cup zijn tevreden met
een deelname van 20 wagens
voor de Paasraces.
Zandvoortse rijders zijn te zien
in de Formule Ford met Jan
Paul van Dongen, die in een
geel en blauw gespoten bolide te zien zal zijn. Zandvoorter
Dillon Koster zal weer te zien
zijn in de Samsung BMW
130i cup. Het team van Dillon

Foto: Chris Schotanus

Koster (Certainty, red.) zal ook
vier wagens inzetten bij de
Formido Suzuki Swift Cup.
Met een rijder als Tim van
Gog heeft het Zandvoortse
raceteam een regelrechte titelkandidaat in huis. De andere wagens worden bestuurd
door Niels Langeveld, Marcel
van Leen en de Bentvelder Paul
Flinterman.
Het aantal BMW’s dat zal strijden in de Samsung BMW 130i
cup is nog onbekend. Volgens
titelkandidaat Bas Schothorst
is BMW druk bezig om ook
nu weer een sterk deelnemersveld bij elkaar te krijgen.
Naast Schothorst is zijn teamgenoot Tim Coronel ook nu
weer één van de deelnemers.
Waarschijnlijk zullen ook Jan

Lammers en de kampioen van
2006 Jan-Joris Verheul weer
meedoen.
De DunlopSportMaxxClioCup
kan rekenen op een mooi
deelnemersveld. Pim van Riet,
Robert van de Berg en Michael
en Sebastiaan Bleekemolen
die het afgelopen seizoen al
meereden, krijgen nu te maken met de inbreng van de
landmachtdames Sandra van
der Sloot en Sheila Verschuur.
Beide dames waren afgelopen
seizoenen succesvol in de Seat
Cupra Cup en zijn nu overgestapt naar de Clio’s. Tevens
gaat Ronald Morien van start
in een Clio. Ook nu weer zal de
equipe Verschuur de meeste
wagens leveren in de klasse
van dit Franse merk.
Op zaterdag 22 maart is de
eerste race te zien. Dan zal
om 14.15 uur de Toerwagen
Diesel Cup het spits afbijten.
Op 2de paasdag begint het
raceprogramma al om 9.15
uur. Toegangskaarten zijn in
de voorverkoop verkrijgbaar
via de website van Circuit
Park Zandvoort (www.circuitzandvoort.nl) of via het Ticket
CallCentre (0900 – 9000 500).
Een weekendduinkaart kost
€ 12, waarbij kinderen tot 12
jaar, onder begeleiding van
een volwassene, gratis toegang hebben. Een weekendpaddockkaart, met toegang
tot het rennerskwartier, kost
€ 35. Kinderen tot 12 jaar, onder
begeleiding van een volwassene, ontvangen vijftig procent
korting op een paddockkaart.

Jeu de boules
Jeu de boules Zandvoort twee keer kampioen

Nooit te oud om te sporten!

Het eerste tripletten team van Jeu de Boules Zandvoort is

www.sportinzandvoort.nl

worden. Het team, bestaande uit Gerrie en Dick Kraaijenoord

vorige week kampioen in de wintercompetitie tripletten geen Ab Reurts, promoveert nu naar de derde klas. Het eerste
dubletten team van de vereniging is tweede geworden in

de competitie van de regio Noord en Zuid Holland. Dit team,
bestaande uit Liesbeth en Ab Reurts gaat eveneens naar de
derde klas.

Op zaterdag 5 april aanstaande
doet Jeu de Boules Zandvoort
mee aan de Nationale
Sportweek. De actieve vereniging heeft dan in het kader van
de Dag van de Balsport, een
onderdeel van de Nationale
Sportweek, open huis zodat iedereen kennis kan maken met
deze intrigerende sport.

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
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De adverteerders van deze week
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte
houden van alles wat in Zandvoort leeft.
De adverteerders in de krant van deze week zijn:
(In alfabetische volgorde)
Administratiekantoor
K. Willemse
Auto Strijder
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Café Bluys
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
Danzee
Dorsman Assurantiën
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
IJzerhandel Zantvoort
Netexpo Internet BV
NH Hotel Zandvoort
NVM Makelaars Zandvoort
P. van Kleeff
Pluspunt
Printing People

Sailfish Reclame
Sandd
Selekt Vracht
Take Five
Van Aacken
Glaszettersbedrijf
VanDam Invest B.V.
Vrijehuizenmarkt.nl
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek

Paasactie:

Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Boudoir by Sara
Bruna
De Lamstrael
Etos
La Bonbonnière
Rosarito
Shanna’s Shoe Repair
& Leatherwear
Slinger Optiek
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nieuw

www.cvl.nu

nieuw

Trompstraat 15/6

Wilhelminaweg 42

•
•
•
•

• Inpandige berging
• Op loopafstand van alle voorzieningen
• Woonoppervlakte ca. 140m�, perceeloppervlak 204m�

Hier hoeft u niets meer aan te doen - verhuisdozen uitpakken
en genieten van het fantastische uitzicht op boulevard, strand
en zee. Heerlijk balkon op het Zuiden. In dit in 2007/2008
volledig gerenoveerde 2-kamer appartement (v.h. 3 kamers)
op de 3e verdieping van complex “Tromp-Borgh” is alles
nagenoeg nieuw!
Eigen afgesloten parkeerterrein op het complex
Berging op de begane grond
Boodschappenlift
Woonoppervlakte ca. 85 m�

Vraagprijs: € 245.000,--

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie

In een doodlopend laantje in het groene hart van Zandvoort
ligt deze verbouwde en keurig verzorgde gezellige
tussenwoning. De rustige ligging in een bijna verborgen
zijstraat van de Wilhelminaweg, de voor- én achtertuin,
royale woonkamer met woonkeuken, 3 slaapkamers
en ruime zolder maken van dit woonhuis een heerlijke
familiewoning.

Vraagprijs: € 469.000,--

nieuw

Sara Roosstraat 52

Deze ruime en zeer lichte 4-kamer maisonnette ligt in een
speels opgezet complex in Park Duinwijck – het laatste
grote nieuwbouwproject van Zandvoort. De woonkamer
heeft een plafond dat schuin oploopt tot ruim 3 meter
hoogte en een lichtkoepel, een gezellige semi-open keuken
en een aangenaam terras van ca. 10m� dat uitkijkt op de
binnenvijver. Een ander pluspunt is de parkeerplaats in de
parkeerkelder.
• Op loopafstand van het station, centrum en strand
• Kinderrijke omgeving
• Woonoppervlakte ca. 115 m�

Vraagprijs: € 284.000,--

nieuwbouw

Passage 3/21

Zeer ruim en goed onderhouden appartement (ca. 115 m�) op
de 5e verdieping met fraai uitzicht over de boulevard, strand
en zee. Een woonkamer van bijna 50 m�, 2 slaapkamers,
separate Miele keuken, moderne badkamer en een eigen
garagebox maken het plaatje compleet. Het complex beschikt
over 2 liften en is centraal gelegen t.o.v. het centrum en het
historische station van Zandvoort.

Oranjestraat 12/7

Midden in het centrum van Zandvoort staat dit kleinschalige
appartementcomplex (bouwjaar 2007) met inpandige
parkeergarage, lift en bergingen. Het 2 kamer appartement op
de bovenste verdieping is fraai afgewerkt met hoogwaardige
materialen en geven de woning een luxe uitstraling.

• Geheel v.v. dubbele beglazing
• Berging in de onderbouw
• Woonoppervlakte ca.115 m� (excl. balkons).

• Absoluut een aanrader!
• Woonkamer en slaapkamer beschikken over een
eikenhouten vloer met een white wash toplaagje
• Geheel v.v. van dubbele beglazing en kunststof kozijnen
• Woonoppervlakte ca. 78 m2 (excl. terras)

Vraagprijs: € 289.000,--

Vraagprijs: € 365.000,-- incl. parkeerplaats

Dr. J.G. Mezgerstraat 43

Modern hoekappartement, gelegen op de 1e verdieping met
lichte woonkamer, 3 slaapkamers, moderne open keuken en
luxe badkamer. Het complex beschikt over een lift.
•
•
•
•
•

Lift aanwezig
Wit gestuukte muren en plafonds
Berging in de onderbouw
Eventueel garage onder in het gebouw te koop
Woonoppervlakte ca. 85 m�

Vraagprijs: € 235.000,-- appartement
€ 27.500,-- garage
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Zomertijd

Licht op groen voor Louis Davids Carré

zondag 30 maart

02.00

Projectontwikkelaar AM uit Amsterdam is de hoofdontwikkelaar voor de

03.00

plannen voor het Louis Davids Carré.
De raad gaf donderdag toestemming
aan het college om tot uitvoering

over te gaan. Tevens voteerde zij nog

een extra bedrag van 2,5 miljoen

• Appeltjes brood € 2,95
• 3 soorten Ciabatta € 2,50
• weekend taartje:
Hazelnoot-slagroom € 7.95

euro omdat de kosten tijdens het

plannen maken met dit bedrag wa-

ren gestegen. De gemeente presen-

Nieuw in ons assortiment:

teerde donderdag die plannen als de

nieuwe ‘huiskamer’ van Zandvoort.
Het totale project vergt een bedrag
van 21 miljoen euro.

De gemeente noemt het nieuwe LDC de ‘huiskamer van Zandvoort’

Het eerste gedeelte van het
project omvat de bouw van
een ondergronds parkeergao
rage met 500 plaatsen. Boven
op de garage wordt de brede
school ten behoeve van de
Hannie Schaftschool en de
Mariaschool gebouwd. Ook

is er plaats voor de openbare
bibliotheek, een sportzaal en
(vergader)zalen die ook ono
derdak zullen bieden aan een
aantal verenigingen. Boven op
deze voorzieningen komen vijfo
tig appartementen welke door
woningbouwvereniging EMM

verhuurd zullen gaan worden.
Het bouwplan, ontworpen
door het Baarnse architecteno
bureau Bos en Partners, heeft
een vloeroppervlak van 24.000
vierkante meter.

Het college van B&W is afgelopen donderdag, aan het

einde van de extra raadsvergadering, diep door het stof

De Mannetjes

Zonnebril op
sterkte actie

LDC ‘huiskamer’

uw creativiteit

het parkeerterrein Zuid en de op handen zijnde verlenging

Gasthuisplein 6
Zandvoort

van het huurcontract met de huidige pachter.
Volgens Gijs de Roode (CDA),
die de interpellatie bestaande
uit een dertiental vragen aano
vroeg, zou het parkeerterrein
per 1 januari aanstaande voor
wat betreft de exploitatie in
handen van de gemeente koo
men. Hierdoor zou er € 100.000

‘Dan wordt de
Middenboulevard
zeker de slaapkamer’

De zaak voor

gegaan en heeft daardoor een crisis voorkomen. Het CDA

had een interpellatie aangevraagd over de zaken rondom

extra in de kassa van de geo
meente vloeien. De huurder
zou al vanaf 16 december
2004 op de hoogte zijn van het
niet verlengen van zijn cono
tract.

vervolg op pagina 7

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

vervolg op pagina 3

College diep door het stof
www.onelvouwgordijnen.nl

Cappucino muffin € 1,95
Ontbijt muffin € 1,95
Blueberry Crumble muffin € 1,95
Div. Boterkoeken vanaf € 3,95
Div. nieuwe gebakssoorten € 1,95

(naast het circus)

Bij aankoop van een
Ray Ban of Persol zonnebril:
Glazen op sterkte gratis!

Sea Optiek
Zichtbaar Beter

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74
Vrijdag koopavond

Lees de verkeersbesluiten
m.b.t. de Runner’s World
Zandvoort Circuit Run 2008
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Burgerlijke stand

Waterstanden

15 maart - 21 maart 2008
Geboren:

Gino Rob Antonio, zoon van: van den Berg, Cornelis
Wilhelmus Charles en: Slierings, Ivanetti Luzia.
Sidney, zoon van: Koper, Peter en: Loos, Tamara.

Stukje Mediterranée aan zee
Strandpaviljoen 23

de Jong, Jacobus Franciscus en: Koelemeijer, Melanie
Trijntje Louisa.
de Jong, Rolf en: van der Drift, Elisabeth Diane.
Bruijnzeel, Richard en: Beker, Karen.

Overleden:

Loos, Thomas Jan, oud 69 jaar.
Wijnbeek geb. van der Molen, Marie, oud 85 jaar.
Antonides, Sijmen Alberts, oud 91 jaar.
Beekhuizen, Geurt, oud 82 jaar.
Hartz geb. Juch, Nelly, oud 98 jaar.
Pas, Hugo Martin August, oud 86 jaar.
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ZONdag 30 maart
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur: ds. H. Appers uit Castricum
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur: mevrouw T. Boddaert
RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur: pastor C. van Polvliet

Colofon

Keuken iedere avond geopend
Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Openingstijden

14.00
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10.00
14.00
10.00
10.00
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20.00
17.00
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14.00

Prinsesseweg 34, Tel: (023) 5714131
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Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres:
Hogeweg 39-1
2042 GE Zandvoort
Tel & Fax 023 - 5732 752
Email: redactie@
zandvoortsecourant.nl
Openingstijden kantoor:
Maandag en dinsdag
09.00 - 16.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Bibliotheek Zandvoort
ma:
di:
wo:
do:
vr:
za:

Gekozen is om de 1e zondag van de maand hiervoor
aan te wijzen.

Voor de tijden wordt aangesloten bij de tijden die
reeds van toepassing zijn voor de zaterdagen en wel
om 10.00 uur en om 11.00 uur op het raadhuis en op
een trouwlocatie om 14.00 uur, 15.00 uur en 15.30 uur.
Na afloop van de proef zal de regeling geëvalueerd
worden. De behandeling in de commissie Planning
& Control van vorige week woensdag was snel klaar
en het stuk wordt als hamerstuk op de agenda van
de komende raadsvergadering gezet.
In verband met veiligheidsaspecten van het gebouw
zullen bij het trouwen of registreren partnerschap
op het raadhuis op zaterdag en zondag twee bodes
aanwezig zijn. Tot nu toe was dit voor de zaterdag
niet expliciet bepaald en werd volstaan met één
bode. Om te voorkomen dat de bodes onevenredig
veel uren gaan maken zullen de bodes bij toerbeurt
ingezet worden. Trouwen of registreren van partnero
schap op een locatie wordt gedaan door alleen de
buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (babs),
dus zonder bode. Vooralsnog zal dit zo blijven.

Kerkdiensten

Weer of geen weer
altijd gezellig!

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Advertentie acquisitie:
Letty van den
Brand-Kinderdijk
Tel. 06 - 434 297 83
Email: letty@
zandvoortsecourant.nl
advertenties@
zandvoortsecourant.nl
Bladmanager:
Gillis Kok
Tel. 06 - 460 460 26
Email: gillis@
zandvoortsecourant.nl

eerste lijn gezondheidszorg een plan gepresenteerd voor een

multifunctioneel gebouw in het winkelcentrum Nieuw Noord.

Met ingang van 15 april 2008 wordt bij wijze van

zondag. Zowel op het raadhuis als op een locatie.
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zandvoortsecourant.nl
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toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

De tarieven voor het trouwen of registreren van
partnerschap van maandag tot en met vrijdag op
het raadhuis en op een locatie blijven ongewijzigd.
Omdat op zaterdag op het Raadhuis een extra bode
(een zgn. pseudobode) zal worden ingezet wordt
voorgesteld het tarief, als bedoeld in artikel 3.1.2, te
verhogen met € 70 (was € 687 wordt € 757). Het
tarief voor trouwen of registreren van partnero
schap op zaterdag op een locatie blijft ongewijzigd.
Voorgesteld wordt om het tarief voor trouwen of
registreren van partnerschap op zondag op het raado
huis vast te stellen op € 1.042 en op een locatie op
€ 1.100. Het relatief grote verschil tussen het tarief
voor trouwen of registreren van partnerschap op
het raadhuis op zaterdag en dat van zondag wordt
veroorzaakt door de hogere personele lasten van
de babs en de bodes op zondag. Op verzoek van
de VVD wordt er in de nieuwe verordening ook de
mogelijkheid van gratis trouwen opgenomen. Die
mogelijkheid bestaat al langer maar staat in het
reglement Burgerlijke Stand en dat is slechts een
onderdeel van de verordening. De mogelijkheid tot
gratis trouwen is op de maandagochtend om 09.00
uur en 09.30 uur.

Zaterdag 29 maart:

Dance behind the Beach

‘thegenerationmix’

De Krocht - Gratis entrée!

Eerstelijns gezondheidscentrum
in Nieuw Noord?

Vorige week donderdag heeft een zevental ondernemers in de

Samen willen zij komen tot een betere zorg in de wijk. Helaas
waren niet meer dan 25 van de 100 uitgenodigde buurtbewo-

of registreren van partnerschap ook mogelijk op

Keuken dagelijks geopend
maart/
april

Trouwen op zondag
als proef mogelijk
proef tot en met 31 december van dit jaar trouwen

Tel. 023 571 57 07

Ondertrouwd:

Vervolg LDC van voorpagina

Politiek
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In het gehele Louis Davids
Carré zijn 170 nieuwe wonino
gen geprojecteerd waarvan er
120 worden ontwikkeld door
het hoofdstedelijke HvdN. De
gemeente ziet de aankleding
van het plan als de nieuwe
‘huiskamer’ van Zandvoort
naar een ontwerp van lando
schapsarchitect Delta Vorm uit
Utrecht. De hoofdontwikkelaar,
AM, was één van de drie onto
wikkelaars die hebben ingeteo
kend op het project, waarbij de
belangrijkste opdracht was de
dorpse sfeer te handhaven. In
de provincie Noord Holland is
AM betrokken geweest bij een
groot aantal projecten voor
gebiedsontwikkeling in onder
andere IJburg (Amsterdam),
Floriande (Haarlemmermeer),
het Centrum van AmsterdamN o o rd , Pa r k B re d e ro d e
(Bloemendaal) en de Stations
locatie in Hilversum. Het geheel
zal gebouwd worden door het
Tilburgse bouwbedrijf Pellikaan,

dat in het verleden in Zandvoort
de voormalige sporthal aan de
A.J. van der Moolenstraat heeft
neergezet. Verwacht wordt dat
het eerste gedeelte, bestaande
uit de parkeergarage, de brede
school en 50 appartementen,
in 2010 opgeleverd kan worden.
Na goedkeuring van de plano
nen zal in het najaar begono
nen worden met het bouwrijp
maken, zodat in maart 2009 de
bouw van start kan gaan.

Gelukkig

Wethouder Wilfred Tates toono
de zich een gelukkig bestuuro
der. Hij roemde de inzet van de
medewerkers en de positieve
instelling van de politiek voor
wie het geheel donderdag tijo
dens de extra raadsvergadeo
ring ‘slechts’ een hamerstuk
was. Overigens zijn in het geo
hele project nog niet de plano
nen van Albert Heijn en het
postkantoor opgenomen. Daar
wordt momenteel nog over ono
derhandeld.

Buitenschoolse opvang De Boomhut
Vaste, flexibele en vakantieopvang
voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

WIJ ZIJN OP ZOEK
NAAR NIEUWE MEDEWERKERS (m/v)!
Meer informatie op onze website: www.pluspuntzandvoort.nl
of telefonisch via Monique van Straaten of Sandra Bartling: 023-5740333

Cartoon		

Hans van Pelt

ners aanwezig bij de presentatie van de plannen.

Maarten Koper opent de informatieavond

Op dit moment zit er een aano
tal eerstelijns disciplines in het
winkelcentrum Nieuw Noord.
Een apotheek, een tandarts
en een fysiotherapeutische
praktijk hebben de handen
ineengeslagen en willen sao
men met een sportfaciliteit
en Nieuw Unicum komen tot
een breed aanbod in de eersteo
lijns gezondheidszorg. Ook is
de gemeente geïnteresseerd
in een gedeelte van het geo
bouw voor de vestiging van
een bureau Jeugd & Gezin en
zou een thuiszorgaanbieder er
een vestiging willen hebben.
Tevens zou er plaats zijn voor
kleinschalige winkels als een
kapper of een bloemenzaak.

op papier zetten om iedereen
te kunnen laten zien wat we
van plan zijn. Daarna gaan we
het financiële gedeelte vero
zorgen. We hebben dus nog
niets te maken met een proo
jectontwikkelaar, laat staan
dat we al weten hoe het eruit
zal komen te zien”, aldus Bakx.
De gemeente is uitermate geo
ïnteresseerd in het project en
heeft een ambtenaar en een
stedenbouwkundig specialist
op het project gezet die hulp
kunnen bieden. Hiermee geo
ven zij blijk van de importantie
die zij dit project toekennen.

De bedoeling is te komen tot
een aanbod in allerlei faceto
ten van de zorg waardoor de
Zandvoortse ingezetenen in
eerste instantie in hun eigen
woonplaats terecht kunnen.
“Het zou zelfs zo kunnen zijn
dat er ook specialistische hulp
geboden zou kunnen woro
den, waardoor bijvoorbeeld
röntgenfoto’s in Zandvoort
gemaakt zouden kunnen
worden of een, vooral in de
zomermaanden interessante,
huisartsenpost”, zegt woordo
voerder en projectbegeleider
Wim Bakx.

Bewoners en eigenaren van de
noordelijke en oostelijke beo
bouwing van winkelcentrum
Nieuw Noord, het gedeelte dat
de planmakers zouden willen
gebruiken, staan niet allemaal
te trappelen om hun bezit op
te geven. “Na 30 jaar heel hard
werken hebben mijn vrouw en
ik eindelijk iets voor onszelf en
dan zouden we het nu op moeo
ten geven? Voorlopig denken
wij daar nog niet aan”, aldus
een verontrustte bewoner van
één van de eenheden boven de
huidige winkels. Ook bewoners
van de Pasteurstraat waren
aanwezig die een hoog gebouw
voor hun deur vrezen. Bakx kon
dat echter weerspreken.

Voorlopig is er nog niets defio
nitief. “We willen in eerste ino
stantie samen met de omwoo
nenden en de gemeente tot
en vergelijk komen. Vervolgens
willen we een globale schets

Als de plannen doorgaan, zal
er rond 2010 een multifunctio
oneel gebouw in Nieuw Noord
zijn waar alle Zandvoorters
voor eerstelijns behandelino
gen terecht kunnen.

Column
Mussen
Ze zijn er elke dag. Onze muso
sen. Tjilpend rekken ze zich
uit. Elke morgen verschijnen
ze om een uur of zes. Dat denk
ik tenminste want als ik rond
half negen de gordijnen open
trek, zijn ze er al. Ze zitten half
verscholen in de grote bamo
boestruik. Ruzie makend om
het beste plekje. Mussen zijn
gekke vogels. Jodelend hano
gen ze aan het pindanetje. Ik
moet het zelfs om de paar dao
gen vullen. Het is in een omo
mezien leeg. “Die pinda’s zijn
voor de koolmezen. Engerds”,
roep ik bestraffend. Ze trekken
zich er niks van aan. Proberen
toch de pinda’s, balancerend
als trapezeartiesten, uit het
netje te pikken. Gék zijn ze
er op. Ook op de kruimels uit
de koektrommel of de restjes
brood die echtgenoot dageo
lijks op het straatje achter ons
huis gooit.
Verschrikt stuiven ze opzij als
één van de kauwen de korsto
jes wegpikt. Die strijken reo
gelmatig in de tuin neer. Het
zijn onbehouwen boeven. Ik
mag ze niet (om met Toon
Hermans te spreken). Ze piko
ken alles kapot. Hangen aan
de pindasliertjes of trekken
met hun sterke snavel en poo
tjes het touw kapot. Als vero
jaardagcadeau gaf kleinzoon
een gigantisch waterpistool
aan zijn opa. “Kun je ze wego
spuiten”, grinnikte hij. Dat
lukte, voor eventjes maar. Ze
komen echter razend snel teo
rug. Want onze tuin is een luio
lekkerland. “Ik wil alleen nog
maar kleine vogels en niet die
grote engerds”, mopperde ik
boos toen de zoveelste kauw
mijn hele zaadvoorraad opo
pikte. Maar gelukkig zijn er
genoeg mussen om de tuin te
overheersen en ik probeer nu
met een voedselk orf de grote
jongens te weren. Wat aardig
lukt want wat is er mooier
dan een tjilpende mus. Of
het onbeholpen gekrijs van
een jonkie. Schreeuwend om
voedsel. Bekje wijd open. Met
fladderende vleugeltjes. De
tuin is een rommeltje. Ik laat
het maar zo. Vogels? Ik wil ze
nooit meer kwijt.
gman
Lienke Bru
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Evenementen Agenda

Fairy Golf B.V.

Personeel m/v voor de bediening
full-time of part-time.

Week 13 • 2008

Grand Café & Restaurant
Specialiteiten volgens de
laatste trends

Maart
29 Bomschuit Bouwclub:
Open dag in clubgebouw,
Tolweg 10a, 14.00-17.00 uur

maartmaartmaart

Fairy Golf B.V. zoekt per direct voor
Kennemer Golf Club te Zandvoort

Zoekt per direct
full-time en part-time

Voor info: Dhr. B. Duivenvoorden of
Mevr. H. van Houten 023-5713189

medewerker/
medewerkster
NIEUW
bediening

Administratiekantoor

K. Willemse
Administratie en
belastingaangiften
voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf
Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531
E-mail: kittywillemse@planet.nl

Wij stellen ons dan ook Graag
even aan u voor…

V

aan u presenteren!!

De vier Geboden geeft u de mogelijkheid lekker

te lunchen, gezellig een drankje te drinken,
heerlijk te dineren en te genieten van tapas
aan onze bar. Het nieuwe interieur
in combinatie met dezelfde gezellige sfeer en
het smaakvolle eten zullen ervoor zorgen
dat De vier Geboden, net als ‘t familierestaurant,
bij u in de smaak zal vallen!!!

Onze verbouwing vindt plaats vanaf maandag

4

de Burg. Engelbertstraat. Fietsers
kunnen via de Burg. Beeckmanstraat
in Oud Noord omrijden. De bus
volgt een andere route. Op de
website www.connexxion.nl kunt
u deze vinden. Nieuw Noord en
Center Parcs zijn bereikbaar via de
Van Alphenstraat, terwijl de beo
graafplaats bereikbaar blijft via de
Sophiaweg.

initiatief kwam van de ZFM DJ Roy van Buuringen. Het feest
vond plaats in Beach Factory van Center Parcs.

Uitvoering in Nieuw Unicum.
Aanvang 14.00 uur, toegang gratis

Grand Café Restaurant de vier Geboden

De Van Lennepweg, tussen de roo
tonde en de spoorwegovergang,
is vanaf maandag 31 maart t/m
donderdag 3 april afgesloten voor
alle doorgaand verkeer. Er wordt
een nieuwe asfaltlaag, belijning en
een oversteekplaats aangebracht.
Tijdens de werkzaamheden wordt
een omleidingroute aangegeven.
Deze loopt via de Hogeweg en

single binnen kwam, gaat rechtstreeks naar KiKa. Dit mooie

30 New Wave muziekschool:

Inlichtingen bij M. Horneman telefoon 023-5719067

Nieuw asfalt Van Lennepweg

professionele visagisten en een speciaal voor KiKa gemaakte

Circuit Run 2008
Circuit, strand, centrum

Wij bieden
een prettige werkkring, goed salaris en
goede secondaire arbeidsvoorwaarden.

Full time of part time
Diverse uren en dagen mogelijk

ook via de aankoop van knuffelberen, een make-up door

30 1e Runner’s World Zandvoort

oorheen was de vier Geboden bekend als
‘t Familierestaurant, een restaurant dat al
sinds begin 1967 wordt geleid door één familie.
Nu 40 jaar later, en te hebben genoten van
gezellige en succesvolle jaren, vonden wij
dat het tijd werd voor wat vernieuwing.
Vandaar dat ‘t Familierestaurant in een
nieuw jasje wordt gestoken en wij

die in een gezellig team willen werken.

pen vrijdag om draaide. Al het geld wat via de kaartjes, maar

Maandelijks dansfestijn
in De Krocht, aanvang 20.00 uur

’t Familierestaurant in een
Nieuwe Jas!!!

Enthousiaste verkoop(st)ers
en zaterdag hulpen

Kinderen kankervrij, dat is waar het artiestengala van afgelo-

29 Dance behind the Beach:

Heb jij het echte horeca
gevoel,ben jij gastvrij en
service gericht wil je
werken in een leuk en goed
functionerend team neem
dan nu contact met ons op.
per e-mail:
cafeneuf@cafeneuf.nl
of 06-26178819

Wij zijn op zoek naar:

Zandvoort trots op
Kika Artiestengala 2008

31 maart tot en met vrijdag 4 april.
Vanaf 5 april bent U dan ook weer van Harte Welkom!
Graag tot Ziens,
Luciënne, Peter en Bas
Kerkstraat 27 2042 JD
tel: 023-5712537
Zandvoort

Verkeerde inleiding

Boven het artikel over de filmplannen van Thys Ockersen, in de krant van vorige week,
stond helaas een verkeerde inleiding. Voor geïnteresseerden is de volledige, correcte
versie van het artikel na te lezen op onze website www.zandvoortsecourant.nl.

Het presentatieduo: Monique van der Werff en Roy van Buuringen

door Stephanie Vork
“Ik ben trots om hier te zijn”,
begon burgemeester Niek
Meijer tijdens de opening
van het gala, “Zandvoort
is ondernemend en bruio
send en dat is precies waar
het Kika Artiestengala voor
staat.” De presentatie lag in
handen van Monique van der
Werff en Roy van Buuringen,
de organisator. Roy is pas 18
jaar en is onder andere DJ bij
ZFM, entertainer, organisator
en presentator. Ondanks zijn
drukke leven vond hij dat er
in Zandvoort iets georganio
seerd moest worden voor
KiKa. Hij liep al een tijdje
rond met het idee van een
artiestengala en toen zijn
opa heel erg ziek werd door
kanker, wist Roy dat hij dit
gala wilde organiseren voor
Kika, kinderen kankervrij. Van
Buuringen woont trouwens
zelf in Santpoort Noord, maar
zijn hart ligt in Zandvoort. Hij
is hier DJ en wil hier komen
wonen. “Zandvoort is een
heel erg leuk dorp, ook om dit
soort evenementen te organio
seren”, aldus Roy. Hij heeft wel
vaker dingen georganiseerd,
maar het artiestengala was
zijn allereerste echt grote
evenement en dus eigenlijk
wel spannend.

In totaal waren op deze vrijo
dagavond 30 vrijwilligers en
15 artiesten actief, ondero
steund door 39 sponsors.
Twee mannen van de EHBO
liepen de hele avond rond, de
artiesten, onder andere A-tif
& Suggest, 4Charity, Popstar
Tessa, Alex en VanKessel, wao
ren allemaal geheel belangeo
loos aan het optreden. Van
Buuringen is tevreden: “Ik kijk
zeer positief op de avond teo
rug. We hebben ons doel beo
reikt.” Het doel was een gezelo
lige avond, naamsbekendheid
voor KiKa en geld inzamelen.
De eindcheque telt maar liefst
€ 3544! “Er zijn ongeveer 350
kaartjes verkocht en 95 KiKa
beren. Dat laatste is trouwens
een record voor Zandvoort”,
vertelt Van Buuringen. In
2009 wil hij zeker doorgaan
met het artiestengala. “We
gaan nu kijken hoe we verder
gaan en hoe we meer meno
sen kunnen bereiken. We wilo
len wat dingen anders gaan
aanpakken. Misschien moeo
ten we volgend jaar wel naar
buiten.” De organisator heeft
alleen maar leuke reacties
gekregen achteraf. Zelf vond
hij A-tif & Suggest, die alle
dames aan het dansen kreo
gen, het hoogtepunt van de
avond. Ook vond hij VanKessel
als slotact een succes.

Met oog en oor
de badplaats door
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Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)
Zingen voor War Child

‘As long as I have music’ is
het motto van kamerkoor
I Cantatori Allegri voor het
zondagmiddagconcert op 30
maart in het Zandvoortse geo
bouw De Krocht. Het concert
staat voor een groot deel in
het teken van de a capella
koormuziek. Een keur aan
componisten komt voorbij
en Ierse, Engelse muziek en
Nederlandse meerstemmige
werken worden ten gehore
gebracht. De solisten tijdens
dit concert zijn Raymonde van
den Broek, Marga Oostindie
en Jan Peter Versteege. Aan
de piano zit Bas Jongsma
en verder worden drie stuko
ken op gitaar begeleid door
muzikaal leider Versteege. I
Cantatori Allegri bestemt alo
tijd een deel van de opbrengst
van de openbare concerten
aan een goed doel. Dit keer
gaat € 2,50 per kaartje naar
War Child: een organisatie
die probeert kinderen in ooro
logsgebieden te helpen met
de verwerking van hun trauo
ma’s. Het motto is tevens het
slotnummer van het concert,
dat begint om 14.30 uur. De
toegangsprijs is € 10. Kaarten
zijn eventueel ook nog bij De
Krocht verkrijgbaar.

Knippen voor War Child

Op woensdag 2 april organio
seert Hizi Hair een landelijke
knipactie. Op deze speciale dag
gaat de totale knipopbrengst
van 51 Hizi Hair-vestigingen
ook naar War Child. Hizi Hair
is partner van War Child en
gelooft dat investeren in jono
ge mensen bijdraagt aan een
vreedzame toekomst. Want
naast aandacht voor haar
klanten heeft Hizi Hair “aano

dacht voor de wereld om ons
heen” en streeft ernaar om zoo
veel mogelijk consumenten te
betrekken bij het werk van War
Child. Ook de Zandvoortse Hizi
Hair-vestiging in de Haltestraat
39 doet mee en doneert hun too
tale opbrengst aan War Child.
Dus ben je aan een knipbeurt
toe? Ga dan op woensdag
2 april langs! Afspraak is niet
nodig.

Scoutingdag

Net zoals de andere honderden
Scoutinggroepen in Nederland
heeft Scouting Stella Maris /
St. Wilibrordus op 29 maart
zijn deuren wagenwijd open.
Op deze dag kan iedereen keno
nismaken met de scouting
en wordt verteld voor wie en
vanaf welke leeftijd je mee
mag doen. Een van de belango
rijkste kenmerken van scouting
is om de medemens te helpen.
Daarom is ervoor gekozen om
de opbrengsten van de open
dag dit keer naar het weeshuis
in Oeganda, KiBaHome (lees
artikel op pagina 15) toegaan.
Verder is er op de open dag een
mini speelgoedbeurs en een
magazijnverkoop van nostalo
gische scoutingartikelen. Ook
de auto wordt voor een paar
euro gewassen en er staat een
lekker kopje koffie klaar. Om
de opbrengst nog hoger te
maken, wordt er aan alle kino
deren die deelnemen aan de
activiteiten, één euro gevraagd.
Iedereen is van 10.00 tot 14.00
uur welkom in het clubhuis op
de Heimansstraat 27 (naast
Manage Rückert).

Nationale sportweek

Tijdens de 5e Nationale
Sportweek, van vrijdag 28 maart
tot en met zaterdag 5 april,
staat heel Nederland in het
teken van sport. Jeu de Boules
Zandvoort doet ook mee met
de sportweek en heeft op het
terrein aan de Thomsonstraat

3 (Nieuw Noord) op 5 april
van 13.00 uur tot 17.00 uur
een gezellige dag georganio
seerd. Kom kijken en vooral
meedoen want jeu de boules
is een sport die bij zowel jong
als oud past en die je bij jou
in de buurt kunt beoefenen.
Iedereen is dus van harte
welkom.

WMO krant

Even ter verduidelijking voor
degene die er niets meer van
snappen. Misschien hebt
u de WMO-krant niet één
maar twee keer ontvangen.
Helaas, u kunt er geen prijs
mee winnen maar u behoort
dan tot de gelukkigen waar
de bezorging wel is goed geo
gaan. Normaliter moesten
de 8000 exemplaren allang
verspreid zijn in Zandvoort.
Echter, er is gebleken dat
niet elke inwoner deze krant
heeft ontvangen. Daarom
heeft het college ingestemd
om opnieuw de WMO-krant
te laten verspreiden. De extra
kosten zijn ongeveer € 4.500
dus wees zuinig op deze dure
krant. Gooi hem niet meteen
bij het oud papier.

Nationale
tuinontwerpdag

Op vrijdag 18 april 2008 oro
ganiseert de Nederlandse
Vereniging voor Tuin- en
Landschapsarchitectuur
weer de Nationale Tuin
ontwerpdag. Tijdens de
Nationale Tuinontwerpdag
geven tuinarchitecten advies
en beantwoorden zij vragen
over de inrichting (het onto
werp) van uw tuin. Tijdens
die dag zal tuinarchitect
Lucie Nijsen van 14.00 uur
tot 18.00 uur in Bibliotheek
Duinrand een spreekuur houo
den. De tuinarchitect wordt
bijgestaan door studenten
van de Hogeschool voor
Tuin en Landschap Van Hall
Larenstein. Om het advieso
gesprek goed voorbereid in
te gaan, wordt de bezoekers
van het spreekuur aangerao
den om een plattegrond van
de eigen tuin mee te nemen.
5
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Versteege’s IJzerhandel

vervolg raadsvergadering van voorpagina
Verantwoordelijk wethouo
der Wilfred Tates heeft reo
gelmatig de toezegging aan
de raad gedaan om duideo
lijkheid te verschaffen maar
liet dat grotendeels achtero
wege. In een brief aan de
CDA-fractie van 29 januari
jongstleden geeft de weto
houder aan dat er nog geen
keuze gemaakt zou zijn.

W o n i n g i n r i c h t e r s

Vrijdag 28 maart

Live muziek

“Dennis”
Aanvang 22.00 uur

38 jaar vakmanschap!
q (Vouw)gordijnen
q Vitrages
q Luxaflex
q Zonwering

q Tapijt
q Vinyl
q Laminaat
q Parket

Service aan huis!
Gratis meet –en montagedienst!
023-531 78 40
Haltestraat 56, 2042 LP Zandvoort
www.medina-woninginrichting.nl

Zaterdag 29 maart:

Dance behind the Beach

‘thegenerationmix’

De Krocht - Gratis entrée!

Café Oomstee
      
Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR Zandvoort Tel: 5 715 715

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie

www.cvl.nu
(Ver)koop, (ver)huur,
beheer, taxatie

www.cvl.nu

Gezellig
borrelen!
Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

DR J.G. Mezgerstraat 24, Zandvoort
Op de hoek van de Dr. J.G. Mezgerstraat en de boulevard staat deze vrijstaande karakteristieke 20-er
jarenDR
woning
metMezgerstraat
garage en oprit. Dit voormalige
pension Sandbergen beschikt over 9 slaapkamers,
J.G.
24, Zandvoort
keuken met eetkamer en ligt op steenworp afstand van het strand, centrum en openbaar vervoer.

,75&
(+92/93455335
Dit fraaie
pand dient gemoderniseerd
te worden om weer de uitstraling te krijgen die het verdient.
 483262273&363273-/2/035
Indeling:
$7565565632787106
Begane
grond: Entree/vestibule, ruime hal, toilet, douchegelegenheid.
Lichte7/&31373263868332
woonkamer met een vleugje zeezicht, diepe inbouwkast, openslaande deuren naar het
534233
terras op het westen. Keuken alwaar, opstelling c.v. ketel, provisiekelder en toegang naar de
eetkamer en deur naar de patio. Badkamer voorzien van ligbad/douche en toilet, 3 slaapkamers.
Indeling: Overloop, 6 slaapkamers.
1e verdieping:
Begane grond:
2e verdieping:
Ruime'!3/3630223
zolderverdieping.
*308566249930373/857
• Elektrische rolluiken
78)5873205733522
• Elektrische zonneschermen 2006
5673%569332/!03"756
• Woonopp. ca. 165 m2, perceelopp. 295 m2

Vraagprijs
V 549.000,-595.000,-1e verdieping:,7#756
2e verdieping:3693732
 
 
:'53035
 
:'530906#
 
:&7323297386822
 
:.770#6;7077$6;

Vraagprijs  595.000,-6

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort
Telefoon: 023 57 168 41
E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

De krant lezen op internet?
Kijk op www.zandvoortsecourant.nl

In de begroting van 2006
stond al opgenomen dat
de gemeente de exploitatie
zelf ter hand zou nemen
en de opzegging van het
huurcontract is in de beo
grotingen van 2007 en 2008
bevestigd. Frequent is er in
de tussentijd door menig
raadslid gevraagd naar de
stand van zaken rondom
het parkeerterrein.
“Wethouder Tates te laten
overleggen met de betroko
ken exploitant om de huuro
termijn met maximaal twee
jaar te verlengen. Tevens
afspraken te maken over
de huurprijs, camperplaato
sen, het ing. Friedhoffplein
en over bedrijven met aro
rangementen”, staat er leto
terlijk in het collegebesluit
over parkeerterrein Zuid
van week 10 dat een week
later bekrachtigd werd (dit
besluit is te vinden op de
gemeentelijke website).
Hieruit volgt dat het colo
lege al langer wist van het
mogelijk verlengen van het
contract. Zij heeft dus de
raad niet van tevoren ingeo
licht over het voorhanden
zijnde besluit. De raad wist
officieel niet eerder dan uit
de besluitenlijst van de ono
derhandelingen en is niet
van tevoren geïnformeerd,
een misser van de eerste
orde!

De meeste fracties waren dan
ook behoorlijk op de tenen
getrapt en wensten uitleg
van de wethouder. Deze gaf
in eerste instantie aan dat de
vragen, en dus de interpelo
latie, van het CDA dermate
snel na het collegebesluit
waren binnengekomen dat
hij geen tijd heeft gehad om
de raad te informeren. Ook
was hij van mening dat de
€ 100.000 gemiste inkomsten
per jaar met een korreltje zout
dienden te worden genomen.
Volgens Tates waren de ambo
tenaren daar, door niet juiste
berekeningen, debet aan en
was het gemiste bedrag niet
groter dan circa € 23.000 op
jaarbasis.

krachtigd. De WVG is bedoeld
om speculatie in bepaalde
gebieden, die een nieuw
bestemmingspan moeo
ten krijgen, tegen te gaan.
Hierdoor kan de gemeente
de regie over deze gebieden
in eigen handen houden.
Op dit moment is er echter
geen sprake van een bestemo
mingsplan Middenboulevard
omdat Gedeputeerde Staten
het plan naar de prullenbak
hebben verwezen. Er zou dus
eerst een nieuw bestemo
mingsplan van kracht moeo
ten zijn om de WVG weer van
toepassing te kunnen laten
zijn. Het CDA bracht deze
stelling bij agendapunt 5 ter
sprake.

Hierna vroeg De Roode een
schorsing aan. Na tien minuo
ten kwam hij terug met een
motie van afkeuring die mede
door GBZ was ondertekend.
Het college vatte de motie
op als een motie van wano
trouwen en wilde eveneens
schorsen. Na ruim tien minuo
ten werd de vergadering weer
voortgezet met een diep ‘mea
culpa’ van Tates. Hij beloofde
om het onderwerp in de como
missie te willen bespreken op
voorstel van de meeste fraco
ties. Bovendien zal het college
in juni met een ander voorstel
komen. Hiermee gingen de
partijen, en de indiener van de
motie, akkoord. De motie werd
teruggetrokken en dus niet in
stemming gebracht.

Wethouder Marten Bierman
was het hier niet mee eens.
Volgens hem is het mogelijk
om via bepaalde artikelen in
deze wet wel degelijk een
voorkeursrecht voor de geo
meente in te stellen en wil
hij de aangetrokken panden
doorverkopen aan een “voor
de gemeente bevriende
relatie.” Volgens Cees van
Deursen (GroenLinks) zorgt
dit voor oneigenlijke druk
op de bewoners. Ook Jerry
Kramer (VVD) sprak zijn “ono
zekerheid” uit over een van
de bedoelde artikelen in de
wet. Nico Stammis (PvdA)
en Willem Paap (SP) waren
voor het bekrachtigen van de
WVG. Bierman zei dat door
het aannemen van het colo
legevoorstel de raad “zowel
geschiedenis als jurispruo
dentie kan schrijven.” Volgens
hem steunen bijvoorbeeld
de deskundigen van de VVE
van Bouwes Palace hem. Bij
stemming bleken de hele
CDA-fractie, Van Deursen en
Eg Poster (OPZ) tegen te zijn
en werd de WVG bevestigd.

WVG

Het college wenst een aano
tal percelen in het Midden
boulevardgebied aan te
wijzen als gronden waarop
de Wet Voorkeursrecht
Gemeente (WVG) van toeo
passing is. Daarvoor moet
de WVG weer worden beo

Dreamin’ of a white… Easter

Wat ons met Kerst onthouden
werd, kregen we met Pasen
alsnog. Eerste paasdag, twee
dagen na het begin van de
lente (!), was Zandvoort beo
dekt onder een mooie witte
laag. Slechts voor even, want
de snel stijgende temperao
tuur zorgde ervoor dat het
‘verdween als sneeuw voor
de zon’.

door
Erna Meijer

Na de starters van de afgelopen weken nu een ‘oude rot in het

vak’. In de Pakveldstraat 19 is al sinds 1901 een ijzerhandel gevestigd, maar grootvader Versteege startte daar al in 1893 een
smederij. Een stevig aandenken aan die tijd is nog steeds achter in de zaak te vinden, namelijk de originele molensteen.
Huidige eigenaar Peter
Versteege, al 41 jaar in het
vak: “Vroeger werden hier de
wielen van de toenmalige
badkoetsjes gebracht, waar
dan een ijzeren band om werd
gelegd.” Een andere anekdote
betreft de bijnaam van de
winkel. “Vader Piet Versteege
herstelde als bijverdienste ook
klompen, waarvan de lederen
band (lip) was gebroken. Er
werd in de volksmond al gauw
gezegd: ‘ga maar een lip halen’
en dat werd uiteindelijk als bijo
naam De Lip gebruikt.”
Na de oorlog werd het een
echte ‘Winkel van Sinkel’
waar naast de ijzerhandel
ook potten en pannen wero
den verkocht. Overgrootvader
Kerkman was ook een belango
rijk man. Namens de RK-kerk
heeft hij destijds nog het pand
gekocht, waarin thans Café
Neuf is gevestigd.
Als men tegenwoordig de wino
kel bezoekt, stapt men de vroeo
gere huiskamer binnen en de
ruimte, waarin alle verf staat
opgeslagen, was de ‘mooie’
kamer. De keuken is zelfs nog
geheel authentiek met een
origineel granieten aanrecht.
Er gaat met recht een wereld
open als de klant iets verder
loopt. Wat een gigantische
opslagruimtes zijn er achterin
te vinden! Dat is dan ook de
reden, dat Versteege veel meer
kan bieden dan in eerste ino
stantie het geval lijkt. Allerlei
soorten tuinartikelen, tot kruio
wagens aan toe, afvoerbuizen,
Tl-buizen van 4 tot 58watt, een
elektrische afdeling, slangen
en een enorme sortering vero
loopstukken! Samen met meo

dewerker Peter Schrader (Lip
2), die al veertien jaar in dienst
is, kan Versteege echter alles
blindelings vinden, wat mij
een hele klus lijkt als je al die
diverse kasten en laatjes ziet.
Voor alle soorten koper- en
ijzerbeslag, bouwmaterialen,
maar ook gereedschap en
Camping Gaz, is een plek geo
vonden.
Heel overzichtelijk echter is de
verfafdeling. Naast de ‘ready’
verven van onder andere
Flexa, Ceta Bever, Sikkens en
Wijzonol, biedt de computero
gestuurde verfmachine enoro
me mogelijkheden om een
eigen kleur te creëren. Mocht
er thuis een ongerechtigheid
te vinden zijn, dan zijn de vele
HG vloeistoffen eveneens
een prima hulpmiddel. Naast
de beide Peters is Liesbeth
Versteege, die vast in het Huis
in de Duinen werkt, ook in de
winkel actief. Zij neemt, behalo
ve de administratie, ook al het
graveerwerk (van naamplaten)
voor haar rekening.
Een 1 aprilgrap zit er dit jaar
helaas niet in aangezien de
zaak dan gesloten is (dinsdag
is namelijk de vaste sluitingso
dag), maar het opvallende en
bijzondere contact met alle
klanten blijft de overige tijd
overeind staan. Van maandag
tot en met vrijdag (dinsdag
dus uitgesloten) is Versteege’s
IJzerhandel geopend van 08.30
uur tot 12.30 uur en van 13.30
uur tot 18.00 uur. Op zaterdag
is er geen lunchpauze en kunt
u tot 17.00 uur terecht in de
Pakveldstraat 19. Tel. 5717393,
E-mail: ijzerhandeldelip@heto
net.nl.
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Alle ZandvoortPas aanbiedingen ook altijd online op www.zandvoortpas.nl

Strandpaviljoen
Thalassa 18

Sponsor worden van het wekelijkse weerbericht?
Bel 06-4342 9783 en vraag naar de mogelijkheden!

Dorpsgenoten
Gerrit Schaap

Deze week een gesprek met een zeer actieve dorpsgenoot,

Verse visspecialiteiten
nu ook

Verse kreeft
&
Verse oesters

Die eet je bij Thalassa!
Voor reserveren: 023-5715660

GRAND PRIX MARATHON ESTAFETTE
Zondag 30 maart 2008 op Circuitpark Zandvoort

ROTARY ZANDVOORT
Start G.P.M. Estafette 11.00 uur voor de hoofdtribune op circuit.
Start 12 kilometer RW Circuitrun, 12.00 uur met ruim 9000 lopers.

TOEGANG GRATIS!
Gemeente Zandvoort
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namelijk Gerrit Schaap. Hoewel hij net jarig is geweest, zie je
zijn leeftijd (75) echt niet aan hem af, laat staan als hij boeiend vertelt over al zijn activiteiten in de loop der jaren!
Gerrit is geboren in de Smede
straat en hij woont nog
steeds in Zandvoort. Na
de lagere school ging
de jonge Gerrit in 1948
als jongste bediende
werken bij de NZH
aan de Leidsevaart
in Haarlem. “In die
tijd bestond het mao
terieel nog voor 80%
uit trams en voor 20%
uit bussen. Na het werk
ging ik vier avonden per
week naar de handelsavondo
school, waar ik eerst de MULOopleiding volgde en daarna
mijn diploma HBS-A behaalde.
De dienstplicht bestond toen
nog en ik werd twee jaar in
Middelburg gelegerd.”
Na zijn diensttijd ging hij teo
rug naar de NZH en slaagde
in de tussentijd ook nog voor
de benodigde boekhouddio
ploma’s. De laatste functie
die Schaap daar uitoefende,
was chef salarisadministratie,
waaronder ook de coördinatie
van vier districten viel. Hoewel
hij op zijn 54e (na 40 dienstjao
ren!) al mocht stoppen, ging
hij echter nog 1,5 jaar door. “In
1981 bestond de NZH 100 jaar
en ter gelegenheid daarvan
werd in de vergaderzaal een
tentoonstelling ingericht. Dit
is de aanleiding geweest om
in Haarlem te komen tot de
oprichting van een museum.
In 1956 hadden wij al drie
trams in bruikleen gegeven
aan het Spoorwegmuseum in
Utrecht, maar een eigen muo
seum met als eerste tram de
beroemde Boedapester werd
toch ons doel.”
Nog steeds heeft deze bevloo
gen man de leiding over het
museum, waar hij samen met
25 vrijwilligers (12 voormalige
NZH’ers en 13 ‘buitenmensen’)
de collectie, bestaande uit vier
trams en vier bussen, in stand

Gerrit Schaap

houdt. “Op dit ogenblik wordt
met veel enthousiasme en
vakmanschap een tram uit
1898 opgeknapt”, zegt hij
glunderend.
Het is logisch dat de NZH als
een rode draad door zijn leven
liep en loopt, maar hierbij bleef
het beslist niet. Al op jeugdige
leeftijd stal de padvinderij zijn
hart en nog steeds is hij sticho
tingsvoorzitter van de Buffalo’s.
In 1948 werd in Zandvoort de
reservepolitie in het leven
geroepen. “Het was voor mij
een verplichte keuze tussen
enerzijds de BB (Bescherming
Bevolking) of anderzijds de reo
servepolitie. Ik koos voor het
laatste en dit werd een heel
bijzondere tijd. Totaal bestond
het korps uit zestig mannen
en vrouwen (bewapend) en in
de weekends hebben wij ono
der andere veel op het circuit
diensten gedraaid.” Zijn rang
was commandant en uiteino
delijk inspecteur, maar op zijn
zestigste moest hij er jammer
genoeg uit. “In mei aanstaano
de willen wij een reünie houo
den, ik ben al adressen aan het
sparen, maar roep iedereen op
zich bij mij te melden!”
De in 1892 opgerichte Werk
lieden Vereniging Onderling

door Erna Meijer

Hulpbetoon in Zandvoort, ‘om
elkaar bij ongelukken of zieko
ten te kunnen steunen’, vond
in Gerrit Schaap haar zevende
voorzitter. Heel concreet wero
den mensen geholpen door ono
der andere het 10-cents fonds
bij overlijden, begraven door
en vanuit de vereniging, woo
ningbouw, TBC-bestrijding,
consultatiebureau en een
eigen vroedvrouw, maar
ook cultuur kwam aan
bod. Nog onlangs heeft
de Vereniging een donao
tie gegeven ten behoeve
van het nieuwe gebouw
aan de Poststraat, waar
gehandicapte jongeren een
eigen thuis gaan krijgen. Nog
tijd over? Dan ook nog: como
missaris bij de EMM (9 jaar),
zitting in het 4 Meicomité
en regiovertegenwoordiger
van het Landelijk Overleg
Bejaardenhuizen.
“Zonder de steun en medeo
werking van mijn vrouw Rita
was dit allemaal niet mogelijk
geweest”, aldus Schaap, “volo
gend jaar zijn wij vijftig jaar
getrouwd en hopen dat met
onze drie zonen met aano
hang, waaronder twee zeer
fraaie kleindochters, te vieo
ren.” Gelukkig was er ook tijd
voor vele buitenlandse reizen,
onder andere naar Ierland,
Canada, Thailand, China en
Indonesië. “Een hobby is uit
alle landen wat stenen mee
te nemen en die liggen nu in
de tuin opgeslagen.” Een bijo
zondere hobby heeft ook Rita
Schaap. Niet alleen maakt zij
prachtige kralenkettingen,
maar zij vervaardigt deze glaso
kralen zelf. Een enorme keur en
kleuren aan glazen staafjes is
voorhanden en het is fascineo
rend om te zien hoe hieruit
een uni of multicolour kraal
wordt gedraaid.
Het is overduidelijk. In de
Boerlagestraat zitten beide
echtelieden niet achter de
geraniums, maar staan nog
volop in het (sociale) leven.
Chapeau!

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Stijging van temperatuur
Vrij goed nieuws voor diegenen die eindelijk eens een keer

een vleug lente in huis willen de komende tijd. De venijnige
sneeuwbuien zijn inmiddels verdwenen en vanaf nu boekt

de temperatuur elke dag wat winst. Toch was het bijzonder,
zo’n koude en sneeuwrijke Pasen (kerstplaatje) in het land,
hoewel er op Zandvoort -vlak aan het milde zeewater van

7-8 graden- geen langdurig, deftig sneeuwtapijt ontstond.
De hagelwitte stranden zo nu en dan waren curieus natuurlijk en zeker met april bijna op de kalender.
Het lijkt erop de laatste jao
ren (met als schoolvoorbeeld
de ‘sneeuwtsunami’ begin
maart 2005) dat hoe zachter
de (hoofd)winter uitpakt, des
te feller koning Winter later in
het seizoen terugslaat. Het is
ook wel deels te verklaren en
belangrijk gegeven daarbij is
dat gedurende de hoogwino
ter zachte westcirculaties nu
eenmaal sterker ontwikkeld
zijn en er dus relatief minder
kans is voor een noordtype
stroming.

We hadden een vrij aaro
dige woensdag waarop de
sneeuw- en hagelbuien uito
doofden en het best lekker
weer was in de noordelijke
Randstad. Ook de dondero
dag lijkt, na een koude nacht,
geen echt slecht weer te
gaan opleveren met een
naar zuid krimpende wind.
Er zou weliswaar wat lichte
regen kunnen overkomen.
Krimpende winden voorspelo
len meestal geen goed weer
en ook deze keer lijkt dit feilo
loos te gaan kloppen, want
vrijdag komt er serieuze
regen aan bij een aantreko
kende zuidwester.

Aanvankelijk (zo rond Pasen)
zagen de prognosekaarten
er zonder meer florissant uit
met voor rond de maandwiso
seling temperatuuropbouw
tot om en nabij de 20 graden,
maar inmiddels is dit droomo
scenario alweer ten dele teo
ruggedraaid. Weertechnisch
is de periode maart en april
de moeilijkste fase van het
jaar en zijn de grilligheden
van de atmosfeer doorgaans
het grootst. Zo’n twintig grao
den in de verwachting kan
dan de volgende dag ineens
zijn ‘omgebogen’ naar 8 grao
den bijvoorbeeld.

De zaterdag belooft ook nog
een beetje in mineur te zulo
len verlopen en zondag knapt
het weer waarschijnlijk meer
op. Duidelijk merkbaar zal de
opleving van het kwik zijn
nogmaals in de loop van het
weekeinde vooral en begin
nieuwe week komt de 15 grao
den wellicht binnen bereik.
Waarschijnlijk blijft het dan
gewoon licht wisselvallig.
weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

8-9

9

9-10

11-12

Min

-1

3

5

5

Zon

35%

15%

25%

35 %

Neerslag

45%

85%

80%

45%

zuid 4

zw. 5-6

wzw. 5-6

zw. 4-5

Weer
Temperatuur

Wind
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Zandvoortse Courant
PAAS
PUZZEL
2008!

Paaspuzzel

Vele lezers hebben weer meegedaan met de jaarlijkse paaspuzzel. De afgelopen
drie weken stond er telkens een zin verborgen in verschillende advertenties in
deze krant. De drie zinnen bij elkaar vormden de uitslag van de puzzel.

De oplossing van de drie weken is:

Week 10: Wij leven vrolijk en tevree
Week 11: omdat wij wonen aan de zee
Week 12: klinkt ’t Zandvoorts volkslied
Ondanks een klein typefoutje in de eerste week (de achtste letter moest een ‘V’ zijn
in plaats van een ‘W’), zijn er een heleboel inzendingen ontvangen, zowel via email
als per brief(kaart). Uit alle goede inzendingen zijn 6 prijswinnaars getrokken:

Hoofdprijs:

LadyTalk shopper met inhoud t.w.v. €150 + een jaar lang gratis lid van LadyTalk
(het leukste vrouwenplatform van Nederland). www.ladytalk.nl.
mevrouw A. Costerus

2e Prijs:

2x bloemenbon van Bloemenhuis Bluijs à €15
J. v.d. Berg
L. Koper-Duif

3e prijs:

3x boekenbon van Bruna Balkenende à €10
E.M. Elich-van der Valk
T. Brune
N. de Groot
Met de winnaar van de hoofdprijs wordt persoonlijk contact opgenomen,
de overige prijswinnaars krijgen hun prijs thuisgestuurd.

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels €5,-

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

Zakelijke
zandkorrels €10,- (excl.BTW)

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

1
2
3
4

Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilderso
werkzaamheden
.................
Autobedrijf
Trade Ard.
Lid BOVAG
en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl
.................
Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of
06-44696001. ;
Met garantie en KvK.
.................
Organisatie- en
familieopstellingen
op 6 april 2008.
Incl. lunch.
Aanmelden/info:
Atie Spaan,
tel. 023-5718442
.................
Garageplaats
te koop
in Park Duijnwijk
Vraagprijs:
€ 21.000,-- k.k.
Van Schaik Omaco
Makelaars
023-5712944
www.vanschaikomaco.nl

Bent u depressief, ziek?
Jezus geneest!
Wonderen van God
gebeuren nog steeds.
Ga 25 april naar shelter,
Eksterlaan 1 in Haarlem.
www.levensstroom.nl.
Bel voor info 5362804.
.................
Gevraagd:
Wie wil af en toe
(op afroep)
mijn appartement
in Zandvoort
schoonmaken?
Tel. 06-21250014
.................
Bijbel:
God zegt: “Ik de
Heer bent het die
jullie geneest!”
(exodus 15:2) .
Bel de gebedso
lijn 5363804,
Huis van gebed.
Kom 25 april naar
Shelter in Haarlem
.................
Te koop:
Playstation buzz spellen
div titels nieuw €25,00
magnetrons va € 40,00
dvd spelers va €15,00
portable dvd speo
lers va €50,00
kl.tv’s platte beeldo
buis va €50,00
stofzuigers va € 35,00
speelgoed w.o. Barbie
en Bratz met
kortingen tot 70%
Spaanse gitaren
va € 35,00
Routers voor draadloos
internet va €25,00
heel veel huish. art.
met hoge korting.
Geopend zat 10-18u
Max Planckstr.48,
Zandvoort Noord,
tel 06-10745881.

Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl

5
6
7
9

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist
plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.

C U L T U U R
Herboren Knipscheerorgel terug in oude dorpskerk
Na 18 maanden restauratiewerk is het Knipscheerorgel in de
Protestantse kerk met een feestelijke viering weer in gebruik

genomen. Dit gebeurde op 24 maart onder grote belangstelling van genodigden en belangstellenden.
Tekst en foto Nel Kerkman

De restauratie van het in
1849 gebouwde monuo
mentale kerkorgel is in de
periode van september
2006 tot en met maart
2008 door Orgelbouwers
Pels & Van Leeuwen
uitgevoerd en teruggeo
bracht in de oorspronkeo
lijke staat. De organist en
tevens orgeladviseur Aart
Bergwerff begeleidde de
werkzaamheden.

Officiële overdracht

Drukte tijdens de feestelijke ingebruikname
Knipscheerorgel

Voordat het orgel officieel
werd overgedragen aan het
College van Kerkrentmeesters
speelde het koperkwintet van
de Muziekvereniging ‘Emergo’,
ter vervanging van de aangeo
kondigde videobeelden van
de restauratie, een aantal jazo
zyachtige muziekstukken. De
toon was gezet en de feestelijo
ke ingebruikname kon begino
nen. Vele genodigden, waaro
onder burgemeester Meijer
en zijn vrouw, wethouders en
andere belangstellenden kreo
gen een gevarieerd cultureel
programma voorgeschoteld.
Na de speeches en een declao
matie van Toos Bergen met het
gedicht ‘orgelklanken’, zegeno

de dominee Sjaak Verwijs het
orgel in met hetzelfde dankgeo
bed als zijn voorganger domio
nee Swalue bij de ingebruiko
name (1849) van het destijds
geschonken Knipscheerorgel
uitsprak.

Ontwaakt, gij die slaapt

Het orgelspel van organist
Aart Bergwerff is in één woord
geweldig. Hij combineert
moeiteloos de allermooiste
klankkleuren bij het spelen van
uiteenlopende werken van beo
roemde componisten. Alle reo
gisters werden opengetrokken
en vooral de ‘Adios nonino’ en
het ‘Ave Maria’ gaf menigeen
kippenvel. Ook de combinatie

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen
Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zaterdag 29 maart:

Dance behind the Beach

‘thegenerationmix’

De Krocht - Gratis entrée!

koperkwintet en orgel smaako
te naar meer en men gaf de
musici terecht aan het eind
van de viering een open doeko
je. Het sluitstuk was tevens
een symbolische knipoog
om het ontwaken van het
orgel na een lange stilte
weer te geven. Voor deze
middag had Bergwerff
speciaal de door Klaas
Bolt (1927-1990) geïmproo
viseerde variant en ooit
in Zandvoort gespeelde
Lied 462: ‘Ontwaakt gij
die slaapt’ ingestudeerd.
Met een improvisatie van
dit lied sloot Bergwerff
de feestelijke herrijzeo
nis van het herboren
Knipscheerorgel af.

‘Het is voorbij’

Met deze legendarische
woorden gaf Minke van der
Meulen uiting aan haar geo
voelens. Samen met haar meo
debestuursleden, Jan Keizer
en Pieter Joustra van Stichting
Restauratie Knipscheerorgel,
kijkt men terug op een suco
cesvolle missie. In samenwero
king met Classic Concerts,
de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg, provincie
Noord Holland, de Gemeente
Zandvoort en met de giften en
donaties van velen is tenslotte
deze geweldige restauratie
mogelijk gemaakt. Dat er nog
vele mooie orgelconcerten in
de toekomst in de oude dorpso
kerk mogen klinken.

Rondje gerenoveerde Cuypers-kerken
Op zaterdag 5 april organiseren drie kerken in de regio een
‘Rondje Cuypers’. Deze kerkenpadtocht, per fiets of auto, leidt

langs drie kerken van de hand van de beroemde architecten-

familie Cuypers. Het betreffen de Zandvoortse St. Agathakerk,
de Aerdenhoutse St. Antoniuskerk en de RK Kathedrale Basiliek St. Bavo aan de Leidschevaart in Haarlem.

8

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.
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In 1895 begon aan de
Leidschevaart de bouw van
de St. Bavokatherdraal, onto
worpen door Jos Cuypers. Hij
had het vak geleerd van zijn
beroemde vader Pierre. In
1922 werd de hoofdzakelijk
houten en als noodkerk geo
bouwde St. Antoniuskerk aan

de Sparrenlaan in Aerdenhout
in gebruik genomen. Ook dit
is een bouwwerk van Jos
Cuypers dat hij samen met
zijn zoon Pierre Cuypers jr.
ontwierp. Eveneens van Pierre
Cuypers jr. is de St. Agathakerk
in Zandvoort, die in 1928 geo
reed kwam. In alle drie de kero

ken is de afgelopen periode
veel gerestaureerd en is er
veel te bewonderen.
Starten vanaf de St. Antonius
kerk en de St. Bavo kathedraal
kan vanaf 10.00 uur. Vertrek
vanuit Zandvoort kan al vano
af 09.30 uur zodat u op tijd
kunt zijn voor de rondleiding
in de St. Bavo. Deze start stipt
om 10.30 uur en om 11.45 uur
volgt een tweede. Deelname
aan het ‘Rondje Cuypers’ is
gratis. Meer informatie kunt
u krijgen via: www.rkbavo.nl
of www.aap-parochies.nl.

Zandvoortse Courant • nummer 13 • 27 MAART 2008
Spreuk van de week:

‘Natuurlijk is alles tijdelijk
want tijdelijkheid is natuurlijk’

Marco Termes

(Marco wordt gesponsord door Grand Café Danzee)

Lentekriebels

Het voorjaar was zichtbaar aanwezig bij de feestelijk versierde kramen op de lentemarkt van Nieuw Unicum. Buiten
was het guur en koud met af en toe maartse buien. Gelukkig
is De Brinck overdekt en was het binnen gezellig druk met
bezoekers.

Prachtige iconen van kunstenares Wil de Groot

Tekst en foto Nel Kerkman

Wat was er veel te doen en
te zien op de markt. Er waren
leuke eigengemaakte cadeauo
artikelen van het Winkeltje uit
Zandvoort Nieuw Noord te
koop en verder sierraden, zelfo
gemaakte kaarten en groeno
decoratie tot aan vintage en
brocante. Ook chocoladehuis
Willemsen was present met
overheerlijke paasartikelen.
Er liepen echte kippen op De
Brinck (weliswaar in een ren)
als levend bewijs dat zij de leko
kerste eieren leggen. Want elke
dinsdag en donderdagochtend
van 11.00 tot 12.00 uur zijn er
verse eieren bij de boerderij
(naast de tennisbaan) te koop.
De kinderen konden van brood
paashaasjes maken en zelfs
een ritje op één van de twee
pony’s was mogelijk.

Iconen

Het Stiltecentrum van Nieuw
Unicum is de plek waar de
mogelijkheid bestaat om je
in alle rust terug te trekken
van het geroezemoes op de
lentemarkt. In deze ruimte
stonden prachtige iconen
tentoongesteld van kunsteo
nares Wil de Groot. Een icoon
is een oerbeeld van het geloof
en zijn afbeeldingen met een
ziel. Het woord icoon komt van
het Griekse woord eikon wat

‘afbeelding’ betekent. Voor
het schilderen van een icoon
zijn vaste richtlijnen en ook
de kleuren zijn belangrijk. De
Groot werkt met veel liefde
en toewijding aan een icoon
die pas na een paar maanden
en veel monnikenwerk klaar
is. Veelal worden de iconen
in opdracht en in overleg geo
maakt. Als zij opnieuw bij
Nieuw Unicum aanwezig is
dan is een bezoekje zeker de
moeite waard.

Kunst

Ook het Kunstenaarscollectief
Nieuw Unicum was op de leno
temarkt aanwezig en er wero
den onder begeleiding kleurio
ge mandala’s (boeddhistische
voorstelling van het heelal, red.)
geverfd. Verder zaten twee beo
woners achter hun tekentafel
en toonden hun kunstwerken.
Herman Duiven maakt schito
terende aquarellen en heeft
momenteel een expositie in
zorgcentrum De Bodaan in
Bentveld, over een paar maano
den is zijn kunst te bewondeo
ren in het Huis in de Duinen
in Zandvoort. Johan van der
Wal is een actieve kunstenaar
die kleine acryldoeken produo
ceert in cartoonachtige stijl.
Vanaf 2 april tot 30 mei hangt
zijn kunst aan de wanden van
Pluspunt in Noord. Daar hoort
u vast en zeker meer over.
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week

Hele maand april:

Malse varkenshaasfilet
rollade 1 Kilo € 9,95

Voor Pashouders:

Op al onze koffie
met Jay Jay likeur
10% korting.

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Noord Hollands trots
Smaaq Oud Klassiek
500 gram € 5,95

Nieuw:

Ambachtelijke
toffee repen
per stuk € 1,-

Diverse stijlen lantarens
voor binnen en buiten

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Pashouders op alle artikelen 5% korting.

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102
7 dagen per week geopend
van 09.00 tot 22.00 uur

L

Medina Woninginrichters
Tapijt coupons 50% korting
q(Vouw)gordijnen
qVitrages
qLuxaflex
qZonwering

qTapijt
qVinyl
qLaminaat
qParket

www.medina-woninginrichting.nl

Gratis proefles
(vraag naar onze voorwaarden)

Bel voor informatie
06-54280393 of 023 - 5730107
www.members.lycos.nl\rijschoolduet

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Kijk ook eens op onze website!

WWW.38AVENUE.NL
pashouders 5% korting op de gehele collectie.

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

KOSTUUM ACTIE

Italiaanse designkostuums
Geen € 349.- maar € 198.www.vlugfashion.nl Haltestraat 2a
7 dagen p. week geopend (vrijdag koopavond)

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Bestel nu de ZandvoortPas 2008
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betaling CONTANT

GRAND CAFÉ 25

Kom gezellig eten…
op vertoon van de ZandvoortPas
10% korting op
1 van onze vier menu’s.
Gand Cafe 25: Kerkstraat 25 - Tel. 5713510

Naar de
bollen,
naar de
bollen...
Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Deze pas is geldig t/m 31 december 2008
Uw op naam gestelde ZandvoortPas
wordt, tesamen met een welkomstkado,
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.

Betaling PER BANK

Met de aangehechte tegoedbon voor een
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst
tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Bruine
bollen

1

5 stuks voor slechts

50

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

Addie Ottho & Zn

BELLI E RIBELLI
Kinderkleding

Ugg slippers zijn binnen!
Op vertoon van de ZandvoortPas
(Indien betaling met creditcard: 5%)

Haltestraat 45 - Zandvoort
023 571 27 05 www.bellieribelli-shop.nl

De nieuwe zomercollectie
is binnen!
Op vertoon van de ZandvoortPas
een fles huiswijn i.p.v. € 16,00
voor € 14,50 (wit, rood of rosé)
Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

Mode en trends:
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Schoffies Kindermode - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Vlug Fashion Men’s Wear - Haltestraat

Wonen en onderhoud:

10% korting

OP=OP

Aanbod geldig tot en met woensdag 2 april 2008
en alleen in onze vestiging te Zandvoort.
Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 - 57 12 865
Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat
Autorijschool Duet - 06-54280393
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - www.nympheia.com
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort
Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

ZandvoortPas houders 10% korting

(in alfabetische volgorde)

Verzorging en vrije tijd:

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand april

Potgieterstraat 4
2041 PC Zandvoort
Telefoon 023 – 5717 287
Mobiel 06-5577 8563
Mobiel 06-1887 6726

Lijst van
deelnemende
bedrijven
Winkeliers:

10% korting op
tijdschriften

Voor zandvoortpashouders aanbieding:

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Burg. Engelbertsstraat 94b – Zandvoort
7 dagen per week geopend

Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Mark Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:
Grand Café 25 - Kerkstraat
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

&

Heden

Hieronder treft u het verslag uit het Zandvoortse Nieuwsblad van donderdag 14 november 1974

Eerste marathon op het
Zandvoortse circuit in 1974

Eerste volksmarathon op het circuit
werd geweldig sukses

Verleden

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

Bloeiende violen
Bloembollen in pot

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Met bloemen altijd
zin in de lente!

In 1974 werd op de baan van Circuit Park Zandvoort de eer-

ste ‘volksmarathon’ van Zandvoort gelopen. Komende zondag is het voor de tweede keer in de geschiedenis dat er een

Van Stolbergweg 1 Tel. 57 170 93

marathon op deze locatie wordt georganiseerd.
Nu is het echter, naar goed
Amsterdams voorbeeld, een eso
tafettemarathon. Deelnemers
hoeven dan niet ieder 42.195
meter te lopen, maar een team
dat uit tien man bestaat moet
per deelnemer één rondje van
4,2 km lopen. De tien teamloo
pers bij elkaar hebben dan dus
een marathon gelopen.

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF
Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!
Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort
Tel. 023-5739278
e-mail: hanswillemse@planet.nl

levering en plaatsing
van alle glassoorten
vrijblijvende offerte!
023 5720480/06 41374921

De informatie pagina van de sportraad
www.sportinzandvoort.nl

Duikteam Zandvoort

Het Duikteam Zandvoort (DTZ) is op 1 april 1981 opgericht. Het is een enthousiaste club waarbij de leden maar één doel hebben: duiken! Iedere dinsdagavond
wordt er van 21.00 uur tot 22.00 uur getraind in het zwembad van Center Parcs.
Zeelandbrug georganiseerd om parende
sepia’s (inktvissoort, red.) te bekijken in
mei, of naar schitterende duikstekken
buiten Nederland. Vanaf half juni tot half
september wordt er elke dinsdagavond
ook buiten gedoken.

De ene week wordt er gewerkt aan de
conditie en de andere week is er een
flessentraining, waarbij de aangeleerde
vaardigheden voor het duiken worden
bijgehouden. Uiteraard worden er curo
sussen verzorgd. Zo kunt u starten met
het brevet Open Water en dit later aano
vullen met ‘Advanced’, dat weer gevolgd
wordt door het ‘Rescue’ brevet.
DTZ heeft ook een enthousiaste aco
tiviteitencommissie. Deze plant alo
lerhande activiteiten zoals een lang
duikweekend naar de Zeeuwse wao
teren voor clubleden en familie. Ook
worden er dagen naar bijvoorbeeld de
14

De familie wordt niet vergeten. De
Nieuwjaarsborrel wordt altijd goed beo
zocht en een keer per seizoen is er een
familiedag met allerhande sportactivio
teiten boven water! Twee keer per jaar
wordt er gedoken met bewoners van
Nieuw Unicum en dat is altijd feest! Op
22 april organiseert DTZ een open avond.
U kunt dan ook lid worden. De avond beo
gint om 20.45 uur in het zwembad van
Center Parcs. Natuurlijk mag u dan ook
een proefduik maken. Wel hebt u dan een
eigen duikbril, een snorkel en zwemvlieo
zen nodig. Het eerste jaar van het lido
maatschap mag u een duikuitrusting
van de vereniging lenen, daarna moet u
er zelf een aanschaffen.
DTZ is een enthousiaste club en na de traio
ning drinken ze nog altijd gezellig wat met
elkaar. Voor meer informatie mailt u naar
secretariaat@duikteamzandvoort.org of
ga naar www.duikteamzandvoort.org.

Buitenritten vanaf unieke locatie

Stal de Naaldenhof is een uniek gelegen manege in een bosrijke omgeving in
Bentveld. De stal is zowel een pensionstal als manege met lesmogelijkheden
voor beginners en gevorderden, jong of oud. Er zijn mogelijkheden voor zowel
binnen als buiten te rijden en met name de buitenritten zijn fameus.
duinen en het strand zijn voor paard
en ruiter een grote uitdaging voor
veel rijplezier.

Dressuurclinics worden er verzorgd om
extra aandacht te geven aan het rijden
van de ruiter. Op deze dagen kunnen
ruiter en paard van een zeer ervaren
ruiter, trainer of jurylid een groot aano
tal adviezen krijgen. Door dit directe
contact krijgen de minder geoefende
ruiters en amazones extra tips mee om
te oefenen.
Ruiters die eens iets anders willen, kuno
nen onder leiding van een van de instruco
trices, meerijden met een buitenrit in de
prachtige omgeving. Deze buitenritten
worden wekelijks op de zondagmorgen
georganiseerd en in de zomer met de
groepslessen zelfs dagelijks gereden. De

Uniek duinlandschap
In elk jaargetij kunt u een buitenrit
maken. Het prachtige gebied van de
Amsterdamse Waterleidingduinen
is via een directe ingang vanaf de
manege te bereiken. Zonder ook
maar een autoweg over te hoeven
steken is het mogelijk schitterende tocho
ten te rijden in dit uitgebreide duingebied
en naar het Zandvoortse strand. Eenmaal
op het strand kunt u, met het ruisen van
de zee op de achtergrond, uw paard alle
ruimte geven om zijn energie even kwijt te
raken. Het is een unieke ervaring die alleen
voor de meest ervaren ruiters tot de moo
gelijkheden behoort. Daarnaast worden
er ook aparte ritten georganiseerd naar
de Kennemerduinen en de duinen nabij
Noordwijk.
Stal de Naaldenhof is gelegen aan
de Duinrooslaan 1 in Bentveld, tel.
023-5243959. Meer informatie kunt u ook
krijgen via: www.staldenaaldenhof.nl.
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hebben zich ingeschreven. Onder
de inschrijvingen is er nog een
bijzonder Zandvoorts team. De
Boer & Zwart, fysiotherapeuten,
hebben een team van 12 loopo
sters voor de Lady’s run ingeo
schreven. Daarnaast zullen 20
deelnemers namens hun praktijk
de 12 km Circuitrun, het hoofdono
derdeel, gaan lopen. Voorwaarde
om in aanmerking voor het team
Ieder bedrijf kan een team ino te komen was een donatie aan
schrijven en betaald daarvoor Kika, één van de goede doelen
€ 1.000, waarvan het grooto van de Rotaryclub.
ste gedeelte naar de goede
doelen van de organiserende De deelnemende teams aan de
Rotaryclub Zandvoort gaat. estafettemarathon lopen niet
Op het moment van schrijven alleen voor het goede doel. Als
hebben zich al 50 bedrijven eerste prijs is er een sculptuur,
ingeschreven. Maar niet alleen die door de wereldberoemde
bedrijven, ook instellingen en oud-Zandvoortse kunstenaar
een team van bijvoorbeeld de Kees Verkade speciaal hiervoor
Zandvoortse St. Agathaparochie is verwaardigd.

aan. De aan het einde opgenomen wens is echter nooit in vervulling gegaan. Let u vooral op de
toen gehanteerde stijl van het Nederlands.

ZANDVOORT — In totaal hebben 726 dames en
heren deelgenomen aan
de volksmarathon, welke
de Amsterdamse Atletiek
Klub afgelopen zondag
op het Zandvoortse circuit hield. De man die het
snelst de 42,195 kilometer
aflegde was Joop Keizer. De
Hoornse atleet rondde het
circuit tienmaal in twee uur
en vierendertig minuten.

Scouting in actie voor weeshuis
Tijdens haar verblijf in Oeganda, eind 2007, kwam Lies Lucas

uit Santpoort Zuid in aanraking met het weeshuis St. Kizito
Babies Home (KiBaHome). In het 60-jarig tehuis worden

36 kinderen van 0 tot 6 jaar verzorgd en er is onvoldoende
geld om de eerste levensbehoefte te waarborgen. Via oudZandvoorter Jeroen Bluijs, die met zijn gezin leeft en werkt

in Oeganda, kwam Lies Lucas in contact met de Zandvoortse

Scoutinggroep Stella Maris / St. Willibrordus. Samen hebben

ze de handen ineen geslagen om met een kalenderactie geld
in te zamelen voor KiBaHome.

de stichting bestaat uitsluio
tend uit vrijwilligers. De ino
tentie is om mensen en beo
drijven te werven om ‘Vriend
van KiBaHome’ te worden om
zo de weeskinderen een betere
toekomst te bieden, waar deze
kinderen ook recht op hebben.
Het logo, een rode open enveo
lop met een hart erin, vertaalt
precies waar de stichting voor
staat. Het hart symboliseert
de warme liefdadigheid die
kan worden ‘gezonden’ aan de
weeskinderen.

Hulp hard nodig

Het weeshuis KiBaHome in Oeganda

door Nel Kerkman

Terug in Nederland besloot
Lucas om het weeshuis finano

cieel te ondersteunen. Deze
gedachte heeft geleid tot de
oprichting van de stichting
KiBaHome. Het bestuur van

St. Kitzito Babies Home ligt in
Gangama, een dorpje greno
zend aan Mbale. Weeshuizen
ontvangen geen steun van de
overheid. Daarom is ook dit
weeshuis, naast een kleine
bijdrage van het bisdom, volo
ledig afhankelijk van donaties.
Dagelijks moeten de eindjes
aan elkaar geknoopt worden
om rond te komen. Ondanks
de inspanningen van de zuso
ters en de verzorgsters, slapen

Het batig saldo van de prestatieloop was bestemd voor de
Nederlandse Hartstichting. Met
de volksmarathon had het zestig jarige AAC de primeur in
Nederland. De ruim 700 deelnemers, die deze volksloop
trok, stemden de organisatoren
zeer tevreden. AAC-technische
kommissielid H.F. Reinders:
“We hebben precies, wat we wilden. Een loop zuiver afgestemd
op het rekreatieve en ik mag wel

sommige kinderen met zijn
tweeën in één bedje, of op de
grond. Er is geen geld voor luio
ers, muskietennetten, matraso
sen en dekens, er zijn geen
sanitaire voorzieningen, geen
po’s voor de kleinsten, geen
wasvoorziening. De kinderen
komen dagen achtereen niet
buiten, omdat de verzorgers
het te druk hebben en er ono
voldoende beschutting tegen
de zon kan worden geboden.
Om juist aan deze primaire fao
ciliteiten te kunnen voldoen is
financiële hulp hard nodig.

Kalenderactie

De scoutinggroep Stella Maris
/ St. Willibrordus heeft een
bepaalde band met Oeganda
omdat Bluijs zoon is van de
oprichter van deze scoutingo
groep, Martin Bluijs. Jeroen
woont in de buurt van het
weeshuis en met zijn hulp
kan het een en ander direct
gerealiseerd worden. De scouo
tinggroepen zijn zeer creatief
bezig geweest en hebben met
elkaar, en met medewerking
van Rob Bossink, een mooie

zeggen, dat wij in onze opzet
goed geslaagd zijn.”
De volksmarathon wordt
gehouden naar Amerikaans
voorbeeld, waar te Boston
jaarlijks do Bostonvolksmarathon wordt gehouden. De Amsterdamse
Atletiek Klub heeft het voornemen om dit evenement
jaarlijks op het circuit van
Zandvoort te organiseren.

verjaardagskalender gemaakt.
Op deze kalender staan foto’s
van alle speltakken, waardoor
de kalender in hoge mate het
plezier van de kinderen in het
scoutingspel uitstraalt. Maar
ook foto’s van de kinderen in
Oeganda ontbreken niet. En de
sponsors die het mogelijk hebo
ben gemaakt dat de kalender
kon worden gedrukt, staan ook
op de kalender.
Door de kleinschaligheid van
het project en de directe, korte
lijnen naar Oeganda kan men
de hulp rechtstreeks, zonder
overheadkosten realiseren.
De mooie verjaardagskaleno
der kost € 10 per stuk en is te
koop op 29 maart bij de open
dag van Scouting Stella Maris
/ St. Willibrordus. De kaleno
ders zijn ook te koop bij Bruna
Balkenende en te bestellen bij
Herma Bluijs, tel. 5736321; Anita
van Dam, 5719226 en Veronica
Kinneging, 5714897. Voor ino
formatie met betrekking tot
KiBaHome kunt u mailen naar
lieslucas@xs4all.nl of bellen
met 5379618 of 06-12239577.
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Kite Runner

Amir en Hassan zijn
gevoed door dezelfde
min en groeien samen
op in de hoofdstad
van Afghanistan. Als
blijk van hun verbono
denheid kerft Amir
hun namen in een
granaatappelboom:
‘Amir en Hassan, de
sultans van Kabul’.
Maar sultans zijn ze
alleen in hun fantao
sie, want Amir hoort
tot de bevoorrechte
bevolkingsgroep en
Hassan en zijn vader zijn
arme Hazaren, in dienst
van Amirs vader. Bij de
jaarlijkse vliegerwedo
strijd in Kabul is Amir de
vliegeraar, degene die
het touw van de vlieger
in handen heeft. Hassan
is zijn hulpje, de vliegero
vanger. ‘Voor jou doe
ik alles!’ roept Hassan
hem toe voordat hij
wegrent om de vallende
vlieger uit de lucht op te
vangen. Die grenzeloze
loyaliteit is niet wedero
zijds. Wanneer er iets
vreselijks gebeurt met
Hassan, verraadt Amir
zijn trouwe metgezel.
Na de Russische inval
vluchten Amir en zijn
vader naar de Verenigde

Zondag
08:00
10:00
12:00
14:00
17:00
20:00
21:00

Countrytrack (H)
ZFM Jazz
Muziekboulevard
Zondag in Kennemerland
De avond
Golden ZFM (H)
Tepp Zeppi

Donderdag

08.00 Goedemorgen
Zandvoort (H)
20:00 Countrytrack
22:00 De Hoop

De film is gebaseerd op
het beroemde boek van
Khaled Hosseini.

Dinsdag

08:00 Zondag in
Kennemerland (H)
12.00 De Muziekboulevard
20:00 ZFM Jazz/
raadsvergadering.
22:00 In Zandvoortse Zaken

Woensdag
08:00
12.00
20:00
22:00

Vrijdagavond Cafe (H)
De Muziekboulevard
ZFM Klassiek (H)
Veenendaal in Zicht

Zaterdag

08:00 Toebak Leeft?
10:00 Goedemorgen
Zandvoort
12:00 Muziekboulevard
14:00 Zandvoort op
Zaterdag
17:00 Eurobreakdown
19:00 Meij op Zaterdag
21:00 Groove Empire
23:00 Night Walk
24 uur per dag on air!
106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

Zaterdag 29 maart:

Dance behind the Beach

‘thegenerationmix’

De Krocht - Gratis entrée!

Earth: een aanrader voor jong en oud

Wat doe je op een winterse tweede Paasdag? Naar
de film Earth in het Circustheater en dat was een

geweldige ervaring. In de duurste documentaire
ooit geven Alastair Fothergill en Mark Linfield van

de BBC een fascinerend beeld van vooral de fauna
in de meest afgelegen gebieden ter wereld. Omdat

miljarden jaren geleden de aardas 23,5° kantelde

ten opzichte van de zon, zijn hier op aarde de vier
seizoenen ontstaan.
door Erna Meijer

De film begint met het
volgen van een ijsbereno
familie op de Noordpool.
Te zien is onder meer hoe
door het opwarmen van
de aarde het ijs steeds
meer afbrokkelt, waaro
door de beren steeds
minder vast ijs onder
de poten hebben. Te
16

verwachten is dat deze
prachtige dieren in 2030
uitgestorven zullen zijn
als de opwarming in dit
tempo doorgaat. Op de
lager gelegen toendra’s
zwerven drie miljoen
kariboes (rendieren) op
zoek naar voedsel en
in prachtige, versnelde
shots ziet men hoe
de seizoenen over de

Russische taiga treko
ken. Niet voor te stellen
dat daar een derde van
alle bomen ter wereld
groeit! Zeer komisch
was het uit zeer hoge
bomen springen van
jonge mandarijneenden.
Verder prachtige beelden
van de Amoerpanter, het
zeldzaamste roofdier ter
wereld, aangezien er nog
slechts veertig exemplao
ren over zijn. Het baltso
ritueel van de paradijso
vogels in Nieuw Guinea
bracht een schaterlach
in de zaal teweeg, mede
door het vaak geestige
commentaar van voiceover Patrick Stewart.
De overlevingsdrang van
vele diersoorten wordt

In the Picture…

dag oefent Joyce op
nieuwe nummers om
haar repertoire te vero
groten. Een favoriet genre
heeft ze niet. Het allerbelango
rijkste is dat het haar raakt.
“Muziek moet gevoelens bij
mij roepen. Op dit moment is
Michael Buble mijn idool. Hij
heeft een uniek gevoel voor
ritme. Verder luister ik ook
veel naar Alain Clark.”

Joyce
w
Vastenhou
Zangeres

Vrijdag

08:00 ZFM jazz (H)
10.00 Venendaal in Zicht
17.00 Je weekend in
Maandag
met ZFM
08:00 Zandvoort op Zaterdag (H)
19:00 Vrijdagavond Café
12.00 De Muziekboulevard
21.00 Sea IT
20:00 Golden ZFM
21:00 ZFM Klassiek

Staten. Amir bouwt
er een nieuw bestaan
op, maar hij slaagt er
niet in Hassan te vero
geten. De ontdekking
van een schokkend fao
miliegeheim voert hem
uiteindelijk terug naar
Afghanistan, dat inmido
dels door de Taliban is
bezet. Daar wordt Amir
geconfronteerd met spoo
ken uit zijn verleden. Zijn
voornemen om zijn oude
schuld jegens Hassan in
te lossen sleept hem teo
gen wil en dank mee in
een huiveringwekkend
avontuur.
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fantastisch in beeld geo
bracht (de vogeltrek over
de hoogste toppen van
de Himalaya is fascineo
rend en brengt grote beo
wondering en verwondeo
ring over dit aangeboren
mechanisme). De muo
ziek tenslotte, door de
Berliner Philharmoniker,
geeft een extra dimensie
aan deze anderhalf uur
durende documentaire.
Beslist een aanrader voor
het hele gezin en in ieder
geval nog te zien in het
Circustheater tot en met
2 april. Gaan dus!
Donderdag tot en met
dinsdag om 19.00 uur,
vrijdag en maandag
ook om 13.30 uur. Tel.
5718686.

Droom

Voor Joyce, 19 jaar, is zingen haar
lust en haar leven. Al op jonge leef-

tijd ontdekte Joyce hoe leuk ze het vindt om te zingen. Nu treedt

ze regelmatig op als zangeres. Een dag niet gezongen, is voor

dan kan ik alles eruit gooien”,
vertelt Joyce.

altijd op nummer 1! Don’t take away the music!!!”

Optreden

haar een dag niet geleefd. “Zingen én entertainen staan bij mij

In het dagelijks leven werkt
Joyce naar eigen zeggen in
de leukste bar van Zandvoort:
Mickey’s bar op het circuit.
Verder probeert ze elke
dag naar de sportschool te
gaan en volgt ze een cursus
Spaans. Elke vrijdagavond reo
peteert tot in de late uurtjes
in een popkoor. De volgende
middag is Joyce alweer in de
studio te vinden van de lokale

radio ZFM om samen met
Jaap Koper de presentatie te
doen van Muziekboulevard.
Tussen al deze drukke bezigo
heden vindt Joyce altijd tijd
om te zingen. “Vanaf mijn
veertiende volg ik zangles,
maar zingen doe ik al van
kleins af aan. Vroeger heb ik
aan amateur jeugdmusicals
gedaan. De musical Jantjes
blijft mijn favoriet. Als ik zing

H eb je ff …

… vo or Fle ur va n Lee uwen
15 jaa r ver koo pster

Waar kennen we jou van?
“Mijn bijbaantje is verkoopster bij Beach Him. Ik werk
daar pas sinds begin december vorig jaar, ik ben er beland
via mijn stage voor school. Ik
werk meestal op zondag en in
de vakantie en met veel plezier. Het is er heel leuk, leuke
mensen en leuke collega’s!”
Wat doe je naast je baan als kledingverkoopster?
“Ik zit in 4 VMBO op het LJC2 Oost in Haarlem en ik zit
nu in mijn eindexamenjaar. Na mijn examens ga ik naar
het Nova College, waar ik de mode-opleiding ga doen.”
Wat doe je het liefst in je vrije tijd?
“In mijn vrije tijd pas ik ook nog op kleine kinderen en
dat vind ik ook heel leuk. Elke vrijdagavond doe ik sinds
vier jaar aan tapdansen en daarnaast doe ik ook aan
fitness. Wat ik ook graag doe in mijn vrije tijd is lekker
op de bank een filmpje kijken met mijn vriendje!”

Sinds kort treedt Joyce op bij
verschillende gelegenheden,
o.a. één keer in de maand in
het Lokaal of in ‘t Wapen van
Zandvoort. “Ik vind het super
om te zien als mensen daaro
van genieten. Dat maakt het
voor mij ook heel erg leuk om
op te treden. Mijn moeder
heeft trouwens ooit een keer
een nummer 1 hit gescoord.
Dus ja, het entertainen zit in
mijn bloed”, aldus Joyce. Elke

Haar grote droom is om ooit
zelf een keer een cd uit te
brengen met eigen geschreo
ven nummers. “Al een tijdje
schrijf ik mijn eigen teksten.
Omdat ik zelf nog niet como
poneer ben ik op zoek naar
muzikanten, met groot imo
provisatievermogen, die
samen met mij willen jamo
men om later uiteindelijk de
studio in te duiken. Het zou
te gek zijn om ooit een keer
in Ahoy op te mogen treden.
Nou, wie weet. Alles is mogeo
lijk!” Wil jij Joyce een keer in
actie zien? Kom dan voor een
live optreden op 4 april rond
borreluur naar ‘t Wapen van
Zandvoort.

I Know Where It’s @
Vrijdag 28 maart:

Discotheek Scandals organiseert weer een
schuimparty! Dansen op de leukste hits
van nu en vroeger, omringd door bergen
met schuim. De discotheek opent haar
deuren al om 21.00 uur en sluit deze pas
weer om 05.00 uur. Genoeg tijd voor een
hoop plezier dus! Entree is gratis.

Zaterdag 29 maart:

Alweer de derde editie van het maandeo
lijkse dansfestijn Dance Behind the Beach
vindt plaats in De Krocht. Een gezellig feest
met heerlijke ‘gouwe ouwe’ nummers uit
de jaren ’60 en ’70. Ook aan liefhebbers
van moderne muziek hebben ze bij de oro
ganisatie van dit feest gedacht. Toegang is
vanaf 21 jaar en gratis. Van 20.00 tot 00.30
uur.

Zondag 30 maart:

Het zomerseizoen van 2008 is bij veel
strandtenten alweer voor ‘geopend’ vero
klaard. Bij Mango’s Beachbar starten ze het
seizoen wederom met de succesvolle salo
safeesten. De eerste Salsamotion Sunday
van dit jaar begint om 18.00 uur met een
gratis proefles voor beginners. Daarna
zorgt DJ Andres met de beste salsamuziek
voor een tropische sfeer in de strandtent.
Zorg dat je er bij bent! Entree is gratis.

Column
15 blauwe
monstertjes…

...terroriseren sinds een tijdje
heel Nederland. Ze duiken op,
daar waar je niet wilt dat ze
opduiken. Zelfs in je eigen
huis ben je niet meer veilig,
als huisgenoten besluiten
om ze op te nemen in het
gezin. Om de veiligheid van
de eeuwige vrienden te kuno
nen waarborgen, wordt er een
speciale ruimte voor ze ingeo
richt waarbinnen Grote Smurf
de leiding heeft.

Ik ben nu bijna 20 jaar en
heb de tijd dat ik zelf als
een smurfje in mijn blauwe
ochtendjas voor de tv zat geo
kluisterd, allang afgesloten.
Voor mij hebben deze tekeno
figuurtjes hun beste tijd wel
gehad. Als ze al een beste
tijd hébben gehad, want ik
heb er nooit echt iets aan
gevonden. Ik draaide me op
zaterdagochtend liever nog
een keertje om, dan weer
naar die altijd vervelende
Gargamel te moeten kijken;
van die vent kon ook echt
niets liefs af! Hoewel ik dacht
dat leeftijdsgenootjes en op
zijn minst de oudere geneo
ratie mij in deze gedachte
zouden steunen, blijk ik dat
totaal verkeerd te hebben ino
geschat. Huisgenoten prijzen
het bestaan van de smurfen
en hun fantastische minio
atuurversies de hemel in:
smurfen zijn hip, smurfen
zijn geweldig, smurfen zijn
de beste! Mijn moeder had
zelfs het krankzinnige idee
om de wezentjes ingepakt
te laten, wat ik in eerste ino
stantie niet slecht verzonnen
vond, tot ze erbij vermeldde
dat ze deze wilde bewaren
voor de volgende generatie..
OH NEE!
Heel subtiel heb ik haar toen
maar kenbaar gemaakt dat
dat echt niet nodig is. Met
één van haar eigen argumeno
ten, ‘over tien jaar zijn er weer
zoveel andere leuke dingen’,
wist ik haar over te halen de
schepsels te doneren aan een
goed doel. Kijk eens aan, weer
een zorg minder voor de toeo
komst!

Pauline
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Kook eens anders
Recept

kookrubriek

Simavi collecte in teken sanitatie
Tot en met komende zaterdag heeft u nog de gelegenheid om een donatie te

doen in het kader van de Simavi collecte. Dit jaar is door de Verenigde Naties

Recept

Aardappelrisotto

uitgeroepen tot Jaar van de Sanitatie, tevens het motto van deze collecte.

Hoofdgerecht voor 2 personen.

Benodigdheden:

4 middelgrote vastkokende
aardappels in blokjes
van 0,5 cm,
0,5 ltr. groentebouillon,
0,5 bosje rucola,

0,5 etl. gehakte verse
peterselie,
50 gr. parmezaanschilfers,
versgemalen zwarte
peper,

zout,
4 elt. olijfolie,
0,5 fijngehakt sjalotje,
1 dubbele kippenborsto
filet in schijfjes.

Bereiding:

Verhit 2 eetlepels olijfolie in een hapjespan. Bak de kip al omscheppen op een
hoog vuur rondom bruin en neem ze daarna uit de pan. Verhit de rest van
de olijfolie in de pan en bak het sjalotje 2 minuten zachtjes. Voeg de aardappels toe en bak zachtjes al omscheppen 2 minuten mee. Doe de schijfjes kip
erbij. Voeg hierna beetje bij beetje de bouillon toe als bij een rijstrisotto. Schep
telkens goed om en laat de aardappel en kip zachtjes garen. Kruid het geheel
met zout en peper en schep er wat peterselie door. Verdeel over kommetjes met
wat rucola en bestrooi met de Parmezaanse kaas.
Tip: de kip kunt u vervangen door tofu, voor een vegetarisch gerecht of door
mosselen of andere zeevruchten.
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De bedoeling van de breinbreker is de rekenkuno
dige som op zo een manier op te lossen dat hij
klopt. Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
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(De oplossing van deze Kakuro en Sudoku puzzels staan op p22)

Kledingbeurs Duintjesveld
Op donderdag 3 en vrijdag 4 april organiseert de
Zandvoortsche Hockey Club (ZHC) weer de halfo
jaarlijkse kledingbeurs voor modieuze (gedragen)
zomer dames- en kinderkleding in het clubhuis op
het Duintjesveld. De kleding kan donderdag van
9.00 tot 14.00 uur worden ingebracht in dozen en/
of zakken voorzien van naam. Uiteraard dient deze
kleding schoon en zonder vlekken en/of gaten te zijn.
18

New Wave treedt op
in Nieuw Unicum
Komende zondag zullen leerlingen van de Zandvoortse muziekschool New Wave een concert in
Nieuw Unicum verzorgen. De jonge muziekstuden-

ten zullen vanaf 14.00 uur een concert verzorgen
dat voor een ieder gratis toegankelijk is. Een aantal
keren per seizoen treden de leerlingen op.

Er mogen maximaal 25 stuks per klant ingeleverd
worden. De (inbreng-/)inschrijfkosten bedragen
€ 1,50. De verkoop vindt plaats op donderdagavond
tussen 20.00 en 22.00 uur en vrijdagochtend tussen
9.00 en 12.00 uur. Van de opbrengst komt 30% ten
goede aan de ZHC, de rest is voor de inbrengster/
er. Afrekenen en ophalen van de niet verkochte kleo
ding is op vrijdagmiddag tussen 17.00 en 18.00 uur.
Iedereen is voor zowel de inbreng als de verkoop van
harte welkom.

			

50plus@zandvoortsecourant.nl

‘Wildparkeren’
in Huis in de Duinen en Bodaan aangepakt
In het kader van de parkeerproblematiek heeft de gemeente
Zandvoort aangekondigd een aantal maatregelen te nemen
om het langdurig, evenals onjuist parkeren van de rollator tegen te gaan.

Wildparkeren in Huis in de Duinen

Telkens als de gemeenteo
raadsleden in de betreffende
instellingen bij hun familieleo
den op bezoek waren, viel het
ze op dat het op bepaalde tijo
den in de gangen haast geen
doorkomen was door de kriso
kras geplaatste rollators. Zij
hadden het gevoel te moeten
‘apenkooien’ om de uitgang te
kunnen bereiken. Structureel

doet dit probleem zich voor
tijdens festiviteiten en bij
gezamenlijke diners, waarbij
veel rollatorgebruikers sao
menkomen in de grote zaal.
De raadsleden hebben hun
ongerief geuit bij de verkeerso
commissie, die in hun receno
telijk gehouden vergadering
een aantal oplossingen heeft
bedacht.
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Zij ondersteunen initiao
tieven van organisaties
ter plekke, omdat zij als
geen ander weten wat
nodig is om de gezondo
heid van de lokale beo
volking structureel te
verbeteren.
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U werkt met de cijfers 1 t/m 9. Deze dient u in
de witte vlakjes in te vullen. De optelsom van
de vakjes staat in het donkere vlakje naast de
rij of boven de kolom. Indien u in een donker
vlakje bijvoorbeeld 4\8 ziet staan, betekent dat
u vertikaal op 4 moet uitkomen en horizontaal
op 8. Let op: er zijn soms meerdere oplossingen
mogelijk.

eke

KAKURO

Simavi is al ruim 80
jaar betrokken bij de
gezondheid van de alo
lerarmsten in Azië en
Afrika. Speerpunten
zijn schoon drinkwater,
sanitatie en de zorg
voor moeder en kind.

Simavi collecteert nog
tot en met 29 maart.
Dit jaar vragen zij
een bijdrage voor de
aanleg van toiletten
op scholen in onto
wikkelingslanden
en natuurlijk voor de daaro
bij behorende voorlichting
over hygiëne. Want nog
steeds sterven dagelijks
bijna 5.000 kinderen aan
diarree door gebrek aan
schoon drinkwater en sao
nitaire voorzieningen. Een
belangrijk onderwerp
dus, waar Simavi zich
al jaren voor inzet. U
kunt uw bijdrage doneo
ren bij de collectanten
of overmaken naar giro
300100.

50 plus pagina door Mitzi Maas

Garnalen vissen
Voor u treden leerlingen op die studeren op gitaar,
viool, keyboard, piano, fluit en zang. New Wave wil
met deze concerten aantonen dat muziekonderwijs
in Zandvoort op een hoog niveau staat. Niet alleen
op de klassieke instrumenten maar zeker ook richting
de popmuziek.
Leo Sanders, directeur van New Wave: “We komen
naar Nieuw Unicum als een soort van wederdienst.
Ik heb een koordirigent voor ze gevonden en toen we
daar zo over spraken werd het idee geboren om op
het centrale plein, De Brinck, een concert van onze
leerlingen te geven. Facilitair is het namelijk perfect
in orde daar en tevens is het een mooie gelegenheid
voor de ouders om ook eens in Nieuw Unicum te
komen en te zien wat men daar zoal doet. Het wordt
een concert met een mix van muziek en zeker geen
‘harde’ rockmuziek want alle instrumenten, behalve
een keyboard, zijn akoestisch.”

“Hier vlak voor de kust ligt een mooi gaatje
en het is dik water. Ouwe Vulsie is al voorbij,
dus wij gaan ook zo naar strand. Trek je hoos
maar vast aan,” roept mijn vader enthousiast, hijst zich in zijn waadpak en maakt de
kro’s in orde. Hebt u enig idee waarover het
gaat? Wij gaan garnalen vissen.
Als puber ging ik graag met mijn vader mee
‘om garnal’, zoals dat in het Zandvoorts heet.
In het begin liep ik langs de vloedlijn met de
garnalenmand te wachten tot mijn vader
met zijn buit uit het water kwam. De buit
werd in de mand gestort en ik kon alvast
beginnen het ‘vuil’ tussen de garnalen uit te
halen: schelpjes, ‘apenhaar’ ofwel zeewier,
kleine platvisjes en krabbetjes die ik weer
naar zee bracht.

De maatregelen

In de gangen zullen parkeero
vakken voor rollators worden
getekend. Rollators mogen
voortaan alleen in de daarvoor
bestemde vakken geparkeerd
worden. Zijn de vakken vol,
dan dient de rollatorgebruio
ker te wachten totdat een
plaatsje vrij is. Ook worden de
komende maand parkeermeo
ters geplaatst, die op speciale
parkeermunten werken. De
gemeente is niet voornemens
de hoge parkeertarieven die
elders in het dorp gelden, te
hanteren. De voorgestelde
65+tarieven zijn met algeo
mene stemmen vastgesteld.
Ondanks heftige bezwaren
van de Stichting Zorgcontact
waar het Huis in de Duinen
en de Bodaan onder vallen,
is de gemeente van mening
dat het probleem betreffende
het wildparkeren van rollators
alleen op deze wijze grondig
aangepakt kan worden. De
speciale parkeermunten zijn
alleen komende dinsdag vanaf
09.00 uur gratis verkrijgbaar
bij de receptie van de beide
zorginstellingen.

Een kro of een saan

In de krant stond een getijdentabel, waaruit je de
hoog- en laagwaterstanden kon lezen. Ongeveer
1,5 uur voordat het water zijn laagste stand had
bereikt, kon je het water in. ‘Ouwe Vulsie’ die in het
dagelijks leven Vulsma heette, woonde verderop.
Hij was, zelfs toen hij ruim de 80 gepasseerd was,
een verwoed garnalenvisser. ‘Dik water’ betekent
dat er veel plankton en dus ook veel vis in het
water zit. En ‘het mooie gaatje’ heeft betrekking
op een zwin, waar je dan met je kro doorheen
liep. Een kro is een duwnet voor één persoon, een
saantje is een treknet dat door meerdere mensen
of een tractor voortgetrokken wordt.

Geen werk voor meissies

Dat duwen was best zwaar werk. “Niks voor een
meissie”, volgens sommigen. Maar ik was supertrots toen ik mijn eigen kro kreeg. Wij hadden
altijd veel plezier, ook als de vangst tegenviel. We
sjouwden de buit de steile strandopgang op naar
huis. Daar kookten we de garnalen en lieten we ze
op een laken in de tuin afkoelen. ’s Avonds legden
we dan kranten op tafel en pelden we alsof ons
leven er vanaf hing. Lekkerder en verser dan onze
eigen vangst bestond er niet!
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mijn lust en mijn leven

De nachtegaal
van de Hobbemastraat
Jan Vleeshouwers zingt met zijn basstem dat het een lieve
lust is: in het kerkkoor van St. Agatha, het Anbo-koor ‘Voor

Anker’ en in het Zandvoorts Mannenkoor. En thuis? “Ja ook,
als ik klem zit tussen de mussen”, grinnikt hij.

Jan Vleeshouwers tussen de watertorens

Vleeshouwers is geboren
in Zandvoort. Toen hij twee
jaar oud was, verhuisde de
familie eerst naar Limburg
en later naar Brabant. Daar
werd hij op acht jarige leefo
tijd verliefd op “dat leuke
meiske van hiernaast, met
die dikke billekes”. Eind 1945
kwam hij terug naar ons
dorp en in 1953 trouwde hij
zijn Betsy, zijn oude buuro
meiske. “Ze is een rasecht
tenortje hoor!” zegt hij over
zijn vrouw. Beide zingen ze
in het Anbo-koor. Hij heeft
geen speciale voorkeur, klaso
siek of modern, alles vindt
hij fijn om te zingen.

Mannenkoor

In 1987 sloot Jan zich aan bij
het Zandvoorts Mannenkoor,
dat zoals u waarschijnlijk
weet, ook over de grenzen
bekendheid geniet. “Ja, ik
ben diverse keren mee naar
het buitenland geweest, o.a.
naar Praag, een prachtige
stad. Maar Barcelona vond
ik het mooist. Ter voorbeo
reiding hadden we ook het
Baskische volkslied ingestuo
deerd. In Barcelona traden
we op in de tuin van een
bejaardenhuis. Ons publiek
zat een beetje te dutten
aan de kant. Hi, hi, hi, kniko
kebollende oude vrouwtjes
en mannetjes met petjes

op. Wij zetten hun volkslied
in… Wat er toen gebeurde:
het leek alsof ze tegelijk in
hun gat werden gestoken.
Iedereen sprong op, voor
zover dat kon. De mannetjes
namen hun petjes af en de
tranen rolden bij allen over
de wangen. Zo emotioneel,
zo mooi”. Jan zit nog na te
genieten. “We hebben het
Baskische volkslied ook op
de trappen van het politieo
bureau in Barcelona gezono
gen. Nou moet je weten dat
het daar helemaal niet mag,
zingen op straat. Het hele
bureau stroomde leeg”. En
werd toen het Mannenkoor
massaal in de boeien geslao
gen? “Nee hoor, de agenten
gingen allemaal in de houo
ding staan. Ze vonden het
prachtig!”

Andere hobby’s

Als Jan Vleeshouwers niet
zingt, schildert en knuto
selt hij. Op de foto zit hij
tussen de nieuwe en oude
Zandvoortse watertoren in.
“Mijn allerleukste hobby
is die kleine (zijn vrouw
Betsy) pesten”, bekent Jan.
Mevrouw Vleeshouwers
vindt het best. Ze zijn niet
voor niets bijna 55 jaar geo
trouwd. “Meisjes plagen,
zoentjes vragen”, lijkt ze te
denken.
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'EMEENTELIJKE PUBLICATIE WEEK  
6ERGADERING #OLLEGE

$E BESLUITENLIJST VAN DE COLLEGEVERGADERING VAN  MAART
EN DE VERDERE IN WEEK  DOOR HET COLLEGE GENOMEN
BESLUITEN ZIJN  MAART VASTGESTELD $E BESLUITENLIJST IS
IN TE ZIEN BIJ DE #ENTRALE "ALIE EN OP DE WEBSITE

!RTIKEL  7ET VOORKEURSRECHT GEMEENTEN
-IDDENBOULEVARD
!ANWIJZING
(ET COLLEGE VAN DE GEMEENTE :ANDVOORT MAAKT IN
GEVOLGE ARTIKEL  LID  VAN DE 7ET VOORKEURSRECHT GE
MEENTEN BEKEND DAT DE RAAD OP  MAART  HEEFT
BESLOTEN OM DE PERCELEN DIE GELEGEN ZIJN IN HET GEBIED
±-IDDENBOULEVARD²AAN TE WIJZEN ALS GRONDEN WAAROP
DE ARTIKELEN    EN  VAN DE 7ET VOORKEURS
RECHT GEMEENTEN VAN TOEPASSING ZIJN $E AANGEWEZEN
PERCELEN ZIJN GLOBAAL GELEGEN TUSSEN DE BOULEVARD
4HORBECKESTRAAT 4ORENSTRAAT 7ESTERPARKSTRAAT "AD
HUISPLEIN "URGEMEESTER %NGELBERTSTRAAT EN DE *ACOB
VAN (EEMSKERCKSTRAAT $E AANWIJZING HEEFT ALS PLA
NOLOGISCHE BASIS DE RUIMTELIJKE VISIE EN TOEGEDACHTE
BESTEMMING ZOALS VERWOORD IN HET RAADSVOORSTEL $E
PERCELEN ZIJN NADER AANGEGEVEN OP DE BIJ HET BESLUIT
BEHORENDE KAART EN LIJST VAN AANGEWEZEN PERCELEN
(ET BESLUIT VAN  MAART  TREEDT IN WERKING EEN
DAG NA PUBLICATIE IN DE 3TAATSCOURANT VAN  MAART
 TE WETEN OP  MAART  EN GELDT VOOR EEN
TERMIJN VAN TWEE JAREN
"EZWAAR EN VOORLOPIGE VOORZIENING
"ELANGHEBBENDEN KUNNEN GEDURENDE ZES WEKEN NA
DAGTEKENING VAN DEZE PUBLICATIE IN DE 3TAATSCOURANT
TEGEN DIT BESLUIT EEN BEZWAARSCHRIFT INDIENEN )N HET
ONDERTEKENDE BEZWAARSCHRIFT MOET WORDEN OPGENO
MEN DE NAAM EN HET ADRES VAN DE BELANGHEBBENDE
DE DATUM EEN OMSCHRIJVING VAN HET BESLUIT WAARTEGEN
HET BEZWAAR IS GERICHT EN DE GRONDEN VAN HET BEZWAAR
DE MOTIVERING  (ET BEZWAARSCHRIFT DIENT AAN DE RAAD
VAN DE GEMEENTE :ANDVOORT GERICHT TE WORDEN !DRES
0OSTBUS   !! :ANDVOORT 6ERVOLGENS KUNNEN
BELANGHEBBENDEN INDIEN ZIJ HET NIET EENS ZIJN MET
DE BESLISSING OP HET BEZWAARSCHRIFT BEROEP INSTELLEN
BIJ DE RECHTBANK TE (AARLEM
)NDIEN BEZWAAR WORDT GEMAAKT TEGEN HET BESLUIT
BESTAAT TEVENS DE MOGELIJKHEID OM DE VOORZIENIN
GENRECHTER VAN DE RECHTBANK (AARLEM TE VERZOEKEN
OM EEN VOORLOPIGE VOORZIENING TE TREFFEN $E VOOR
ZIENINGENRECHTER ZAL DE VERZOEKER ALLEEN ONTVANKELIJK
VERKLAREN INDIEN DAARBIJ EEN SPOEDEISEND BELANG KAN
WORDEN AANGETOOND
4ER )NZAGE
(ET BESLUIT OP BASIS WAARVAN HET VOORKEURSRECHT IS
GEVESTIGD EN DE DAARBIJ BEHORENDE STUKKEN DE LIJST
VAN AANGEWEZEN PERCELEN EN DE KADASTRALE TEKENING
VAN AANGEWEZEN PERCELEN LIGGEN VANAF  MAART 

TIJDENS KANTOORUREN TER INZAGE IN HET 'EMEENTEHUIS BIJ
DE #ENTRALEBALIE 3WALUpSTRAAT  TE :ANDVOORT  $E OPE
NINGSTIJDEN VAN HET 'EMEENTEHUIS ZIJN MAANDAG TOT
EN MET WOENSDAG VAN MAANDAG TOT EN MET WOENSDAG
VAN  TOT  UUR DONDERDAG VAN  TOT 
UUR EN VRIJDAG VAN  TOT  UUR

2AADVERGADERING

$E GEMEENTERAAD VERGADERT DINSDAG  APRIL  /P
DE AGENDA STAAT
 /PENING
 ,OTING
A 4OELATING EN INSTALLATIE ALS RAADSLID VAN DE HEER
$ 3UTTORP
B "ENOEMING LEDEN VAN RAADSCOMMISSIES
 )NGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN
 6ASTSTELLEN AGENDA
 6ASTSTELLEN NOTULEN VAN  MAART  .OTULEN BIJ
GEVOEGD ,IJST VAN TOEZEGGINGEN WORDT NAGEZONDEN
 (AMERSTUKKEN
A 5ITBREIDEN TROUWENREGISTREREN PARTNERSCHAP OP
ZONDAG
B )NTREKKEN .OTA !ANBESTEDINGSBELEID
C "EREIKBAARHEID :ANDVOORT IN DE ZOMER PLAN VAN
AANPAK
D 3TAND VAN ZAKEN MARKETINGMANAGER
E 6ERORDENING CLIpNTENPARTICIPATIE 7ET SOCIALE WERK
VOORZIENING 
F 2EGIONALE 3TARTERSREGELING
 2EGIONALE )NKOOP EN !ANBESTEDING
 "EGROTINGSWIJZIGING TEN BEHOEVE VAN DE UITVOERING
"!'
 7OONPLAATSVERPLICHTING WETHOUDER - "IERMAN
 3LUITING
$E VERGADERING BEGINT OM  UUR IN DE RAADZAAL
$E ENTREE VINDT U AAN HET 2AADHUISPLEIN $E DEUREN
GAAN OM  UUR OPEN $E AGENDA KAN NA SLUITING
VAN DEZE KRANT NOG WIJZIGEN 5 VINDT DE MEEST RECENTE
AGENDA OP DE WEBSITE 6AN DE DEFINITIEVE AGENDA ZIJN
TIJDENS DE VERGADERING OOK EXEMPLAREN BESCHIKBAAR
!GENDA RAADSVOORSTELLEN EN CONCEPTBESLUITEN LIGGEN
TIJDENS OPENINGSTIJDEN TER INZAGE BIJ DE #ENTRALE "ALIE
EN ZIJN TEVENS TEGEN BETALING ALGEMEEN BESCHIKBAAR
$E RAADVERGADERING WORDT TUSSEN  UUR EN 
UUR LIVE UITGEZONDEN DOOR :&- KABEL &-  ETHER
&-   

#OMMISSIE 0ROJECTEN EN THEMA´S

$E #OMMISSIE 0ROJECTEN EN THEMA´S VERGADERT OP 
APRIL  VANAF  UUR IN DE RAADZAAL $E DEUREN
GAAN OM  UUR OPEN $E ENTREE VINDT U AAN HET
2AADHUISPLEIN /P DE AGENDA STAAT
/PENING
6ASTSTELLING AGENDA
"ESLUITENLIJST VERGADERING VAN  MAART  EN TOE
ZEGGINGEN "ESLUITENLIJST BIJGEVOEGD TOEZEGGINGENLIJST
WORDT NAGEZONDEN
6ASTE AGENDAPUNTEN
A INBRENG VAN DERDEN !LLEEN INDIEN AAN DE ORDE OF

Vervolg gemeentelijke publicatie week 13

VOORAF INGEBRACHT
B )NFORMATIE COLLEGEBURGEMEESTER
C )NFORMATIE PROJECTENINFORMATIE OVER VOORTGANG
:ANDVOORT 3CHOON
D 3TAND VAN ZAKEN )!
0RESENTATIE .ATIONAAL 0ARK :UID +ENNEMERLAND
/PENBAAR VERVOERVERBINDING :ANDVOORT 3CHIPHOL
3TUDIE HOTELS EN OVERIGE TOERISTISCHE VERBLIJFSACCOM
MODATIES
2ONDVRAAG
)N DEZE COMMISSIE KUNNEN BURGERS HET WOORD VOEREN
$IT KAN ZOWEL OVER ONDERWERPEN OP DE AGENDA ALS OVER
EEN EIGEN ONDERWERP $EGENE DIE OVER EEN EIGEN ON
DERWERP WIL SPREKEN MOET DIT SCHRIFTELIJK AANMELDEN
$IT KAN OOK PER E MAIL $E AANMELDING MOET UITERLIJK
MAANDAGOCHTEND OM  UUR BINNEN ZIJN VOOR EEN
VERGADERING DIE DE WOENSDAGAVOND DAAROP WORDT
GEHOUDEN $E AANMELDING KUNT U ZENDEN AAN 'E
MEENTE :ANDVOORT TAV DE GRIFFIE 0OSTBUS   !!
:ANDVOORT OF PER MAIL GRIFFIE ZANDVOORTNL !FGEVEN
AAN DE BALIE VAN HET RAADHUIS KAN OOK /P DE AANMEL
DING MOET STAANNAAM ADRES TELEFOONNUMMER EN HET
ONDERWERP MET EEN TOELICHTING OP EEN APARTE BIJLAGE
$EZE TOELICHTING MAG NIET TE UITGEBREID ZIJN EN LIEFST
WORDEN AFGESLOTEN MET EEN CONCRETE VRAAG OPROEP OF
IETS DERGELIJKS .AAST DEZE REGEL GELDEN EXTRA REGELS
$EZE ZIJN TE LEZEN OP WWWZANDVOORTNL

#OMMISSIE 7ELSTAND EN -ONUMENTEN

/P  APRIL VERGADERT DE #OMMISSIE 7ELSTAND EN -O
NUMENTEN $E VERGADERING BEGINT OMSTREEKS 
UUR IN DE COMMISSIEKAMER $E EXACTE BEGINTIJD IS
AFHANKELIJK VAN DE AGENDA 5 KUNT HIERVOOR HET BESTE
EVEN CONTACT OPNEMEN MET DE WERKEENHEID "OUWEN
TEL  

2EINIGING '&4 ROLEMMERS

6AN  MAART TOT EN MET  APRIL WORDEN DE '&4 ROLEM
MERS SCHOONGEMAAKT $IT GEBEURT OP DEZELFDE DAG ALS
HET LEGEN VAN UW ROLEMMER ,AAT UW ROLEMMER NA HET
LEGEN STAAN TOTDAT DE SCHOONMAAKPLOEG GEWEEST IS
,ET OP $IT KAN OOK NA  UUR ZIJN

7IJZIGING OPHALEN HUISVUIL

/P  MAART WORDT IVM 0ASEN GEEN HUISVUIL OPGE
HAALD )N PLAATS DAARVAN WORDT HET HUISVUIL OP  MAART
OPGEHAALD

6ERGUNNINGEN
"OUWVERGUNNINGEN AANGEVRAAGD

:ANDVOORT
(ALTESTRAAT  WIJZIGEN GEVEL INGEKOMEN  MAART
  ,V
(ELMERSSTRAAT  PLAATSEN DAKKAPEL INGEKOMEN 
MAART   ,V
"ENTVELD
$UINDOORNLAAN  VERGROTEN WONING INGEKOMEN 
MAART   2V

,ET OP $E HIERBOVEN GENOEMDE AANGEVRAAGDE BOUW
VERGUNNINGEN LIGGEN BIJ DE #ENTRALE "ALIE TER INZAGE
5 KUNT DEZE INZIEN TIJDENS OPENINGSTIJDEN $EZE PU
BLICATIE BETEKENT NIET DAT U UW ZIENSWIJZE OVER DEZE
AANGEVRAAGDE BOUWPLANNEN KENBAAR KUNT MAKEN
3LECHTS INDIEN VOOR DEZE BOUWPLANNEN VRIJSTELLING VAN
HET BESTEMMINGSPLAN OF BOUWVERORDENING KAN WOR
DEN VERLEEND KAN TEGEN ONS VOORNEMEN DAARTOE EEN
ZIENSWIJZE KENBAAR WORDEN GEMAAKT %EN VOORNEMEN
TOT HET VERLENEN VAN VRIJSTELLING WORDT AFZONDERLIJK
GEPUBLICEERD $EZE PUBLICATIE BETEKENT OOK NIET DAT U
EEN BEZWAARSCHRIFT KUNT INDIENEN -OCHT DE VERGUN
NING OF VRIJSTELLING WORDEN VERLEEND DAN ZAL DIT WORDEN
GEPUBLICEERD EN PAS DAN KUNNEN BELANGHEBBENDEN
BEZWAAR INDIENEN

"OUWVERGUNNINGEN VERLEEND

:ANDVOORT
0OSTSTRAAT  PLAATSEN BOUWBORD VERZONDEN  MAART
  ,V
HOEK 4HOMSONSTRAAT,ORENTZSTRAAT  ROTONDE VAN
,ENNEPWEG,INNAEUSSTRAAT PLAATSEN BOUWPLAATS
VOORZIENINGEN VERZONDEN  MAART   2V

"EZWAARSCHRIFTEN

$E HIERBOVEN GENOEMDE VERLEENDE VERGUNNINGEN GE
NOMEN BESLUITEN LIGGEN BIJ DE #ENTRALE "ALIE TER INZAGE
5 KUNT ZE INZIEN TIJDENS OPENINGSTIJDEN "ELANGHEBBEN
DEN KUNNEN GEDURENDE EEN TERMIJN VAN ZES WEKEN NA
BEKENDMAKING EEN GEMOTIVEERD BEZWAARSCHRIFT INDIE
NEN $E DATUM VAN BEKENDMAKING IS DE VERZENDDATUM
VAN DE VERGUNNING )NDIEN HET GEEN VERGUNNING BETREFT
IS DIT DE PUBLICATIEDATUM 5 RICHT UW BEZWAARSCHRIFT
MET VERMELDING VAN±BEZWAAR²IN DE RECHTERBOVENHOEK
VAN UW BRIEF AAN HET COLLEGE VAN "URGEMEESTER EN 7ET
HOUDERS 0OSTBUS   !! :ANDVOORT (ET BEZWAAR
SCHORST IN BEGINSEL NIET DE WERKING VAN HET BESLUIT
WAARTEGEN HET IS GERICHT )N GEVAL VAN SPOED KUNT U
EEN VERZOEK OM EEN VOORLOPIGE VOORZIENING INDIENEN
BIJ DE VOORZIENINGENRECHTER VAN DE 2ECHTBANK (AARLEM
SECTOR "ESTUURSRECHT 0OSTBUS   "2 (AARLEM
%EN DERGELIJK VERZOEK DIENT VERGEZELD TE GAAN VAN EEN
AFSCHRIFT VAN HET BEZWAARSCHRIFT

6ERKEERSBESLUITEN 2UNNER´S 7ORLD :ANDVOORT
#IRCUIT 2UN 

)N DE VERGADERING VAN  MAART  HEEFT VAN :AND
VOORT HET VERKEERSBESLUIT ³2UNNER´S 7ORLD :ANDVOORT
#IRCUIT 2UN ´VASTGESTELD 5IT HET OOGPUNT VAN HET
AANBIEDEN VAN EEN PARCOURS VOOR DE 2UNNER´S 7ORLD
:ANDVOORT #IRCUIT 2UN  HET VERZEKEREN VAN DE
VEILIGHEID OP DE WEG HET BESCHERMEN VAN DE WEGGE
BRUIKER EN PASSAGIERS EN HET ZOVEEL MOGELIJK WAARBOR
GEN VAN DE VRIJHEID VAN HET VOETGANGERSVERKEER IS HET
GEWENST OM GEDURENDE DE 2UNNER´S 7ORLD :ANDVOORT
#IRCUIT 2UN  VERSCHILLENDE STRATEN INNABIJ DE BOU

LEVARDS HET CENTRUM EN HET CIRCUIT VAN :ANDVOORT AF TE
SLUITEN VOOR VERKEER /M HET PARCOURS ZOVEEL MOGELIJK
AUTOVRIJ TE HOUDEN IS HET TEVENS GEWENST PARKEREN OP
ENKELE LOCATIES ONMOGELIJK TE MAKEN /P ZONDAG 
MAART VAN  UUR TOT  UUR ZULLEN ENKELE STRATEN
IN :ANDVOORT WORDEN AFGESLOTEN DOOR PLAATSING VAN
DRANGHEKKEN VOORZIEN VAN RETROREFLECTEREND MATERIAAL
INCLUSIEF DE BORDEN CONFORM MODEL # VAN BIJLAGE )
VAN HET 2EGLEMENT 6ERKEERSREGELS EN 6ERKEERSTEKENS
 OP DE VOLGENDE LOCATIES
"URGEMEESTER VAN !LPHENSTRAAT DIRECT TEN NOORDEN
VAN DE 6ONDELLAAN
"OULEVARD "ARNAART TEN NOORDEN VAN DE ROTONDE
WAAR NOG GEKEERD KAN WORDEN NABIJ CAMPING $E
"RANDING
6IERMAAL OP DE ROTONDE OM HET FIETSVERKEER ONMO
GELIJK TE MAKEN
4WEEMAAL OP DE "OULEVARD "ARNAART DAAR WAAR HET
FIETSPAD HET PARCOURS KRUIST VIERKANT BLOKKEN
"OULEVARD "ARNAART *AC 6AN (EEMSKERCKSTRAAT
&REDERIK (ENDRIKSTRAAT DIRECT TEN WESTEN VAN DE
"REDERODESTRAAT
)R &RIEDHOFPLEIN TEN OOSTEN VAN DE "REDERODESTRAAT
"REDERODESTRAAT TEN NOORDOOSTEN VAN DE ROTONDE
0RINS -AURITSSTRAAT DIRECT TEN WESTEN VAN DE ROTONDE
2OTONDE )R &RIEDHOFPLEIN
!LDEGONDESTRAAT DIRECT TEN OOSTEN VAN DE -ARISSTRAAT
4ORENSTRAAT DIRECT TEN OOSTEN VAN DE -ARISSTRAAT
6UURBOETESTRAAT DIRECT TEN NOORDWESTEN VAN DE 4HOR
BECKESTRAAT
4HORBECKESTRAAT DIRECT TEN OOSTEN VAN DE "OULEVARD
0AULUS ,OOT
4WEEMAAL OP DE ROTONDE TEN OOSTEN VAN DE 4HOR
BECKESTRAAT
)N UITGANG VAN DE PARKEERVOORZIENINGEN NABIJ DE
ROTONDE
6UURBOETESTRAAT DIRECT TEN WESTEN VAN DE 4HORBEC
KESTRAAT
"ADHUISPLEIN DIRECT TEN ZUIDEN VAN HET $E &AVAU
GEPLEIN
+LEINE +ROCHT DIRECT TEN OOSTEN VAN DE 3WALUpSTRAAT
4WEEMAAL OP DE ROTONDE VAN HET 2AADHUISPLEIN
3CHOOLSTRAAT DIRECT TEN OOSTEN VAN DE (ALTESTRAAT
7ILLEMSTRAAT DIRECT TEN OOSTEN VAN DE (ALTESTRAAT
0ARKVELDSTRAAT DIRECT TEN WESTEN VAN DE (ALTESTRAAT
+ANAALWEG DIRECT TEN WESTEN VAN DE /OSTERSTRAAT
+ONINGSTRAAT DIRECT TEN WESTEN VAN DE /OSTERSTRAAT
$IACONIESSTRAAT DIRECT TEN OOSTEN VAN DE (ALTE
STRAAT
!CHTERWEG DIRECT TEN WESTEN VAN DE (ALTESTRAAT
:EESTRAAT DIRECT TEN OOSTEN VAN DE (ALTESTRAAT
%LTZBACHERSTRAAT DIRECT TEN NOORDEN VAN DE :EESTRAAT
3TATIONSSTRAAT DIRECT TEN NOORDEN VAN DE 0RINSEN
HOFSTRAAT
:EESTRAAT DIRECT TEN OOSTEN VAN DE "URGEMEESTER
%NGELBERTSSTRAAT

4WEEMAAL IN DE 6AN 3PEIJKSTRAAT DIRECT TEN WESTEN
VAN DE 6AN 3PEIJKSTRAAT3TATIONSPLEIN
*AN %VERTSENTRAAT DIRECT TEN WESTEN VAN DE 6AN
3PEIJKSTRAAT
6AN ,ENNEPWEG DIRECT TEN OOSTEN VAN DE 6AN
3PEIJKSTRAAT
"URGEMEESTER 6AN !LPHENSTRAAT IN HET MIDDEN VAN
DE WEGVAK TEN WESTEN VAN DE 4ROMPSTRAAT
"URGEMEESTER 6AN !LPHENSTRAAT IN HET MIDDEN VAN
HET WEGVAK TEN WESTEN VAN DE 4JERK (IDDESSTRAAT
"URGEMEESTER 6AN !LPHENSTRAAT IN HET MIDDEN VAN
HET WEGVAK TEN WESTEN VAN DE 6AN 'ALENSTRAAT
4EVENS ZAL OP DEZE ZELFDE ZONDAG TOT  UUR EEN PAR
KEERVERBOD GELDEN IN DE BOCHT VAN DE "OULEVARD 0AULUS
,OOT EN DE "REDERODESTRAAT IN DE GEHELE (ALTESTRAAT
EN DE 6AN 3PEIJKSTRAAT /P DEZE LOCATIES ZULLEN ENKELE
BORDEN CONFORM MODEL % VAN BIJLAGE ) VAN HET 2EGLE
MENT 6ERKEERSREGELS EN 6ERKEERSTEKENS  GEPLAATST
WORDEN6ERGUNNINGHOUDERS VOOR HET PARKEREN OP DEZE
LOCATIES KUNNEN VAN VRIJDAG  MAART TOT MAANDAG
 MAART GEBRUIK MAKEN VAN DE PARKEERVOORZIENINGEN
OP HET &AVAUGEPLEIN

#ENTRAAL TELEFOONNUMMER

!LLE AFDELINGEN ZIJN BEREIKBAAR VIA    
MAANDAG TM DONDERDAG  ¯  UUR EN VRIJDAG
 ¯  UUR

-ELDING OF KLACHT

"EL MET DE #ENTRALE -ELDLIJN     vF VUL OP
DE WEBSITE HET DIGITALE FORMULIER IN vF STUUR EEN BRIEF
NAAR DE KLACHTENCOyRDINATOR

/PENINGSTIJDEN #ENTRALE "ALIE

-AANDAG TM WOENSDAG   UUR
$ONDERDAG
  UUR
6RIJDAG
  UUR
4IJDENS DE DONDERDAGAVONDOPENSTELLING KUNT U MAAR
VOOR EEN BEPERKT AANTAL ZAKEN TERECHT PASPOORTEN EN
RIJBEWIJZEN ED

/PENINGSTIJDEN BEGRAAFPLAATS

$E ALGEMENE BEGRAAFPLAATS EN DIERENBEGRAAFPLAATS
AAN DE 4OLLENSSTRAAT ZIJN DAGELIJKS OPEN TUSSEN 
 UUR

#OLLEGELID SPREKEN

%EN AFSPRAAK MAKEN MET EEN COLLEGELID DOET U VIA
HET CENTRALE TELEFOONNUMMER $AARBIJ GEEFT U AAN
WAAROVER U HET COLLEGELID WILT SPREKEN (ET KAN ZIJN DAT
U EERST NAAR EEN VAKAFDELING VERWEZEN WORDT

6RAGEN OVER EEN BOUWPLAN

6OOR VRAGEN OVER CONCRETE OF GEWENSTE BOUWPLANNEN
IS DE WERKEENHEID 6ERGUNNINGVERLENING OP WERKDAGEN
TELEFONISCH BEREIKBAAR TUSSEN  EN  UUR

/P ZOEK NAAR WERK

7ERKGEVERS EN WERKZOEKERS MAKEN GEBRUIK VAN
WWWWERKENINZANDVOORTCOM 6OOR HET VINDEN OF
AANBIEDEN VAN BANEN IN :ANDVOORT

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen
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Autosport

Golf-Bridge

Wisselende omstandigheden beïnvloeden Paasraces

De Kinzo Paasraces 2008 werden onder zeer wisselende om-

standigheden verreden. Een opdrogende baan kon binnen
enkele ogenblikken veranderen in een gladde ijspiste veroorzaakt door de sneeuw en hagel die viel.

Winterse omstandigheden bij de diverse races

Er waren flink wat rijders die
bij de start van enkele raceo
klassen de gok waagden door
met droogweer banden te rijo
den. De voornaamste slachto
offers van de bizarre weerso
omstandigheden waren in
de Samsung BMW 130i cup
plaatsgenoot Dillon Koster,
Duncan Huisman, Jan Joris
Verheul, Bertus Sanders en
Riccardo van der Ende. Bij de
DunlopSportMaxxClioCup was
het Sebastiaan Bleekemolen
die verkeerd gokte.
In laatstgenoemde klasse
heette de verassende winnaar
van de lange afstandsrace in
de ClioCup Ronald Morien.
Hij werd gevolgd door Marcel
Duits met de opvallende geel
blauwe auto. Achteraf baalde
Duits wel een beetje van het
wedstrijdverloop. “Doordat de
safety car op de baan kwam,
verspeelde ik mijn voorsprong
tegenover Morien. Ik had die
race gewoon moeten winnen.
Toch is deze tweede plaats ook
welkom”, aldus Duits na afloop.
In de tweede race ging ‘goodold’ Pim van Riet met de zege
aan de haal. Van Riet werd in
de eerste race nog derde. Hij
wist daarbij Addie van de Ven
goed van het lijf te houden.
Paul Vahstal werd derde.
In de Samsung BMW 130i cup
kon Jan Lammers in de tweede
race een podiumplek pakken.
Hij werd in de tweede race dero
de, achter het McGregor duo
22

Foto: Chris Schotanus

Tim Coronel en Bas Schothorst.
Laatstgenoemde werd eerste
in de eerste race, tweede werd
Jan Joris Verheul en derde Tim
Coronel. Dillon Koster reed een
eerste race om snel te vergeo
ten, in de tweede race eindigo
de hij als vierde. Dat leek een
goed resultaat te zijn, maar
daar dacht de Zandvoorter na
afloop anders over: “Ik verloor
in de regen bijna vier seconden
op de kop, terwijl ik juist niet
bang ben in de regen. Dat moet
toch echt anders.” Lammers
had een prima tweede race in
de BMW klasse. “Ik ben niet zo
een zeurpiet als ik wat te kort
kom, maar achterin het circuit
kon ik goed met de kop meeo
komen. Leuk klusje voor onze
technische studiebollen”, aldus
Lammers.
Een andere plaatsgenoot, Jan
Paul van Dongen, reed wisseo
lend in de Formule Ford. In de
eerste race viel de Zandvoorter
uit door bandenpech en een
spin in de tweede race met een

afgeslagen motor zorgde voor
een nieuwe domper. “Jammer
was het, want de snelheid
zat er goed in. Tijdens de
Pinksterraces weer een nieuwe
ronde en nieuwe kansen”, alo
dus Van Dongen. Winnaar van
beide races werd Aerdenhouter
Jeroen Bleekemolen die twee
gastoptredens verzorgde.
De Toerwagen Diesel Cup werd
een prooi voor Marc Koster en
Bertus Sanders. In beide races
wist het tweetal de winst te
pakken en is daarmee titelkano
didaat. Sanders, teamgenoot
van Lammers in de BMW cup,
was zeer tevreden. “Dit is een
uitstekend begin. We hadden
in beide races even te maken
met natte omstandigheden en
waren daardoor als met acho
terwiel aangedreven auto een
beetje in het nadeel. Gelukkig
veranderde dat en wisten we
de volle buit binnen te halen”,
aldus de sympathieke Drent. In
de lange afstandsrace legden
Paulien Zwart en Gaby Uljee
beslag op de tweede plaats
en behaalden Rick Abresch en
Kevin Veltman een derde plek.
Dat was een volledig BMW poo
dium. In de korte race kregen
Koster en Sanders gezelschap
van een Seat en een Golf. De
Golf werd bestuurd door het
duo Morien en Duivenvoorde.
In de Formido Suzuki Swift Cup
was het twee keer Hans Bos die
de winst greep. De rijder uit het
team van Bleekemolen neemt
uiteraard hierdoor de leiding
in het klassement. Tweede en
derde in de eerste race wero
den Jeroen den Boer en Niels
Langeveld. In de tweede race
werden Sandra Douma en
Bert van Raamsdonk tweede
en derde.

Voetbal

Gecombineerde golf/
bridgewedstrijd bij Sonderland
Dinsdag werd op de baan van Open Golf Zandvoort onder

zeer bijzondere weersomstandigheden een combinatiewed-

strijd gespeeld. ‘s Middags gingen 43 golfers de elementen

Een sterk SV Zandvoort heeft afgelopen zondag koploper Uni-

ted/DAVO tot een gelijkspel gedwongen. Onze in degradatiegevaar verkerende plaatsgenoten kwamen voor de tweede
keer dit seizoen tot een 2-2 tegen de Schalkwijkers.

werd afgewisseld door verschillende buien met hagel en grote

sneeuwvlokken en ook de wind liet zich niet onbetuigd. Maar

de spelers lieten zich door een temperatuur van slechts 4°C
letterlijk niet uit het veld slaan en kwamen na negen holes
ook nog met goede resultaten in het lekker warme clubhuis.

Een spannend moment voor het Zandvoortse doel

Golf-bridge toernooi bij Open Golf Zandvoort

Eerste werd bij de dames
met 23 stablefordpunten
Jopie Felix, Mirjam Vrees en
Anneke de Haan veroverden
met respectievelijk 21 en 20
punten een dikverdiende
tweede en derde plaats. De
heren hadden duidelijk wat
meer moeite met de weergoo
den: Ton Striekwold behaalde
14 punten, op de voet gevolgd
door Henk van Leeuwen met
13. De prijzen voor de ‘neary’
gingen Thea van Leeuwen
en Cees Koster, terwijl de
‘longest drive’ werd geslagen
door Mirjam en Ger Vrees.
Na een diner in ‘De Serre’ bono
den 28 bridgers individueel
de strijd aan met de kaarten.
In zeven ronden van drie spelo
len en met steeds wisselende
partners werd getracht hoog

te scoren in het overallklaso
sement. De resultaten van
zowel golf- als bridgespel
werden via een speciale foro
mule uiteindelijk bij elkaar
opgeteld. Dat er duidelijke
verschillen in het spelniveau
waren, maakte het alleen
maar erg spannend.
Door een fraaie bridgescore
met 65,08% werd aan het
eind van een lange dag
Marion Koster afgetekend
winnares van dit combinatieo
toernooi. Ada Lips wist duideo
lijk beter de kaarten te hano
teren dan de golfstokken en
dat resulteerde in de tweede
plaats met 61,97%. Ook voor
de nummers drie t/m vijf,
Mea Klay, Ans Verhage en
Cees Koster was er een waaro
debon.

Dance behind the Beach

‘thegenerationmix’
Foto: Chris Schotanus

Sterk SV Zandvoort houdt koploper in toom

te lijf en dat was beslist geen sinecure! Een stralend zonnetje

Zaterdag 29 maart:

Jan Paul van Dongen (nr 10) in zijn Formule Ford

Golf

(zondag)

De Krocht - Gratis entrée!

In een wedstrijd die door dio
verse soorten weersgesteldo
heid werd gekenmerkt, het ene
moment waande men zich op
de Canarische Eilanden en het
volgende moment op Nova
Zembla, stond een fanatiek opeo
rerend Zandvoort met als sterke
man Billy Visser. De jonge spits
was overal te vinden en scoorde
tevens op een schitterende mao
nier het tweede Zandvoortse
doelpunt. Tegenstander United/
DAVO was arrogant genoeg
om deze wedstrijd niet in de
sterkste formatie te beginnen.
Topper Roy v.d. Mije, hij was
niet de enige, was de wedstrijd
op de bank begonnen en werd
pas in de tweede helft ingezet.
De frustraties dropen van zijn
gezicht en even later mocht
hij, nadat hij Martijn Paap op
onzachtzinnige wijze had nao
geschopt, met een directe rode
kaart weer gaan douchen. De
wedstrijd had een enigszins
grimmig karakter omdat de
gasten niet in hun spel konden

komen. Grove overtredingen
werden echter pas in de tweeo
de helft met kaarten bestraft
en het is niet vreemd dat alle
kaarten bij de Haarlemmers
terecht kwamen.
Zandvoort, dat het grootste geo
deelte van het eerste bedrijf op
de helft van United te vinden
was, kwam in de 22e minuut
verrassend op voorsprong. Een
voorzet van Visser vanaf de lino
ker kant bereikte Timo de Reus
die via een diagonale kopbal de
Haarlemse keeper het nakijken
gaf. Dat moment maakt aano
voerder Michel van Marm actief
niet meer mee. De aanjager van
Zandvoort op het middenveld
kwam na een ongelukkige boto
sing met een knieblessure naar
de kant. Vlak voor rust raakte de
Zandvoortse verdediging de reo
gie even kwijt. Na een afgeslao
gen aanval werd de bal onvolo
doende weggetrapt en kwam
pardoes voor de voeten van
spits Dennis v.d. Manakker die
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doelman Sander v.d. Wal op een
simpele manier versloeg, 1-1.

Ook de tweede helft was het
voornamelijk Zandvoort dat aano
vallende impulsen had en zijn
tegenstander met de rug naar
het eigen doel dwong. Doelrijpe
kansen werden echter niet geo
creëerd tot de 72e minuut. Een
super steekpass bereikte Visser
die met zijn enorme snelheid de
laatste United-verdediger zijn
hakken liet zien. Tevens behield
de man-of-the-match het overo
zicht toen hij oog in oog met de
doelman kwam te staan. Hij liet
hem voor de tweede keer deze
wedstrijd de gang naar het net
maken, 2-1.
Het tweede Haarlemse doelpunt
was een foutje van jonge spelers
die in een leerproces zitten. Uit
een corner kon Ivo Fortgers vrij
de bal aannemen en zonder geo
hinderd te worden door wie dan
ook binnen het strafschopgeo
bied de Zandvoortse goalie voor
de tweede keer passeren, 2-2. In
de resterende tijd kregen zowel
Zandvoort als hun gasten nog
een aantal aardige kansen die
ofwel net naast gingen of door
de keeper werden gestopt.
Zandvoort komt door dit reo
sultaat op drie punten van
rode lantaarndrager DSOV en
passeert tevens RCH. De club
die echter garen spint met dit
gelijkspel is Olympia Haarlem
van oud-Zandvoorter en traio
ner Rob Buchel. Hij is United/
DAVO tot op drie punten, met
vier wedstrijden te gaan, genao
derd. Komende zondag speelt
SV Zandvoort om 14.00 uur in
Bennebroek tegen BSM.
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Start golfcompetitie

Evenals vorig jaar spelen in de competitie van 2008 twee

teams van de Zandvoortse Golfclub Sonderland mee in de
NGF-competitie.

Het competitieteam van Sonderland

Elk team speelt vier uitwedo
strijden en is 1x de ontvano
gende club. De start is op
vrijdag 11 april en verder nog
op 18 en 25 april en 2 mei. De
thuiswedstrijd op Open Golf
Zandvoort wordt op 16 mei
gespeeld. De tegenstanders
zijn respectievelijk Weesp 1,
Amstelborgh 4, Groen-Geel 5
en Ookmeer 3.

Het eerste team, bestaande
uit Kees van den Bos, André
Banning, Klaas Jacobs, Annelies
Nieuwveld, Ton Striekwold, Bob
Westhoven en Jan Zwemmer,
speelt in de C dubbel negen
open zonder handicapverreo
kening. Twee jaar achtereen
is Sonderland 1 poulewinnaar
geworden en ook dit jaar gaat
men weer voor de volle winst.

Bridge
Strandbridge
weer terug in Zandvoort!

Na een paar jaar stilte organio
seert de Stichting Zandvoortse
Bridge Activiteiten (SZBA) weer
een strandbridgedrive en wel op
21 juni 2008. In twaalf strandpao

viljoens kunnen maximaal 192
paren zich een dag lang uitleven
op hun hobby. Het aantal deelo
nemers is dus beperkt. Nadere
gegevens volgen binnenkort.

De adverteerders van deze week
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte
houden van alles wat in Zandvoort leeft.
De adverteerders in de krant van deze week zijn:

(In alfabetische volgorde)
Administratiekantoor K. Willemse
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Neuf
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
Danzee
De vier Geboden
Dorsman Assurantiën
Dynamics Hair & Nail
Fairy Golf

Gemeente Zandvoort
Hobby-Art
IJzerhandel Zantvoort
Medina Woninginrichters
Music Masters
Netexpo Internet BV
Onel Vouwgordijnen
P. van Kleeff
Pluspunt Boomhut
Rotary Club Zandvoort
Sea Optiek
Slagerij Marcel Horneman
Thalassa Strandpaviljoen 18
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van der Valk & Swart
Notarissen
Willemse Elektrotechniek
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Zeezicht

www.cvl.nu

Rustig

Trompstraat 15/6

Wilhelminaweg 42

•
•
•
•

• Inpandige berging
• Op loopafstand van alle voorzieningen
• Woonoppervlakte ca. 140m�, perceeloppervlak 204m�

Hier hoeft u niets meer aan te doen - verhuisdozen uitpakken
en genieten van het fantastische uitzicht op boulevard, strand
en zee. Heerlijk balkon op het Zuiden. In dit in 2007/2008
volledig gerenoveerde 2-kamer appartement (v.h. 3 kamers)
op de 3e verdieping van complex “Tromp-Borgh” is alles
nagenoeg nieuw!
Eigen afgesloten parkeerterrein op het complex
Berging op de begane grond
Boodschappenlift
Woonoppervlakte ca. 85 m�

Vraagprijs: € 245.000,--

In een doodlopend laantje in het groene hart van Zandvoort
ligt deze verbouwde en keurig verzorgde gezellige
tussenwoning. De rustige ligging in een bijna verborgen
zijstraat van de Wilhelminaweg, de voor- én achtertuin,
royale woonkamer met woonkeuken, 3 slaapkamers
en ruime zolder maken van dit woonhuis een heerlijke
familiewoning.

Vraagprijs: € 469.000,--

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie

Ruim

Sara Roosstraat 52

Deze ruime en zeer lichte 4-kamer maisonnette ligt in een
speels opgezet complex in Park Duinwijck – het laatste
grote nieuwbouwproject van Zandvoort. De woonkamer
heeft een plafond dat schuin oploopt tot ruim 3 meter
hoogte en een lichtkoepel, een gezellige semi-open keuken
en een aangenaam terras van ca. 10m� dat uitkijkt op de
binnenvijver. Een ander pluspunt is de parkeerplaats in de
parkeerkelder.
• Op loopafstand van het station, centrum en strand
• Kinderrijke omgeving
• Woonoppervlakte ca. 115 m�

Vraagprijs: € 284.000,--

Zandvoortse Open huizen route

Een gezamenlijk initiatief van de Zandvoortse NVM Makelaars

Zaterdag 5 april van 12:00 tot 15:00

Voor meer informatie en foto’s van de deelnemende woningen
verwijzen wij u graag naar onze website www.cvl.nu

Zandvoortse

Courant
Actueel

P5 Loting brugklassers

Zie onze advertentie op de achterpagina

Open dagen

P13 Scouting & Bouwclub
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Heden
Documentaire
& Verleden
P25 P16
Gemeentepolitie
‘Earth’

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

Basketbal

P30 Heren kampioen

www.zandvoortsecourant.nl

Circuit Run: topevenement met internationale allure
De door de Rotaryclub Zand-

• Licht meergranen brood
400 gr € 1.25
• 4 suiker donuts € 2.95
• weekend taartje:
Kersen Roomboter koek € 5.95

voort en Le Champion geor-

ganiseerde Runner’s World
Circuit Run 2008 is een groot

succes geworden. Weliswaar

Nieuw in ons assortiment:

waren er nog enkele kin-

Cappucino muffin € 1,95
Ontbijt muffin € 1,95
Blueberry Crumble muffin € 1,95
Div. Boterkoeken vanaf € 3,95
Div. nieuwe gebakssoorten € 1,95

derziekten die volgend jaar
opgelost moeten worden

maar over het algemeen
overheerste de euforie over
dit

spektakel!

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

Zandvoort

heeft er een internationaal
topevenement bij!

Organisator en woordvoerder namens de Rotaryclub
Zandvoort, Peter Keller: “Hier
zijn we anderhalf jaar mee
bezig geweest en nu staat er
een schitterend evenement
met internationale allure. Het
is één groot succes. De Grand
Prix Estafetteloop, de 12 kilometerloop, de Ladies Run en
de Kids Run zijn geweldige
succesnummers gebleken.
We zijn dan ook trots dat we
€ 33.000 kunnen verdelen
onder onze goede doelen:
stichting Kika, stichting De
Opkikker en goede doelen voor
de ouderen- en jongerenzorg

De Mannetjes
Suttorp voor
keer beëdigd

4e

‘Nu maar hopen dat
hij niet ziek wordt’

Zandvoort Optiek

De start van de 12 kilometerloop (inzet: burgemeester Niek Meijer liep ook mee)

in Zandvoort ontvangen ieder
€ 11.000!”
Euforie was er ook bij de directeur van medeorganisator Le
Champion, Cees Lansbergen,
die trots na afloop van het
hoofdnummer, de 12 kilometerloop, de winnaars aan de
pers voorstelde. Toen de orga-

nisatoren besloten hadden om
geen Kenianen en Ethiopiërs
aan te trekken maar er een
interland tussen België en
Nederland van te maken, dachten ze dat het ‘kat-in-het-bakkie’ voor onze nationale toplopers zou worden. Niets was
echter minder waar want de
nummers 1, 2 en 3 zijn Belgen

en bij de eerste 15 loper waren
er 9 zuiderburen. Alleen bij de
dames was het geen interland
en dus een Nederlandse winnares: Mariska Kramer. Ook
hoofdsponsor Ton Hendriks,
uitgever van het in België en
Nederland uitkomende blad
Runner’s World, was uitermate
tevreden. Op zijn uitnodiging

Alle nieuwe
collecties
2008
in huis !
Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

was winnaar Koen Wilssens
naar Zandvoort gekomen en
liep voor zijn team.

vervolg op pagina 7

‘Nieuw’ raadslid Suttorp
Bij aanvang van
de raadsvergadering werd OPZ-lid
Dick Suttorp afgelopen dinsdag
voor de vierde
keer (!) beëdigd,
maar nu als vaste opvolger van
Peter Boevé. Waar een nieuw
raadslid normaal gesproken
een mooie bos bloemen krijgt,

Ontvangt u al ZandvoortNieuws?

Geef u op voor de digitale nieuwsbrief van de gemeente.
Gratis nieuws – altijd zeer actueel
Raadpleeg www.zandvoort.nl - ZandvoortNieuws
kreeg hij van burgemeester
Niek Meijer een vaste plant in
de hoop “op wat vastigheid”.
1

Familieberichten

Op 92 jarige leeftijd is onze lieve moeder,
grootmoeder overleden

Geen kunstvondst
in Zandvoortse bunker

Waterstanden

De NOS-radio meldde het ‘s morgens al in het ANP nieuws

G.G. de Muinck-de Jong

van 10.00 en 11.00 uur. Opvallend dat het openen van de bun-

-Truus-

Stukje Mediterranée aan zee

Weduwe van Charles de Muinck

Strandpaviljoen 23

* Puttershoek 11-02-1916

Keuken dagelijks geopend

door Erna Meijer

Kinderen en kleinkinderen
april

Correspondentieadres:
Oosterparkstraat 55
2042 AR Zandvoort
De begrafenisplechtigheid heeft inmiddels, naar
haar wens, in besloten kring plaatsgevonden.

In Memoriam
7 april 2006			

7 april 2008
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Peter de Jong
“Lange”
Alweer twee jaar geleden.
Voor ons is het verdriet nog steeds intens.
Eef
Guusje Petera
Peter & Anneke
Gitte & Roel
Laura, Sabine & Bas

Burgerlijke stand
22 maart - 28 maart 2008
Geboren:
Lieve Ronneke,
onze vlinder is weggevlogen.
Ik zal je nooit vergeten.
Sabine
… de dood is slechts de stilte in de zaal nadat
het laatste woord geklonken heeft.
De dood is een ontroering.		 Remco Campert

Dax Duke Gabriël, zoon van: Wijdoogen, Duco Gerard
en: Higler, Evelyn Gabriëlla.

Ondertrouwd:

van Driel, Antonie Marcel en: Bingen, Laurence Maria
Gertruda.

Overleden:

Steen, Arie Marinus, oud 97 jaar.
Bosch, Eduard Boudewijn Willem, oud 70 jaar.
van Grootel, Johan Cor, oud 80 jaar.
Kroese, Vincentius Franciscus Petrus Jacobus,
oud 76 jaar.

Vincent Kroese
Amsterdam
3 december 1931

Haarlem
eerste paasdag 2008

alle mensen die van hem houden
De begrafenisplechtigheid heeft
plaatsgevonden op vrijdag 28 maart op
Begraafplaats Westerveld in Driehuis.
Correspondentieadres:
Magdaleen Kroese, Uiverlaan 7, 5613 AC Eindhoven

2

Ook voor uw (bedrijfs)feesten
bent u bij ons aan het
juiste adres!
Keuken iedere avond geopend
Voor reserveringen en informatie: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres:
Hogeweg 39-1
2042 GE Zandvoort
Tel & Fax 023 - 5732 752
Email: redactie@
zandvoortsecourant.nl
Openingstijden kantoor:
Maandag en dinsdag
09.00 - 16.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie:
Letty van den
Brand-Kinderdijk
Tel. 06 - 434 297 83
Email: letty@
zandvoortsecourant.nl
advertenties@
zandvoortsecourant.nl
Bladmanager:
Gillis Kok
Tel. 06 - 460 460 26
Email: gillis@
zandvoortsecourant.nl

schatten uit de Tweede Wereldoorlog zouden bevinden, een
1 aprilgrap was.

Tel. 023 571 57 07

†Zandvoort 28-03-2008

ker in het zuidelijk duingebied, waarin zich mogelijk kunst-
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Joop van Nes
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Toch hadden enige twijfelaars, maar vooral opvallend
veel pers, zich om 13.00 uur
verzameld rond een flink
gat, dat ‘s morgens gegraven
was. In de gestaag vallende
regen ging burgemeester
Niek Meijer met veel moeite
de toegangsdeur te lijf, doch
toen dit eindelijk gelukt was,
werd het angstvallig stil.

Stichting

Zoals dus al bekend was gemaakt, bleken er zich daar
geen kunstschatten te vinden, maar was deze al weken
durende hype de opmaat
voor de oprichting van de
Stichting Bunker Museum
Zandvoort (BMZ). De doelstelling van deze, inderdaad
op 1 april 2008 opgerichte
stichting luidt: “Het tonen
van het dagelijkse leven tijdens de Duitse bezetting van
Zandvoort, in het bijzonder in
de bunkerstellingen, om vooral jongeren kennis en inzicht
te geven van de gevolgen van
de Tweede Wereldoorlog op
de Zandvoortse samenleving en om ze te doordringen
van het uitgangspunt ‘nooit
meer oorlog’ en het tonen
van de cultuurhistorische en
ecologische waarden van het

Cartoon		

Zandvoortse Courant
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Politiek Raadsvergadering
Wethouder Bierman
mag nog een jaar blijven
Wethouder Marten Bierman krijgt van de raad wederom een

jaar ontheffing van de woonplaatsverplichting. Deze verplichstellinggebied. Tevens acquireert, beheert en exposeert de
stichting vondsten, die tijdens
karteringswerk in bunkers zijn
gedaan.”

Museum

Er zal nog veel werk verzet
moeten worden voordat
het nieuwe museum, in drie
bunkers vlakbij de boulevard
Paulus Loot, zijn deuren kan
openen. De eigenaren van dit
duingebied (Waternet en de
gemeente Zandvoort) zullen
de bunkers officieel moeten
vrijgeven voor museumdoeleinden. Men is in onderhandeling met het nationale geschiedenisbureau ‘ANNO’, om
hun educatieprogramma ‘De
Bunker’ te verwerven in een
vaste expositie. Ook zoekt de
stichting donateurs en museumvrijwilligers en moeten er
subsidies, sponsoren en andere fondsen worden gevonden
voor de inrichting en exploitatie van het museum.
Donateurs (minimum jaarlijkse bijdrage € 20) en vrijwilligers
kunnen zich aanmelden via
BunkerMuseumZandvoort@
gmail.com. Meer interessante informatie over de
Zandvoortse bunkers is te
vinden op de website: www.
zandvoortsebunkerploeg.nl

Hans van Pelt

ting zegt dat een wethouder moet wonen in de gemeente
waar hij werkt. Er is echter wel een mogelijkheid om ontheffing te verlenen. Die is nu voor de derde keer gehanteerd met

twee stemmen, van de VVD-leden Fred Paap en Jerry Kramer,
tegen. De overige raadsleden gaven wel aan moeite te hebben
met de woonplaats van de wethouder maar wilden er geen
halszaak van maken.

BAG

Wethouder Bierman

Nadat Dick Suttorp door zijn
mederaadsleden was gefeliciteerd kon hij eindelijk op vaste
basis als raadslid zijn plaats
achter de vergadertafel innemen. Op verzoek van Cees van
Deursen (GroenLinks) werd
het oorspronkelijke hamerstuk over de stand van zaken
rondom de aanstelling van de
nieuwe marketing manager
een bespreekstuk. Van Deursen
wilde van de wethouder weten waarom er nog geen duidelijkheid was en waarvoor er
€ 25.000 extra van de gemeente wordt verlangd. Wethouder
Wilfred Tates antwoordde dat
er de laatste dagen bepaalde
ontwikkelingen zich hebben
voorgedaan waardoor hij de
raad niet vóór 1 april had kunnen inlichten. Deze datum had
de wethouder tijdens de commissievergadering rondom
dit project genoemd. Hij kon
melden dat er een stichting
Marketing Zandvoort was opgericht met hem als voorzitter.
De € 25.000 die de gemeente
extra zou moeten fourneren is
nodig voor het kwartier maken voor de organisatie van
de nieuwe marketing manager. Tates stelde voor om in
de nieuwe raad van mei met
een uitgewerkt voorstel te
komen.

De BAG (Basisregistraties voor
Adressen en Gebouwen) heeft
ook nu weer voor de nodige
discussie tussen wethouder
Marten Bierman en de raad
gezorgd. Volgens Bierman
moet Zandvoort per november al ver op weg zijn om deze
basisadministratie op orde
te hebben om vóór februari 2009 klaar te zijn. Volgens
hem is dat nodig om sancties
van Den Haag te voorkomen.
Belinda Göransson (VVD) is
dat niet met hem eens. Het
liberale raadslid is er zelfs van
overtuigd dat er nog helemaal geen datum van invoering is vastgesteld, waardoor
de wettelijke grondslag voor
sancties totaal ontbreekt. Zij
wil daarom een deel, € 18.000,
dat de w ethouder naar voren
wil halen als onderdeel van
het verlangde aanvullend krediet van ruim € 300.000 voor
deze operatie, in “eigen pocket” houden. Zij wil dat de gemeente Zandvoort zich aan de
afgesproken planning houdt
en niet die van het ministerie
van VROM. Bierman vindt deze
gedachte onverstandig en wil
geen risico’s lopen. “Stap nu in”,
is zijn credo. Het raadsvoorstel
over deze materie is volgens
Astrid v.d. Veld onduidelijk en
behoeft aanpassing. “De cijfertjes kloppen niet en nu moet ik
daar mijn stem over uitbrengen. Dat kan ik niet”, oor deelde
het GBZ-raadslid. Volgens de
wethouder financiën, Gert
Toonen, komt de financiële
onderbouwing van het project bij de eerste BERAP van
dit jaar naar voren. De voorzitter stelde hierop een tekstuele
verandering voor waardoor het
voorstel alsnog met algemene
stemmen werd aangenomen.
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Column
Volgens mij…
waren de meningen verdeeld. Was het nou echt of
toch een 1 april grap? Dit
naar aanleiding van een
persbericht die de bunkerploeg in maart rond stuurde.
“We zijn vanuit Duitsland ingelicht over enkele in de 2e
WO gestolen kunstschatten.
De kunst is door een Duitse
officier tijdens de ontruiming
van Zandvoort in het geheim
opgeslagen in een bunker.”
De landelijke pers plus de TV
media namen de grap, met
enige aarzeling, over. Want
stel dat? Jaren geleden was
toch ook een Paasbeeld in
Zandvoort aangespoeld?
Dus, je weet maar nooit!
Zo gebeurde het dat de
één de grap geweldig vond
en de ander er geen goed
woord voor over had. Ik behoorde bij de eerste lichting
en kon de grap wel waarderen. Sterker nog. Ik zat in het
complot en heb samen met
de anderen veel voorpret gehad. De veronderstelling dat
de bunkerploeg een slaatje
uit ’t geheel wilden slaan,
is onjuist. Het heeft hun alleen maar geld gekost. Wél
is uit deze grap de Stichting
Zandvoortse bunkerploeg
geboren. Met als grootste
wens: een bunkermuseum.
Zou deze wens uitkomen?
Als je het mij vraagt dan geloof ik juist dáár niet in. Kijk
maar naar de wens van Jelle
Attema en Cor Draijer. Zij zijn
al jaren bezig om een beelden geluidsmuseum van de
grond te krijgen. De collectie
is op educatief gebied uniek
en voor de badplaats zeker
een trekpleister. Hoewel
de gemeente verleden jaar
samen met de verzamelaars
een intentieverklaring heeft
ondertekend en zelfs een
budget voor een onderzoek
beschikbaar stelde, is er nog
steeds een radiostilte. Kijk,
dat vind ik geen goede grap
om enthousiaste mensen
in het onzekere te laten.
Er is toch wel ergens een
geschikte locatie te vinden?
Of moeten we wachten op
1 april 2009!

an
Nel Kerkm
3

+ Rode Kruis

Evenementen Agenda

afd. Zandvoort

Het bestuur van de afdeling Zandvoort nodigt de
leden uit tot het bijwonen van de alg. ledenvergadering,
die gehouden zal worden op zaterdag 19 april 2008
om 16.00 uur in het Rode Kruisgebouw, Nic. Beetslaan 14
te Zandvoort.
Agenda:
• Bestuursverkiezing
• Opening
• Samen Eén
• Notulen jaar-/leden• Districtsaangelegenheden
vergadering 31-03-2007* • Begroting
• Ingekomen stukken /
• Website
Mededelingen
• Rondvraag en sluiting

Week 14 • 2008

April

'EVRAAGD
#OPYSHOPDTP MEDEWERKER MV
7INKELMEDEWERKER MV

* De desbetreffende stukken liggen vanaf 4 april 2008
in het Rode Kruisgebouw ter inzage

Fairy Golf B.V.
Fairy Golf B.V. zoekt per direct voor
Kennemer Golf Club te Zandvoort

Personeel m/v voor de bediening
full-time of part-time.
Voor info: Dhr. B. Duivenvoorden of
Mevr. H. van Houten 023-5713189

4 Salsamotion: Rookie party

PARTTIMEFULLTIME
KOPIEERPRINTSERVICE ONTWERPDTP
DRUKWERK
FLYERS
BUSINESSCARDS
GEBOORTE EN TROUWKAARTEN
TEXTIELBEDRUKKING KADO EN
KANTOORARTIKELEN EN NOG VEEL MEER

2EACTIES GRAAG SCHRIFTELIJK NAAR ONDERSTAAND
ADRES TAV MEVR &- VAN ,AMMEREN

(ALTESTRAAT   ,+ :ANDVOORT
4EL   &AX   
% MAIL SOLLICITATIE COPYOFFICENL

aprilaprilapril

Het Nederlandse

(incl. gratis proefles) in Take Five aan Zee,
vanaf 20.00 uur
6 ‘The Dutch Blues Brothers’: Muzikaal
entertainment in Nieuw Unicum.
Aanvang 14.00 uur, toegang is gratis
19 Dance behind the Beach:
Maandelijks dansfestijn in
De Krocht, aanvang 20.00 uur
20 Live Jazz:
Mainstream Jazzcombo bij
Take Five, aanvang 16.00 uur
20 Concert Protestantse Kerk
21 New Wave muziekschool: Presentatie
van de popbands in De Krocht.
Aanvang 14.00 uur, toegang gratis.
26 Live Jazz:
Mainstream Jazzcombo bij
café Oomstee, aanvang 21.00 uur
30 Viering Koninginnedag centrum

op vrijdag 11 en zaterdag 12 april 2008

Palace Hotel Zandvoort****

ligt direct aan de boulevard en beschikt over 60 kamers, vier vergaderzalen,
een à la carte restaurant en bar met uitzicht op zee en een buitenterras.
Wegens toenemende drukte en ter aanvulling op ons bestaande team
zijn wij op zoek naar collega’s!

Medewerker ontbijt (parttime)

Heb je (enige) ervaring in de bediening en/of bedrijfscatering? Ben je zelfstandig,
flexibel en gastvrij? Spreek je de Nederlandse, en Engelse of Duitse taal? In deze
functie verzorg je op een plezierige manier het ontbijt voor onze gasten. Je brengt de
koffie/ thee naar de tafel, vult het buffet aan, verricht keukenwerkzaamheden zoals
broodjes afbakken en roerei met spek maken. Tevens verzorg je de schoonmaakwerkzaamheden die bij de ontbijtdienst horen. Onze ontbijtdiensten starten o.a. om 6.30,
dus het is belangrijk dat je ook vroeg beschikbaar kunt zijn.

Binnen de Zandvoortse gemeenschap is de laatste tijd
onrust ontstaan over het inloten van brugklassers in het

middenbare onderwijs bij een aantal populaire scholen

in Haarlem. Men is bevreesd dat de kinderen verder weg,
bijvoorbeeld in Haarlem Noord of Amsterdam, naar school
moeten.

Voor beide functies geldt dat je of woonachtig bent in Zandvoort of beschikt over
eigen vervoer.

of mail: info@zvo-verspreiders.nl

In goed overleg tussen de
gemeente Haarlem en de
schoolbesturen is daarom be-

door John Dole

In theater De Krocht
Grote Krocht 41 Zandvoort
kaartverkoop v.a. donderdag 3 april bij Bruna Balkenende
Grote Krocht 18 Zandvoort of op de speelavonden aan de zaal
Aanvang voorstelling 20.15 uur, zaal open 19.30 uur
Entree prijs € 7,=

Uitvaartverzekering
Snel en eenvoudig te regelen

Heb je (enige) ervaring in de bediening en/ of bar? Ben je zelfstandig, flexibel en
gastvrij? Beheers je de Nederlandse, en Engelse of Duitse taal? Indien je beschikt over
het certificaat sociale hygiëne is dat een pre, er zijn mogelijkheden om de cursus te
volgen. In deze functie ben je voornamelijk werkzaam in de bar en aanvullend in ons
restaurant. De werktijden zijn voornamelijk in de middag- en avonduren.

Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl

Heb je interesse? Dan horen wij graag van je! Stuur je cv en korte reactie naar:
Mevrouw B. Leyen
bleyen@palace-hotel.nl
www.palace-hotel.nl

Krant niet ontvangen?

Het Wim Gertenbach College heeft gelukkig nog wel ruimte voor nieuwe
leerlingen

Bel vrijdagmiddag

“eens in de 1000 jaar ?”

06-1139 1478
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sloten dat alle scholen onderstaande procedure zullen hanteren: Op het Mendel College,
het Stedelijk Gymnasium, de
Rudolf Steinerschool en het
ECL werd geloot op donderdag 27 maart. Leerlingen
die werden uitgeloot zullen
zo spoedig mogelijk bericht
krijgen, zij moeten dan hun
inschrijfformulieren terughalen. De uitgelote leerlingen
krijgen daarbij een overzicht
van de scholen die in de betreffende schoolsoort nog
plaats hebben. Uitgelote leerlingen kunnen zich tussen 31
maart en 7 april inschrijven
op één van de scholen waar
nog wel plaats is.

Zandvoort

Wethouder Gert Toonen
weet van de problemen en
is er niet gelukkig mee: “Dit
soort discriminatie, want
dat is het in feite, mag niet
bestaan. De vakwethouders
van de gemeenten rondom
Haarlem hebben dan ook
contact met elkaar om tot
een vergelijk met de collega
van Haarlem te komen. Op dit
moment kunnen wij niet veel
meer doen want in principe
zijn de scholen autonoom.”
De laatste informatie is dat
er kinderen zijn die voor de
tweede keer zouden kunnen
worden uitgeloot!
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Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)
60-jarig huwelijksfeest

gewoon een zaak voor
iedereen!

Oproepje

Een vijftal scholen in Haarlem
hadden afgesproken om een
loting te houden omdat er
teveel nieuwe leerlingen
zouden zijn aangemeld. Zij
hebben deze richting moeten
kiezen omdat er niet genoeg
ruimte is om het grote aantal
brugklassers te huisvesten. In
een reactie zegt de gemeente
Haarlem: “We weten nu dat
dit op een aantal scholen inderdaad het geval is. Helaas
zal er geloot moeten worden
op het Mendel College, het
Stedelijk Gymnasium, de
Rudolf Steinerschool en het
ECL. De andere scholen kunnen loting gelukkig vermijden. Het gemeentebestuur
en de gezamenlijke schoolbesturen in Haarlem hebben
geconstateerd dat de procedure niet op alle scholen
gelijk is. Daardoor dreigt er
ongelijkheid te ontstaan die
niet gewenst is.” De bedoelde
scholen hebben ieder een eigen standaard voor inloting.
Zo zou bij de ene een broertje of zusje op school al reden
zijn om brugklassers toe te laten en bij een andere zou het
helpen als een van je ouders,
in wat voor functie dan ook,
werkzaam is op de school.

De klucht

Medewerker bar/ restaurant (fulltime)

4

Onrust over inloten brugklassers

!CQUISITIE NAV DEZE ADVERTENTIE WORDT NIET OP PRIJS GESTELD

Toneelvereniging Wim Hildering speelt

Met oog en oor
de badplaats door
Zandvoortse Courant

Afgelopen maandag hebben
Ko Faber en Annie FaberAdema het heugelijke feit
gevierd dat zij 60 jaar geleden in het huwelijk traden.
Uiteraard was de burgemeester, met ambtsketen
en een mooie bos bloemen,
aanwezig om het ‘bruidje’
en haar ‘gom’ te feliciteren.
Ook namens de Zandvoortse
Courant van harte gefeliciteerd!

Volle papierbak

Dat het de commissie
Planning en Control ernst
is met de vervuiling van
Zandvoort blijkt uit een
vraag die gesteld is over de
té volle papierbakken in de
Tollensstraat. Het probleem
van de overlast komt waarschijnlijk dat enkele maanden geleden de bovengrondse glas- en papierbakken in
de Tollensstraat zijn vervangen voor een ondergronds
exemplaar. Hoewel de bak
regelmatig geleegd wordt,
bleef de overlast bestaan.
Dit probleem is een aantal
weken bestudeerd en geanalyseerd. Een enkele keer
bleek er stagnatie in de ophaallogistiek maar ook werd
er geconstateerd dat in de
container samengedrukt
karton wordt ingeworpen,
wat onnodige verstoppingen geeft. Ondertussen is
als tijdelijke oplossing een
bovengrondse papierbak
bijgeplaatst. Het hoofd van
Reiniging en Groen, Peter den
Boer, heeft aangegeven dat
er actie wordt ondernomen.
Eventueel zal er op termijn
een extra ondergrondse papierbak worden gerealiseerd.
Zandvoort schoon is heel

Op zondagavond 23
maart is er in de Jhr.
Quarles van Uffordlaan,
bij de aanleunwoningen, een vervelend incident gebeurd. Na een
etentje met de kinderen,
werden beide moeders
met een taxi van Taxicentrale
Zandvoort, naar hun eigen
huis gebracht. De taxichauffeur was niet zo galant om een
van de dames behulpzaam
te zijn bij het uitstappen. De
mevrouw, die slecht ter been
is en met een stok loopt, besloot met veel moeite op eigen
gelegenheid haar woning te
bereiken maar viel over de
stoeprand en kwam dusdanig te vallen dat ze niet meer
kon opstaan (later bleek dat
ze haar heup gebroken had).
Gelukkig kwamen er een man
en een vrouw aan, die haar
verder geholpen hebben en
112 belden. De chauffeur was
ondertussen weggereden en
heeft nadien niets meer van
zich laten horen. Wel heeft, na
een klacht van de familie, de
taxicentrale vrijdag jl. een bos
bloemen naar de mevrouw
in het ziekenhuis gebracht.
De familie is op zoek naar de
twee mensen die zo vriendelijk waren om rond 22.20 uur
wél hulp te bieden en ervoor
zorgden dat de mevrouw per
ambulance naar het ziekenhuis werd vervoerd. Ze willen
u graag bedanken en verzoeken u contact op te nemen
met Annemieke de Buijzer, tel.
06-12819144.

Bouwnieuws

Nieuw Unicum heeft een
tweede huurcontract in
Zandvoort met woningbouwvereniging EMM getekend
voor een woonproject voor
zijn cliënten. Sinds vorig jaar
worden de appartementen
van de eerste woonvorm in
het Pluspuntgebouw in volle
tevredenheid door 16 cliënten
bewoond. De mogelijke oplevering van de 19 andere ap-

partementen die gepland
zijn aan de Hogeweg (schuin
tegenover het politiebureau)
zal in het derde kwartaal van
2009 plaatsvinden. Deze ondertekening zal een stap en
een nieuwe uitdaging zijn
om zelfstandig te gaan wonen.

Straatnaam

Een alerte lezer stuurde ons
het volgende. “Als je met de
bus naar de Jhr. Quarles van
Uffordlaan gaat, stap je uit
bij de halte van de Quarles
van UffortSTRAAT in plaats
van LAAN! Voorts is het jammer dat de aanwijzingen
naast de abri niet op één
paal kunnen/ konden worden gemonteerd. Natuurlijk,
het zijn verschillende instanties, maar het is niet bepaald
fraai.”

Kracht uit de hemel

Voor de Taizé dienst op 4
april in de Agatha kerk te
Zandvoort heeft de werkgroep Taizé van de Lokale
Raad van Kerken zich
over het gedeelte van het
Lucas-evangelie, waarin de
Emmaüsgangers hun verhaal vertellen aan de andere leerlingen, voorbereid.
Tijdens de dienst worden
teksten voorgelezen en samen gebeden. Maar ook
wordt er meerstemmig gezongen en is er een moment
van stilte en meditatie. Het
inzingen begint om 19.00
uur, de dienst om 19.30 uur.
Na afloop (20.00 uur) is er
koffie en thee.
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Bezoek de website voor de open
huizen route van Vrijehuizenmarkt

a.s. zaterdag 5 april tussen 12.00 en 15.00 uur!
Haarlemmerstraat57
7 Zandvoort
Oosterparkstraat

NIEUW

Vraagprijs:
€ 429.000,- k.k.

• Dit uitstekend onderhouden, halfvrijstaande woonhuis met opbouw (2002), voortuin en besloten patio
is gebouwd in 1923 en de afgelopen jaren gerenoveerd in een moderne stijl.
• Rustig gelegen in de zgn. “Parkbuurt”;
• Begane grond: overdekte entree, hal, modern toilet met
fontein, sfeervolle woonkamer met o.a. larix vloerdelen,
opensl. deuren naar achtertuin en toegang tot moderne
open keuken vzv div. inbouwapparatuur;
• 1e verdieping: 2 ruime slaapkamers, luxe badkamer met
o.a. ligbad, sep. doucheruimte, 2e toilet, designradiator,
dubbele wastafel en vloerverwarming, kleinere kamer/
berging;
• 2e verdieping: 2 ruime slaapkamers, was-/droogruimte,
balkon op het westen;
• De woning beschikt over een voortuin op het westen en
een besloten achtertuin/patio (ca. 6,4 X 6 mtr) op het
oosten (bereikbaar via doorgang aan zuidzijde vd woning)
met stenen schuurtje;
• Een verrassend ruim, modern woonhuis in een geliefde
woonomgeving;
• Woonopp. ca. 120 m², perceel 123 m², inhoud ca. 310 m³.

Martinus Nijhoffstraat 65 Zandvoort

NIEUW

Vraagprijs:
€ 398.000,- k.k.

Piet Leffertsstraat 38 Zandvoort

NIEUW

Vraagprijs:
€ 389.000,- k.k.

• Een moderne -volledig gerenoveerde- eengezinswoning
bestaande uit 3 woonlagen met o.a. 4 slaapkamers,
moderne keuken, moderne badkamer, voor- en 14 meter
diepe achtertuin op het westen!
• Gelegen op steenworp afstand van de Waterleidingduinen in
Zandvoort Zuid;
• Begane grond: entree, hal, modern toilet (wandcloset) met fontein, zonnige living met o.a. eiken vloerdelen, schouw met open
haard, schuifpui naar achtertuin en toegang tot moderne open
keuken vzv div. inbouwapparatuur en toegangsdeur naar tuin;
• 1e verdieping: 3 slaapkamers, moderne badkamer met o.a.
douchecabine, wastafel, 2e toilet (wandcloset) en design radiator;
• 2e verdieping: 1 ruime zolder/slaapkamer met dakkapel over volle
breedte, gehele verdieping voorzien van laminaat parket;
• Wanden en plafonds in gehele woning strak gestuukt, hardhouten kozijnen en deuren door gehele woning;
• Deze 50-er jaren woning beschikt over een voortuin op het oosten en een besloten achtertuin op het westen met 2 terrassen,
stenen schuur en achterom;
• Een uitstekend onderhouden tussenwoning in een geliefde,
rustige woonomgeving in Zandvoort Zuid;
• Woonopp. ca. 100 m², perceel 166 m², inhoud ca. 230 m³.

S
NIEUWE PRIJ

Vraagprijs:
€ 379.000,- k.k.

• Gerenoveerde en uitstekend onderhouden halfvrij
staande woning uit 1906 met o.a. sfeervolle living,
moderne keuken, moderne badkamer, 3 slaapkamers,
een werkkamer en een besloten achtertuin op het
zuiden!
• Gesitueerd in een autoluwe straat aan de rand van de dorpskern van Zandvoort;
• Begane grond: entree, hal, modern toilet (wandcloset) met
fontein, sfeervolle living met Amerikaans eiken parketvloer,
schouw met sierhaard en opensl. deuren naar achtertuin,
verbinding naar moderne open keuken vzv div. inbouwapparatuur, werkkamer;
• 1e verdieping: 3 slaapkamers, moderne badkamer met o.a.
ligbad, douchecabine, wastafel, 2e toilet (wandcloset) en
designradiator;
• De woning beschikt over een besloten patio (ca. 8 X 4 mtr) op
het zuiden met houten berging en een achterom;
• Een sfeervolle woning in een geliefde woonomgeving ; uw
bezichtiging waard!
• Woonopp. ca. 125 m², perceel 100 m², inhoud ca. 325 m³.

•
•
•
•
•

NIEUW

Vraagprijs:
€ 289.000,- k.k.

• Dit luxe, sfeervolle 3-kamer appartement met riant
zonneterras op het zuiden, is gesitueerd op de
tweede verdieping van het vrijwel nieuwe -in 2002
gerealiseerde- appartementengebouw “Phoenicië”.
• Het kleinschalige complex “Phoenicië” (totaal 13 appar
tementen) is gelegen in het centrum van Zandvoort;
• Begane grond: entreebeveiliging d.m.v. videofooninstallatie,
bellentableau, trapopgang en liftinstallatie;
• 2e verdieping: royale hal met vestibule, sfeervolle living (ca.
6,6 X 4,4 mtr) op het zuiden gelegen, met o.a. zitgedeelte,
eetgedeelte, schuifpui naar het balkon en verbinding naar
modern-landelijke semi open keuken vzv div. inbouw
apparatuur, 2 slaapkamers, moderne badkamer vzv douche
cabine, dubbele wastafel en ligbad, modern toilet met
fontein;
• De privé parking (in ondergelegen afgesloten parkeer
garage) is afzonderlijk te koop voor € 30.000,- k.k.;
• Sep. berging op begane grond;
• Stijlvolle houten vloerdelen door gehele appartement;
• Een modern appartement met een eigentijdse uitstraling!
• Woonopp. ca. 76 m² (ex. terras), inhoud ca. 190 m³.

Van Speijkstraat 9a Zandvoort

S
NIEUWE PRIJ

0,5 %* courtage, de leukste courtage van Nederland;
Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook ’s avonds;
Persoonlijke en pro-actieve karakter van onze dienstverlening;
Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop,
aankoop, verhuur en beheer;
No cure, no pay;
Gratis waardebepaling van uw woning;
Scherpste hypotheekadvies, ook voor oversluiten;
Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!
Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites: funda.nl, zah.nl, jaap.nl,
huislijn.nl, woonkrant.nl, marktplaats.nl en natuurlijk vrijehuizenmarkt.nl!
* Vraag naar de voorwaarden

Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

is duidelijk geworden dat Zandvoort een internationaal top-

evenement kan bijschrijven op de jaarkalender. Deelnemers,
sponsors en organisatoren waren het achteraf eens dat dit
evenement een jaarlijks vervolg zou moeten krijgen.

• U zoekt een halfvrijstaand, modern woonhuis dat
volledig is ingericht in de stijl van Rivièra Maison?
Deze hoekwoning past volledig in de woontrend van
dit moment: weelderig, knus, landelijk en klassiek.
• Gelegen in een kindvriendelijke woonomgeving in de
geliefde “Dichters- en Letterkundigenbuurt”;
• Begane grond: o.a. royale hal, luxe toilet vzv wandcloset,
urinoir en fonteintje, sfeervolle, zonnige living met o.a. sierhaard, div. raampartijen en toegangsdeur naar achtertuin,
modern-landelijke open keuken vzv div. inbouwapp.;
• 1e verdieping: 2 slaapkamers, luxe, royale badkamer vzv
ligbad met jetstream, sep. douchecabine, klassiek wastafelmeubel met dubbele spoelbak, design radiator en 2e toilet;
• 2e verdieping: 2 slaapkamers, kleinere kamer (was/droogruimte);
• De woning beschikt over een voortuin op het noordwesten
en een zeer besloten achtertuin (ca. 60 m², 11 mtr diep) op
het zuidoosten met stenen schuur en achterom;
• Waant u zich in dit Zandvoortse Rivièra Maison huis, dan
zult u het met ons eens zijn: dit is pas thuiskomen!
• Woonopp. ca. 115 m², perceel 131 m², inhoud ca. 280 m³.

Vraagprijs:
€ 329.000,- k.k.

OPEN HUIS A.S. ZATERDAG 5 APRIL
TUSSEN 12.00 EN 15.00 U!

• Verrassend ruime, karakteristieke 5-kamer boven
woning (2 woonlagen) met royaal terras op het
zuidwesten !
• De 2e woonlaag (woonkamer met keuken) betreft een
opbouw welke in 2002 is gerealiseerd en zeer smaakvol is
ingericht;
• Gesitueerd nabij NS station en op loopafstand van strand,
zee, duinen en centrum;
• 1e verdieping: entree via trap, 4 slaapkamers, moderne badkamer, was/droogruimte en opgang naar de 2e verdieping;
• 2e verdieping: royale L-vormige living met luxe, landelijke
open keuken voorzien van div. inbouwapparatuur, schouw
met open haard en toegang tot het terras;
• Op de 1e verdieping 2 balkons aan voor- en achterzijde, op
de 2e verdieping ruim terras op het zuidwesten;
• Buitenzijde volledig geschilderd in 2006, uitstekend geïsoleerd, elektra volledig vernieuwd;
• Uitstekend onderhouden en verrassend ruim!
• Woonopp. ca.160 m² (incl. terras), inhoud ca. 400 m³.

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:
•
•
•
•

Na deze allereerste editie van de Runner’s World Circuit Run

BEL 023 – 5 731 999
Nick ten Broeke
Emmaweg 21
2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 – 5 732 007
M.: 0655 – 13 03 65
E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

www.vrijehuizenmarkt.nl

Start van de KidsRun

De atleten waren uitermate
tevreden over het parcours.
“Het circuit is een verraderlijke baan met veel op en
neergaande stukken. Ook het
strand zorgt voor een hindernis evenals de door de regen
glad geworden gedeelten in
het centrum. Alleen had het
van mij wel wat meer extreem
weer mogen zijn. Dan kan je
lekker tegen de elementen
vechten”, aldus winnares
Kramer.

Tactisch spel aan kop

Oud-wereldkampioen en
snelste Nederlander Huub
Maas (4e) beaamde de stellingen van Kramer. De beide
atleten zijn dan ook duuratleten en komen uit de triatlon
(Kramer) en duatlon (Maas).
De Belgische winnaar, breed
lachend: “De wedstrijd ging
pas hard vanaf kilometer 8 en
dat is voor mij, als langzame
starter, perfect. Toen hadden
we het circuit en het strand,

De Grand Prix Estafetteloop,
georganiseerd om drie goede doelen van de Rotaryclub
Zandvoort te steunen, was
ook een succes. Een groot
aantal teams van maximaal
10 lopers ging van start met
onder andere teams van
gemeentelijke ambtenaren
uit Zandvoort en het team
‘Rondje Agathakerk’ van de
St. Agathaparochie (waarin
gemeenteraadslid Gert-Jan
Bluijs meeliep). Deze race was
als een rode draad gedurende
de hele dag op de baan van
Circuit Park Zandvoort. De
Kids Run, voor kinderen tot
12 jaar, werd met overmacht
gewonnen door de lopers van
het jeugdteam van TDR. De
eerste zes plaatsen bij de jon-

Uitslagen Circuit Run

De uitslagen van de verschillende onderdelen van de
Runner’s World Zandvoort Circuit Run zijn als volgt:

12 kilometer wedstrijd

Heren:
1. Koen Wilssens (B) 38.03

2. Margriet Berkhout 45.31
3. Inge van Bergen 46.03

12 kilometer businessrun

Ploegen:
1. KWS Infra 4.01.24
2. LeasePlan Nederland 4.09.50
3. Plooijer Zaandam 4.12.31

2. Frederic Collignon (B) 38.06
3. Leonard Ndayisenga
(B) 38.17
Dames:
1. Mariska Kramer 44.28

Individueel:
1. Jan Manschot (gem.
Heemskerk) 42.38
2. René van Dijke
(PricehouseCoopers bv) 43.53
3. Marco de Meer (LeasePlan
Nederland) 43.57

Grand Prix
Marathonestafette

Team:
1. Het Sporthuis:
42 kilometer in 2.40.02
2. KLM Catering 3.10.18
3. Numerando 3.19.33

nummer 14
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met een straffe tegenwind,
al gehad. Tot dat punt was
het voornamelijk een tactische race. De lopers van The
Distance Runners (TDR, een
sterke Nederlandse ploeg,
red.) mochten van hun coach
geen kopwerk doen. Toen dat
wel mocht was het gelukkig
te laat en kon ik alleen en als
eerste over de finish gaan.” In
totaal deden ruim 7800 lopers
mee aan deze wedstrijd- en
prestatieloop, waaronder burgemeester Niek Meijer.

Estafetteloop

Hogeweg 28-07 Zandvoort

Koningstraat 26 Zandvoort
OPEN HUIS A.S. ZATERDAG 5 APRIL
TUSSEN 12.00 EN 15.00 U!

Circuit Run: topevenement met internationale allure

•

Individueel heren:
1. Dick van den Broek
1 ronde in 13.18

Langgerekt lint van hardlopers op het strand

gens en de eerste drie meisjes
trainen bij en lopen voor het
TDR team. De 5 km Ladies Run
was eveneens een schot in
de roos met maarliefst meer
dan 700 aanmeldingen. De
Scholenloop, met als einddoel
Kampioen van Noord Holland,
kan nog wat meer aandacht
gebruiken.

Eerste reacties

Wethouders Wilfred Tates
en Gert Toonen waren in een
eerste reactie blij met het
evenement en de afhandeling
daarvan en zijn voornemens
om volgend jaar weer mee te
werken. Zandvoort zelf had
hoofdzakelijk hinder in de ochtenduren van een vastgelopen

boulevard Barnaart. Het grote
aanbod van auto’s kon op het
circuit niet snel genoeg verwerkt worden waardoor de
hoofdrace, de 12 kilometerloop, een vertraging van 10
minuten opliep omdat er nog
auto’s op het parcours stonden. Ook bleek het openbaar
vervoer binnen Zandvoort last
te hebben van het evenement.
De uiteindelijke, niet te voorkomen files na afloop waren
redelijk snel opgelost. Door de
regen stonden er helaas wat
weinig toeschouwers langs
het parcours. Wat dat betreft
volgend jaar beter. Zandvoort
kan in ieder geval terugzien
op een zeer geslaagd evenement.

Hoofdprijs overhandigd
aan winnares puzzelactie

Individueel dames:
1. Elma Molthof 17.49

Ladies Run 5 km

1. Marjon de Kok 19.03
2. Suzan Nieman 19.55
3. Anke de Boer 21.43

Scholen Run

Jongens:
1. Leon Koch 12.30
2. Oussama El Kharraz
Alami 12.53
3. Jordi Baars 13.17
Meisjes:
1. Lisanne Wever 15.33
2. Martje de Jong 18.29
3. Maaike Zuiderwijk 15.46
Aan deze uitslagen zijn
rechten te verbinden.

Afgelopen maandag heeft de winnares van de Zandvoortse Courant
Paaspuzzel haar hoofdprijs in ontvangst genomen. Uit handen van
Paul van Geuns, de directeur/eigenaar van Ladytalk, ontving mevrouw
Costerus haar prijs: een LadyTalk shopper met inhoud t.w.v. €150 + een jaar
lang gratis lid van LadyTalk (het leukste vrouwenplatform van Nederland).
www.ladytalk.nl. Mevrouw Costerus was zichtbaar opgetogen. “Ik had nog
nooit eerder een prijs gewonnen!”, luidde haar enthousiaste reactie.
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E-debat leverde verrassende antwoorden op
Vorige week woensdag hebben een kleine 40 personen meegewerkt aan het e-debat dat bureau Berenschot in het kader
van de bestuurskrachtmeting van de gemeente Zandvoort

had georganiseerd. Oorspronkelijk waren er twee sessies

gepland maar door het grote aantal aanmeldingen, uit alle

lagen van de bevolking, werd uiteindelijk besloten er drie

sessies van te maken. Een aantal ketenpartners, partners

waar de gemeente zakelijk veel mee te maken heeft, zoals
buurgemeenten, UWv en de politie, waren voor de eerste
sessie uitgenodigd. Tijdens het tweede en derde debat waren burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties
aan zet.

De deelnemers zijn gereed om de eerste stelling van commentaar te voorzien

GRAND PRIX MARATHON ESTAFETTE

Gemeente Zandvoort

De deelnemers konden via
een computer reageren op
stellingen die door bureau
Berenschot waren geformuleerd. Van ‘totaal mee eens’

Zaterdag 5 april aanstaande zullen medewerkers van Casema

Rotaryclub Zandvoort dankt iedereen die de ROTARY GRAND PRIX
MARATHON ESTAFETTE tot een groot succes hebben gemaakt.

Heel veel dank aan: • Holland Casino • Le Champion • Gemeente Zandvoort
• Circuitpark Zandvoort • NetExpo • VOMAR Voordeelmarkt • Nederlof Repro
• Straatsma verpakkingen • Bertram bakkerijen • Response Network
• Radio Stiphout • Kontent Tenten

te trekken. Dat dit gelukt is,
blijkt uit het bovenstaande.
Persoonlijk opende en sloot
hij iedere sessie en Meijer
had ook nog enkele op- en
aanmerkingen naar aanleiding van een paar vragen na
afloop van de sessie.

Stellingen als: ‘De gemeente
heeft een lange termijn visie’,
‘Ik heb voldoende mogelijkheden om mijn wensen kenbaar
te maken aan de gemeente’,
‘De gemeente betrekt mij bij
de ontwikkeling van nieuw
beleid’, ‘De gemeente houdt
rekening met mijn wensen bij
de ontwikkeling van beleid’ en
‘Ik word door de gemeente op
de hoogte gesteld van nieuwe
beleidsontwikkelingen’, passeerden de revue en zorgden
voor een verrassend aantal
opmerkingen na het invullen
van de keuzemogelijkheden.
Ook werd er aan de deelnemers gevraagd hoe zij verwachten dat Zandvoort er in
de toekomst uit zal zien. Daar
werden ook weer een paar
verrassende antwoorden genoteerd. Bureau Berenschot
gaat alle antwoorden nu
analyseren. Die zullen meegenomen worden in het
uiteindelijk rapport dat over
een paar maanden beschikbaar zal zijn en waaruit moet
blijken of Zandvoort genoeg
bestuurskracht heeft om de
toekomst met vertrouwen
tegemoet te zien.

Casema bij Radio Stiphout

ROTARY ZANDVOORT

Voor de GOEDE DOELEN is een bedrag van € 33.000,- bijeengebracht!

Het eerste debat, met de
ketenpartners, ging hoofdzakelijk over de gemeente
Zandvoort als partner. De
andere twee voornamelijk
over de relatie tussen de gemeente en de inwoners, visa
versa. Burgemeester Niek
Meijer had zich persoonlijk
ingezet om in het bijzonder
de grote groep van personen die zich eigenlijk niet of
nauwelijks bij de gemeente
laat horen, naar dit e-debat

tot ‘totaal oneens’ en alle
antwoorden die daartussen
liggen, behoorden tot de
mogelijkheden. Ook was er
een aantal ‘open’ vragen die
de deelnemers naar eigen
inzicht konden beantwoorden. Na iedere vraag was er
gelegenheid tot discussie
tussen de deelnemers onderling, onder strakke regie van
Floris Bannink van bureau
Berenschot.

bij Radio Stiphout aan de Grote krocht de hele dag aanwezig

zijn om vragen te beantwoorden en opmerkingen te noteren.
Casema is de kabelexploitant die in Zandvoort niet alleen het

Muzikale
sponsoring van:
• VanKessel
• Alderliefste
• FortNight SwingBand

VanKessel

televisiekanaal en de digitale telvisie maar ook het kabelradiosignaal, het breedbeeldinternet en digitale telefonie mogelijk maakt.

Het kunnen zeer uiteen lopende vragen zijn over uw
internet-, telefoon- en televisieaansluiting. Maar ook
kunt u voor het bestellen van
de diverse aanbiedingen die
er op dit gebied door de pro-

vider worden aangeboden
bij de aanwezige medewerkers terecht. Volgens medeeigenaar van Radio Stiphout
Jörgen Stiphout is hier zeker
behoefte aan, gezien de vele
vragen die zij in de winkel

over dit onderwerp moeten
beantwoorden. Zeker ook
klachten richting de Casema
waar zij uiteraard zelf voor de
klant niet veel aan kunnen
doen zijn meer dan welkom.
Vandaar dat zij dit initiatief
hebben genomen en ook
medewerking van Casema
hebben gekregen om deze
dag te organiseren. Speciaal
zullen er op deze dag extra
aanbiedingen gelden voor
alle door de Casema geleverde producten. Zie ook de
advertentie op de pagina
hiernaast.

Zandvoortse Courant
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Betere dienstverlening politie

In 2007 steeg de tevredenheid over de dienstverlening van

de politie opnieuw. De politie Kennemerland heeft wederom

meer verdachten aan het Openbaar Ministerie overgedragen
dan de vooraf gestelde prestatieafspraken. Op het gebied van

geweld en jeugd, speerpunten van het korps, zijn ook meer

verdachten overgedragen. Daarnaast is het aantal verwijzingen naar HALT en Stop toegenomen. Het aantal aan te leveren

dossiers, aangaande georganiseerde criminaliteit, is gedeeltelijk behaald.

Dit alles staat te lezen in
het onlangs aangeboden
jaarrapport van de politie
Kennemerland over het jaar
2007. Korpschef Bob Visser is
dan ook zeer tevreden met
de behaalde resultaten die
meestal boven de gestelde
prestatielimiet liggen. Zo
heeft de politie Kennemerland
het afgelopen jaar 7.518 verdachten overgedragen aan
het Openbaar Ministerie. Dit
is bijna 400 meer dan het
gestelde doel van 7.126. Van
de overgedragen verdachten
zijn 1.942 (doel 1.500) aangehouden voor geweldszaken.
Op het gebied van jeugdcriminaliteit zijn 987 minderjarige verdachten aangeleverd
aan het Openbaar Ministerie
(doel 950). Daarnaast zijn
900 jeugdige verdachten
doorverwezen naar bureau
HALT (doel 800).
De afgelopen jaren is flink geïnvesteerd in de verbetering
van haar dienstverlening aan
burgers. Dat heeft in 2007
opnieuw tot een verbetering
geleid. De afspraak aangaande het aantal aan te leveren
dossiers op het gebied van
georganiseerde criminaliteit is deels niet behaald. De
oorzaak van het niet halen
van deze doelstelling is met
name de vacaturedruk in de
districten. Ook heeft de politie in 2007 geïnvesteerd in de
veiligheid van burgers, wijken
en gemeenten. Daartoe zijn
naast ruim 1650 politiemensen, 92 gebiedsgebonden
werkers ingezet, als veiligheidsthermometers in de regio. Bij de gebiedsgebonden
werker komen, op wijkniveau,
alle politiespecifieke taken sa-

men. Er werd ruim 22.000 uur
besteed aan het begeleiden
van tientallen evenementen
in de regio.
In de regio Kennemerland is
dit jaar in minder auto’s ingebroken. Bij de politie werd
in totaal 3.851 keer aangifte
gedaan voor inbraak vanaf
en uit een auto (4259 in
2006). Het aantal berovingen daalde van 217 in 2006
naar 191 in 2007. Het aantal
overvallen in de regio steeg
redelijk fors: van 49 in 2006
naar 64 in 2007. Echter zelfs
met deze stijging blijft het
aantal overvallen nog sterk
onder het aantal overvallen
in 2005: 96. De toename van
het aantal overvallen in onze
regio komt overeen met de
toename zoals die landelijk te
zien is. In het najaar van 2007
is gestart met een speciaal
overvallenteam. Het aantal
aangiften van mishandeling is gestegen van 1.708 in
2006 naar 1.913 in 2007. Ook
in 2007 is een toename van
het aantal aangiften van huiselijk geweld te zien. Dit is onder andere het gevolg van de
prioriteit die, ook afgelopen
jaar, aan het project Huiselijk
Geweld werd gegeven en het
feit dat slachtoffers van huiselijk geweld, als gevolg van
het project, bereid zijn eerder
aangifte te doen. Het aantal
woninginbraken in de regio
steeg van 1.713 in 2006 naar
1.849 in 2007. Er zijn 149 verdachten voor woninginbraak
aangehouden, 281 woninginbraken werden opgelost.
Over een paar weken zijn de
cijfers per gemeente beschikbaar en zal deze krant daar
aandacht aan besteden.
9
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zendpoot van Zandvoort en ze is ooit mijn ‘juf’ geweest. En
niet alleen van mij maar van nog heel veel andere Zandvoor-

ters. Best spannend om je juf te interviewen en nu haar eens
van alles en nog wat te vragen, in plaats van omgekeerd. Het

cirkeltje is rond want na veel verhuizingen woont Minke in
dezelfde straat als waar ze ooit in 1952 op kamers kwam. In
haar gezellige appartement in de Brederodestraat halen we
herinneringen op over het onderwijs, de kerk, het vereni-

Nieuw van Van Vessem & Le Patichou: Tasty Bite!
Wat is dat? Moet je gewoon komen proeven.
Is niet uit te leggen.
Alleen dat het er in drie soorten is:

Tasty Bite Enjo
y: Kan altijd
tussendoor...
op basis van ol
ie, dus
onverzadigde
vetzuren en ge
en
transvetten.

:
e Power
Tasty Bit eer energie...
direct w
Geeft je t meer vezels,
beva
zout.
minder

OTO WE DST RIJD - FOT OW EDS TRI JD - FOT

OW EDS TRI JD - FOT OW EDS TRI JD - FOT OW

WIN ’N PA AR
K-SWISS

gingsleven en het leven als moeder en oma. Deze pagina is te
klein om alles te melden dus houd
ik het beperkt.

or wie op de
Tasty Bite Slim: Vo
n. ..40 % minder
calorieën wil lette
elijkbaar
calorieen dan verg
n kwark.
va
sis
product, op ba

EDS TRI JD - FOT OW EDS TRI JD - FOT OW EDS

Tasty Bite is nieuw. Tasty Bite is lekker. Tasty Bite is in een vrijgevige bui:
Maak een leuke foto van jezelf met een Tasty Bite. Of van je beste vriend of vriendin met een Tasty
Bite. Of van je Oma met een Tasty Bite. Of van je konijn met een Tasty Bite. Of je leraar wiskunde
met een Tasty Bite. Of....
Mail deze foto naar: info@tastybite.nl De leukste foto’s zetten we op onze site en en de tien allerleukste
worden beloond met een paar K-Swiss sportschoenen! Dus: pak je mobiel en schieten maar!

TRI JD -

SPORTSCHOENEN
Raadhuisplein 2, Zandvoort. 023 - 571 2865
Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

VOORDEEL MET ’N BITE:
nt

Tegen inlevering van dez
e coupon:

Tasty Bite Monniken Ap
ple

Normaal 1.45, tijdelijk 3e

gratis, maar met deze bon
:

2e gratis

Deze coupon is geldig t/m

nt

Maximaal 6 per kla

6 april 2008

Maximaal 6 per kla

Tegen inlevering van deze coupon:

Tasty Bite Choclat and Nuts Explosion
Normaal 1.45, tijdelijk 3e gratis, maar met deze bon:

2e gratis

Deze coupon is geldig t/m 6 april 2008

on:
g van deze coup
Tegen inleverin

arqy Muesli
Tasty Bite Qugratis, maar met deze bon:
tijdelijk 3e

2e gratis

Normaal 1.45,

ldig t/m 6 april
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Deze coupon is

t
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al 6 pe
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Het was best een hele
stap voor de jonge
Minke Heijink om te
solliciteren naar de
vacature lerares
lager onderwijs
bij de christelijke
Wilhelminaschool
te Zandvoort. Ze
was net afgestudeerd en woonde
FOT OW EDS TRI
JD haar twee
met
broers en ouders in
Utrecht toen ze tot
haar grote verrassing
per telegram een bevestiging kreeg dat ze was aangenomen. Minke was 20 jaar
toen ze in 1952 met de trein
naar Zandvoort vertrok. De
badplaats kreeg direct een
plekje in haar hart en dat is
na al die jaren zo gebleven.
“Hoewel ik er niet geboren
en getogen ben, voel ik me
een echte Zandvoortse”, zegt
Minke. Na drie jaar in het onderwijs trouwde Minke met
de Zandvoorter Bert Rinkel
en het betekende dat ze haar
baan kwijt was, aangezien
een getrouwde vrouw niet
voor de klas mocht staan! Het
familiebedrijf Rinkel bestond
uit een hotel, een banketbakkerij en een café-restaurant
aan het Kerkplein en zo werd
Minke ‘hotelbazin’. Omdat ze
niets van het hotelwereldje
af wist, was het in het begin
best moeilijk. In 1965 overleed op 34 jarige leeftijd haar
man en Minke bleef met twee
kleine kinderen (Ineke en Bert)

Mink
e van der Meulen

achter. Maar zoals ze zelf zegt:
“Het leven gaat door.”

Duizendpoot

Minke hertrouwt in 1967 met
Douwe van der Meulen en uit
dit huwelijk wordt dochter
Marije geboren. Omdat onderwijs haar lust en leven is, wordt
Minke in 1973 benoemd tot directrice van de Nicolaasschool
waar ze tot 1988 zich, met veel
toewijding, voor heeft ingezet. In 1991 werd zij voor de 2e
keer weduwe maar het leven
gaat nog steeds door. Als enige
van de negen genomineerden
werd Minke in 1996 benoemd
tot Ridder van de Zesde Graad
in de Orde van Oranje Nassau,
vanwege haar grote verdiensten voor Zandvoort die onder
meer zijn: president kerkvoogd
van de Hervormde Kerk, Lokale
Raad van Kerken, CDA-bestuur
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Sponsor worden van het wekelijkse weerbericht?
Bel 06-4342 9783 en vraag naar de mogelijkheden!

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

tekst en foto Nel Kerkman

Minke van der Meulen
Wie kent Minke van der Meulen niet? Ze is bekend als de dui-

•

afd. Zandvoort, Tafeltje Dekje,
vluchtelingenproject Exodus,
groep Levensbeschouwelijke
Zorg in Huis in ’t Kostverloren,
tot 2000 in het Oranjecomité,
mede oprichtster van het comité Ontmoetingsdagen, vrijwilligster van het Welzijnscentrum
Zandvoort, Kerstsamenzang
en nog steeds actief lid bij
de toneelvereniging Wim
Hildering waar ze vele rollen
op haar naam heeft staan.
Tegenwoordig doet Minke het
‘rustiger’ aan en is sinds 1988
nog steeds buitengewoon
ambtenaar Burgerlijke
Stand en heeft ondertussen meer
dan 500 bruidsparen getrouwd.
Ze is actief bij
het 4 mei comité en ze was
tot vorige week
als voorzitter
van de Stichting
Knipscheerorgel
nauw betrokken
bij de restauratie van
het orgel.

Idealisme

“Waarom ik dat allemaal doe?
Gewoon, omdat ik het leuk
vind om met mensen om te
gaan. Trouwens, het is goed
om iets te doen, dan blijf je in
het leven staan. Ook heb ik het
van thuis meegekregen om je
nuttig te maken en iets voor
een ander te betekenen. Net
zoals ik de herdenking 4 mei
erg belangrijk vind. Ik wil de
geschiedenis doorgeven, omdat nooit vergeten mag worden wat er tussen ’40 en ’45
is gebeurd”, legt Minke uit. Na
twee uur gezellig kletsen krijg
ik van haar een kaartje met
daarop haar lijfspreuk ‘van
het concert des levens krijgt
niemand een programma’. Een
spreuk die zeker bij haar past
omdat zij in haar leven leuke
maar ook heel moeilijke tijden
heeft meegemaakt. Voor mij
en Zandvoort mag ‘juf’ Minke
nog heel lang doorgaan met
haar idealen.

Geen zwoele lentesferen voorlopig
Na het uitgesproken koude en sneeuwrijke paasweekeinde
was het de afgelopen dagen natuurlijk bijna een verademing
wat de temperatuur betrof. Maandagmiddag leek het wel

eventjes lente in Zandvoort met volop zon en weinig wind.
Het kwik maakte weliswaar geen bokkensprongen, maar de
dubbele cijfers werden weer eens royaal gehaald.
Maart 2008 was zeer nat
(natste sinds 1981!) met in
Zuid-Kennemerland veelal
rond 140 millimeter regen.
Vorig jaar beleefden we natuurlijk die legendarische
(zomerse!) grasmaand,
waarin het half april al bijna
zinderend was met temperaturen tegen de 30 graden,
zelfs op het strand! Op een
paar plaatsen viel ook letterlijk geen druppel regen
die maand, hetgeen zelden
werd vertoond in ons land
ongeacht welke maand dan
ook. Toen kwam de warmte
uit het (verre) oosten en de
verklaring dat het zo zwoel
kon worden vanuit die richting zo vroeg in het seizoen
werd voornamelijk gevonden in de afwezigheid van
een (smeltend) sneeuwdek
boven Noordoost-Europa en
Rusland.

Later -tegen het weekeindezal de luchtdruk in de regio
IJsland en Groenland fors zijn
gestegen en probeert een lagedrukgebied zich vanuit
Scandinavië naar de Noordzee
te wurmen en dat lijkt ook te
gaan slagen. Samenhangend
daarmee toch weer toenemende wisselvalligheid zo
rond zaterdag, waarbij de
temperaturen er niet bepaald
op vooruit gaan. Integendeel
zelfs, want die gaan weer iets
omlaag en komen meestal
beneden de 10 gaden uit
overdag. Toenemende nachtvorstkans ook weer richting
zondag, behalve op de boulevard en het strand.
We krijgen al met al een
klassieke aprilse situatie
aan het weerfront met een
karakteristieke onderkoelde
noorden(westen)wind, terwijl velen dit natuurlijk liever
anders zien.

Ons weer stond begin
deze week in het teken van
zwakke randstoringen die
periodiek wat lichte regen
afgaven, zoals dinsdag even
het geval was. Toch hebben
de droge(re) momenten vandaag en vrijdag nog wel de
overhand, omdat een zwakke hogedrukwig vanuit het
zuidwesten komt uitstralen
richting de Benelux. Een enkele bui blijft nog wel mogelijk de hele periode.

Waarschijnlijk beleven we tot
tenminste 12-13 april nauwelijks of geen lenteweer met
temperaturen in zwoele zomerse sferen. Halverwege de
maand moeten we dan vervolgens toch wel eens een
paar dagen voorgeschoteld
gaan krijgen waarop we het
terras op kunnen…
weerman Marc Putto
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Een goede dag voor scouting én weeshuis
De Zandvoortse scoutinggroep Stella Maris - St. Wilibrordus hield
afgelopen zaterdag een open dag. Naast het werven van nieuwe

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

leden, was er ook veel aandacht voor het goede doel Stichting

Restaurant Cinq

KiBaHome voor het weeshuis St. Kizito Babies in Oeganda. “Alle
opbrengsten van de open dag zijn voor het weeshuis.”

3-gangen dagmenu
€ 29,50

Keuzeweekmenu

Voor gezelligheid,
lunch & diner

Uitgezonderd feestdagen

Alle gerechten zijn
ook af te halen!

(ma t/m vrij)

4-gangen dagmenu
€ 34,00
5-gangen dagmenu
Chefs Special
€ 46,50
Voor reserveringen:
023-5716119/info@tfaz.nl

€ 16,75

Wij heten u
van harte welkom
Vast onderdeel op de open dag is broodbakken boven het kampvuur

door Sutiah van Netten

April Voordeelmenu
(voor 2 personen)

ZANDVOORT Doctor C.A. Gerkestraat 52 rd

* Dim-Sum: 2x Mini Loempia’s
		
2x Pangsit
		
2x Kerry Kok

€ 13,50
ALEN *
* ALLEEN AFH

* Babi Pangang Speciaal
* Kipblokjes in Kerriesaus
* 2x Witte Rijst

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

€ 285.0

00

Volledig verbouwde, smaakvol afgewerkte 4 kamer bovenwoning!
Op loop afstand van de zuidduinen en centrum treft u deze recent volledig verbouwde en smaakvol afgewerkte ruim bemeten dertiger jaren bovenwoning met zonnig balkon op het zuiden over de volle breedte.
De woning is volledig voorzien van nieuw leidingwerk, schilderwerk, stucwerk en zo te betrekken.
Indeling: eigen entree met trap naar 1e verdieping;
1e verdieping: ruime centrale hal (ca. 3.20 x 2.10 m.), zwevend toilet met fonteintje, luxe badkamer
met bad aparte douche, wastafel en designradiator (ca. 2.55 x 1.80 m.), Royale lichte L- woonkamer met
praktische nis voor wandkast of tv meubel en openslaande deuren naar balkon (ca. 8.50 x 3.15 / 7.00 x
3.35 m.), luxe open keuken met diverse inbouwapparatuur en deur naar heerlijk zonnig balkon over de
volle breedte op het zuiden;
2e verdieping: ruime overloop (ca. 3.50 x 3.45 m.), slaapkamer met nieuwe dakkapel (3.15 x 2.60 m.),
slaapkamer met nieuwe dakkapel (ca. 3.75 x 3.45 m.), Bergkamer/slaapkamer (ca. 3.45 x 2.45 m.), berging
met cv opstelling, centraal afzuigsysteem en wasmachine/droger opstelling.
Algemeen:
- Woonoppervlak 120 m²
- Inhoud 330 m³
- Transport; notaris verkoper
- Aanvaarding in overleg, kan spoedig.

De krant lezen op internet?

Ook voor alle ZandvoortPas aanbiedingen!
12

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

Café Oomstee
Zaterdag 5 april

Bluesavond
met
DJ Descanso
Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

www.zandvoortsecourant.nl

De Nationale Scoutingdag is dé
landelijke open dag van scouting Nederland. Ook Scouting
Stella Maris - St. Wilibrordus
opende haar deuren om kinderen, jongeren en ouders
te laten zien wat Scouting
inhoudt. De bezoekers konden aan allerlei activiteiten
meedoen. Er was van alles toe
doen: knopen leggen, kaarsen
maken, figuurzagen, kompas
leren lezen en broodjes bakken
bij het kampvuur. “We zijn nog
op zoek naar meisjes van 7 tot
10 jaar voor de Kaboutergroep
en jongens van 11 tot 16 jaar
voor de Verkenners. Maar ook

bevertjes van 4,5 tot 7 jaar kunnen bij ons terecht. Iedereen
is welkom. Als ze willen kunnen ze een dagje meelopen.
De eerste vier keer is het gratis”, vertelt scoutingleidster
Veronica Kinneging.

Goede doel

De open dag van scouting
Stella Maris - St. Wilibrordus
is verbonden aan het goede
doel Stichting KiBaHome voor
het weeshuis St. Kizito Babies
in Oeganda. “We hebben met
onze scoutinggroep en fotograaf Rob Bossink een mooie
verjaardagskalender gemaakt.
Er is een mini speelgoedbeurs
en magazijnverkoop. Voor een

paar euro kunnen bezoekers
hun auto laten wassen. Alle
opbrengsten gaan naar het
goede doel”, aldus Kinneging.
De scoutingleidster is zeer
tevreden over de opkomst.
De negenjarige Rosa is heel
enthousiast: “ Ik vind het hier
hartstikke leuk.” Ook haar
vriendinnen Melanie (10) en
Iris (7) hebben het naar hun
zin: “Het was allemaal even
leuk.” Alledrie zijn ze het er
ook unaniem mee eens dat de
opbrengst naar de weeskinderen in Oeganda gaat: “Die kindertjes hebben het daar heel
slecht, daarom moeten wij helpen.” Lies Lucas van Stichting
KiBaHome is zichtbaar ontroerd door de grote inzet van
de scoutingvereniging. “Het is
fantastisch dat iedereen zich
zo met hart en ziel inzet! Met
behulp van de donaties kan er
nu al een wasplaats gebouwd
worden, maar er is nog zoveel
te doen. Alle hulp én elke donatie is van harte welkom”,
aldus Lucas.
De verjaardagskalenders zijn
voor €10 per stuk o.a. te koop
bij Bruna Balkenende. Bezoek
voor meer informatie de website van Scouting Stella Maris
- St. Wilibrordus www.wilste.
nl. Wilt u Stichting KiBaHome
steunen? Uw donatie kunt u
storten op bankrekeningnummer 13.94.81.389 t.n.v. Stichting
KiBaHome. Binnenkort kunt u
voor meer informatie terecht op
de website www.kibahome.nl.

Doe overgewicht in de ban met Fit, Food & Fun
Steeds meer kinderen in de leeftijd tot 12 jaar kampen met

overgewicht met alle gevolgen van dien. Ze hebben/krijgen

last van lichamelijke klachten en pesterijen en zijn vatbaar
voor ernstige gezondheidsproblemen op latere leeftijd.
Binnenkort wordt er op de
Zandvoortse basisscholen
een preventief voedings- en
bewegingsprogramma aangeboden: Fit, Food & Fun. De
cursus wordt in Zandvoort georganiseerd in het kader van
de campagne ‘Vet Gezond!’
door het Servicepaspoort in
samenwerking met de diëtisten van de thuiszorgorganisatie ZorgBalans, de afdeling Jeugdgezondheidszorg
van de Hulpverleningsdienst
Ke n n e m e r l a n d /G G & G D,
Sportservice Heemstede/

Zandvoort, Fysiotherapie
praktijk De Boer en Zwart en
de gemeente Zandvoort.
De cursus bestaat uit 10
wekelijkse voedings- en beweeglessen van 15.45 tot
17.30 uur voor de kinderen
en 2 ouderavonden over gezonde voeding, opvoeding
en beweging. Tijdens de voedingslessen wordt in 30 minuten praktische informatie
gegeven, gepraat over het
maken van keuzes en zijn er
leuke huiswerkopdrachten

zoals verpakkingen verzamelen. De kinderen gaan ook een
eet- en beweegdagboekje
bijhouden. Hierna volgt een
speelse beweegles van een
uur met aandacht voor conditie en vaardigheden.
Fit, Food & Fun start dinsdag 8 april in basisschool de
Duinroos voor de voedingsles en de beweeglessen zijn
bij de De Boer & Zwart. De
cursus kost € 50. Abonnees
van het Servicepaspoort betalen € 35. De cursus wordt
door diverse zorgverzekeraars
vergoed, raadpleeg hiervoor
uw polis! Aanmelden kan
bij het Servicepaspoort, tel.
023-8918440 of via de website www.servicepaspoort.nl

Zandvoortse Courant
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Open dag Zandvoortse
Bomschuit Bouwclub
Onder ruime belangstelling werd afgelopen zaterdag in het

clubhuis van de Zandvoortse Bomschuit Bouwclub aan de

Tolweg een open dag georganiseerd. Deze historische modelbouwvereniging werd op 20 november 1977 opgericht

door de heren Wagenaar en Steen, met als doelstelling de

cultuurhistorie van Zandvoort, door middel van modelbouw,
te bewaren en tot leven te brengen. Naast de bomschuiten

worden ook badkoetsen en verschillende gebouwen, zoals de

watertorens, op schaal nagebouwd. Indien nodig, repareren
zij ook speelgoed.

Jong en oud kwamen een kijkje nemen op de open dag

Destijds telde de vereniging
veertien leden en het eerste
project dat op stapel werd gezet was het vervaardigen van
de grote bomschuit, die thans
nog te bewonderen is in het
Zandvoorts Museum. Zoals
bekend is een bomschuit een
vaartuig, dat onder meer werd
gebruikt door kustvissers uit
dorpen als Scheveningen,
Katwijk, Noordwijk, Zandvoort
en Egmond. Aangezien deze
plaatsen niet over een haven
beschikten, moesten de schepen dan ook vanaf het strand
afvaren en daar ook weer
aanlanden, waardoor de levensduur aanzienlijk beperkt
werd. De Zandvoortse bomschuit verdween uiteindelijk
in 1929 uit het strandbeeld.
De club bestaat thans uit negentien leden, waaronder drie
vrouwen. Al 12 jaar behoort de
huidige secretaris Elly Keizer,
als eerste vrouw, hiertoe. Ook
zijn drie leden afkomstig van
de opgeheven Noordwijkse
vereniging. Gelukkig trekt
deze bijzondere hobby niet
alleen ouderen, maar bekwamen drie jonge leden, tussen

foto: Rob Bossink

18 en20 jaar, zich elke dinsdag
in dit zeer moeilijke handwerk
aan de hand van veelal oude
tekeningen.
Tot in de kleinste details zijn
modellen van bijvoorbeeld
de ZV4, ZV7 en NW12 te bewonderen. Met veel gepriegel, maar vooral liefde en
creativiteit (zie de piepkleine
vismanden of oogjes aan de
zeilen) komen de leden tot
prachtige resultaten. Wilt u
zelf een bomschuit bouwen
of iets anders? Word dan lid
voor slechts € 1,50 per week!
Allerlei benodigde machines
staan opgesteld in het clubgebouw, u dient alleen uw
eigen gereedschap mee te
nemen. In opdracht worden
ook bomschuiten, garnalenboten, badkoetsen enz. gebouwd. Men dient dan wel
rekening te houden met een
levertijd van één jaar. Naast
nieuwe leden zijn ook donateurs van harte welkom. Dit
kan al vanaf € 12,50 per jaar.
Voor meer informatie of een
rondleiding kunt u krijgen via
www.bomschuitenclub.nl of
telefoon 023-5714632.
13

Zandvoortse Open huizen route
een gezamenlijk initiatief van de NVM makelaars
      
Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR Zandvoort Tel: 5 715 715

U bent van harte welkom op zaterdag 5 april van 12:00 tot 15:00 uur
Voor meer informatie kijk op onze website www.vanschaikomaco.nl

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie

www.cvl.nu
(Ver)koop, (ver)huur,
beheer, taxatie

www.cvl.nu

Nieuw!

Hogeweg 54/9
Vraagprijs: € 169.500,-- k.k.

Passage 3/8
Vraagprijs: € 198.500,-- k.k.

Dr. C.A. Gerkestraat 49rd
Vraagprijs: € 199.000,-- k.k.

DR J.G. Mezgerstraat 24, Zandvoort
Op de hoek van de Dr. J.G. Mezgerstraat en de boulevard staat deze vrijstaande karakteristieke 20-er
jarenDR
woning
metMezgerstraat
garage en oprit. Dit voormalige
pension Sandbergen beschikt over 9 slaapkamers,
J.G.
24, Zandvoort
keuken met eetkamer en ligt op steenworp afstand van het strand, centrum en openbaar vervoer.

,75&
(+92/93455335
Dit fraaie
pand dient gemoderniseerd
te worden om weer de uitstraling te krijgen die het verdient.
 483262273&363273-/2/035
Indeling:
$7565565632787106
Begane
grond: Entree/vestibule, ruime hal, toilet, douchegelegenheid.
Lichte7/&31373263868332
woonkamer met een vleugje zeezicht, diepe inbouwkast, openslaande deuren naar het
terras534233
op het westen. Keuken alwaar, opstelling c.v. ketel, provisiekelder en toegang naar de
eetkamer en deur naar de patio. Badkamer voorzien van ligbad/douche en toilet, 3 slaapkamers.
Indeling: Overloop, 6 slaapkamers.
1e verdieping:
Begane grond:
2e verdieping:
Ruime'!3/3630223
zolderverdieping.
*308566249930373/857
• Elektrische rolluiken
78)5873205733522
• Elektrische zonneschermen 2006
5673%569332/!03"756
• Woonopp. ca. 165 m2, perceelopp. 295 m2

Vraagprijs
V 549.000,-595.000,-1e verdieping:,7#756

Burg. van Fenemaplein 22/1

Zat. 5 april
open huis
12.00 - 15.00

Vraagprijs: € 199.000,-- k.k.

Winkelen in Zandvoort wordt steeds aantrekkelijker!
Er zijn dit jaar weer een aantal nieuwe bedrijven bijgekomen waar u met uw ZandvoortPas terecht kunt.
Vraagprijs  595.000,-- Dus ook in 2008 is het voordeliger shoppen in Zandvoort met een ZandvoortPas!

Verleng nu uw ZandvoortPas,
dan kunt u weer een jaar lang profiteren
voor slechts €5,00!

Fahrenheitstraat 51
Vraagprijs: € 292.500,-- k.k.

Nog geen ZandvoortPas?

Vraagprijs: € 274.500,-- k.k.

Brederodestraat 28
Vraagprijs: € 425.000,-- k.k.

Westerparkstraat 10
Vraagprijs: € 595.000,-- k.k.

Sinds 1 januari 2008 is de gele ZandvoortPas 2007 niet meer geldig. De ZandvoortPas 2008 is geldig t/m 31 december 2008.

De Ruyterstraat 13
Vraagprijs: € 395.000,-- k.k.

Oranjestraat 8A
Vraagprijs: € 398.000,-- k.k.

Nieuw!

Bestel dan nu ook snel uw eigen ZandvoortPas.
Voor slechts €7,50 kunt u een jaar lang profiteren
van heel veel leuke aanbiedingen!

uit!
el plaatsen.
Reken zelf uw voordeel ortPas kunt u eenmalig gratis een Zandkorrg!
Met uw nieuwe Zandvovolgende Zandkorrel maar liefst 50% kortin
Tevens krijgt u op elke
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Vraagprijs: € 249.000,-- k.k.

Stationsstraat 3

Nieuw!

2e verdieping:3693732
 
 
:'53035
 
:'530906#
 
:&7323297386822
 
:.770#6;7077$6;

Pashouders opgelet:

Pakveldstraat 23

Haarlemmerstraat 45
Vraagprijs: € 485.000,-- k.k.

Brederodestraat 231
Vraagprijs: € 575.000,-- k.k.

Brederodestraat 8E

Dr. C.A. Gerkestraat 72

Vraagprijs: € 669.000,-- k.k.

Vraagprijs: € 1.075.000,-- k.k.

NVM OPEN HUIZEN ROUTE: ZAT. 12.00 - 15.00 UUR

Voor iedere bezoeker een gratis cake!

Bilderdijkstraat 17

Van Lennepweg 149

Trompstraat 11

De Ruyterstraat 6-8

Mezgerstraat 94

Raadhuisplein 10

Cort van der Lindenstraat 36

Zuiderstraat 2 B

Vraagprijs: € 269.000,= k.k.

Vraagprijs: € 259.000,= k.k.

Vraagprijs: € 469.000,= k.k.

Vraagprijs: € 229.000,= k.k.

Vraagprijs: € 335.000,= k.k.

Vraagprijs: € 374.000,= k.k.

Vraagprijs: € 745.000,= k.k.

Vraagprijs: € 249.000,= k.k.

Passage 3-9

Haltestraat 22 A

Koningstraat 29

Tjerk Hiddesstraat 10/4

De Schelp 12

Piet Leffertsstraat 33

van Alphenstraat 57-5

Oranjestraat 14 ZW

Vraagprijs: € 179.500,= k.k.

Vraagprijs: € 169.000,= k.k.

Vraagprijs: € 429.000,= k.k.

Vraagprijs: € 259.000,= k.k.

Vraagprijs: € 135.500,= k.k.

Vraagprijs: € 397.500,= k.k.

Vraagprijs: € 159.500,= k.k.

Vraagprijs: € 274.000,= k.k.

Leeuwerikenstraat 16-6

Van Alphenstraat 57-6

Van Speijkstraat 14 A

De Ruyterstraat 2-8

Hogeweg 68 A

Gerkestraat 18 RD

Gerkestraat 151

Koningstraat 17

Vraagprijs: € 219.000,= k.k.

Vraagprijs: € 199.000,= k.k.

Vraagprijs: € 229.000,= k.k.

Vraagprijs: € 289.000,= k.k.

Vraagprijs: € 419.000,= k.k.

Vraagprijs: € 299.000,= k.k.

Vraagprijs: € 549.000,= k.k.

Vraagprijs: € 293.000,= k.k.

Kostverlorenstraat 66 B

Matthijs Molenaarstraat 1

Mezgerstraat 26 A

Van Alphenstraat 59-10

van Alphenstraat 61-21

Grote Krocht 4 A

Trompstraat 17-6

Van Galenstraat 14

Vraagprijs: € 479.000,= k.k.

Vraagprijs: € 549.000,= k.k.

Vraagprijs: € 399.000,= k.k.

Vraagprijs: € 149.000,= k.k.

Vraagprijs: € 242.500,= k.k.

Vraagprijs: € 379.000,= k.k.

Vraagprijs: € 235.000,= k.k.

Vraagprijs: € 149.000,= k.k.

Willemstraat 7

Mezgerstraat 135

De Schelp 55

Thorbeckestraat 3/5

Van Galenstraat 118

Kostverlorenstraat 85

Brederodestraat 52

Swaluëstraat 23 A

Vraagprijs: € 249.000,= k.k.

Vraagprijs: € 539.000,= k.k.

Vraagprijs: € 119.000,= k.k.

Vraagprijs: € 289.000,= k.k.

Vraagprijs: € 159.000,= k.k.

Vraagprijs: € 379.000,= k.k.

Vraagprijs: € 359.000,= k.k.

Vraagprijs: € 229.500,= k.k.

Actieve makelaardij
tegen scherp tarief!

Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl
Rob Greeven

Kim Dekker

Timo Greeven

zANDKORRELS

euw
Adv Nui m +
Unic ’s
ZK

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels €5,-

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

Zakelijke
zandkorrels €10,- (excl.BTW)

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist
plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen
Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gezocht:
opvang voor mijn 2
kinderen (8 en 10 jr).
Voor 2 middagen p.w.
Kopje thee, schoolpraatje,
etc. Van 15 tot 18 uur,
centrum Z’vrt.
Bel als je het leuk vindt:
06-47161185.
.................
Garageverkoop:
zondag 6 april,
Jan Steenstraat 1.
Van 10.00 tot 17.00 uur
.................
Te koop gevraagd:
Roeiapparaat.
Tel. 5719880
.................
Bijbel:
God vertrouwt je toe
aan zijn engelen die
over je waken, waar je
ook gaat (Psalm 91:11).
Gebed nodig? Bel het
Huis van gebed: 5363804.

Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilderswerkzaamheden
.................
Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl
.................
Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of
06-44696001. ;
Met garantie en KvK.
.................
Organisatie- en
familieopstellingen
op 6 april 2008.
Incl. lunch.
Aanmelden/info:
Atie Spaan,
tel. 023-5718442
.................
Gevraagd: jonge dames
voor sex. €100 - €150.
Discr.verz. Tel. 5716998
.................
Wonderen;
ze gebeuren nog steeds.
25 april, 19.30 uur is er
een grote genezingsdienst in de Shelter,
Eksterlaan 1 Haarlem.
Info: www.levensstroom
of 023-5363804
.................
Te koop:
Playstation buzz spellen
div titels nieuw €25,00
magnetrons va € 40,00
dvd spelers va €15,00
portable dvd spelers
va €50,00 kl.tv’s platte
beeldbuis va €50,00
stofzuigers va € 35,00
speelgoed w.o. Barbie
en Bratz met
kortingen tot 70%
Spaanse gitaren va € 35,00
Routers voor draadloos
internet va €25,00
heel veel huish. art.
met hoge korting.
Geopend zat 14-18u
Max Planckstr.48,
Zandvoort Noord,
tel 06-10745881.

C U L T U U R
Klarinettist/saxofonist Joris Roelofs in De Krocht
Komende zondag heeft het trio Johan Clement Joris Roelofs

uitgenodigd voor het op één na laatste Jazz in Zandvoort-concert in De Krocht van dit seizoen. Joris Roelofs mag worden ge-

rekend tot een van de meest getalenteerde jonge Nederland-

se jazzmusici. Ondanks dat hij pas 24 jaren jong is, heeft hij al
heel wat ervaring opgedaan en met veel bekende jazzmusici
gespeeld. Op zesjarige leeftijd gaf hij al aan dat hij saxofoon

wilde gaan spelen. Men vond dit instrument nog te zwaar
voor die leeftijd en dus begon hij met klarinet.

Joris Roelofs

Roelofs speelde in eerste instantie klassieke muziek en
kreeg les van Hein Pijnen

burg. Op elfjarige leeftijd
vond de jonge muzikant de
tijd rijp om saxofoon te leren

spelen bij zijn klarinetleraar.
Na een jaar stapte hij over
naar Paul Weijling voor de
specifieke saxofoonlessen.
De jazzmuziek had daarbij zijn speciale aandacht.
Uiteindelijk is Roelofs cum
laude afgestudeerd aan
het Conservatorium van
Amsterdam.
Ondanks dat je er hard voor
moet werken heb je ook talent nodig en gevoel voor je
instrument(en). Dat het talent bij Roelofs aanwezig is
blijkt uit het feit dat hij al een
aantal jazzprijzen heeft gewonnen. Hij won de prijs voor
beste saxofonist tijdens het
Nationaal Bigband Concours,
op 17-jarige leeftijd de Pim
Jacobs Muziekprijs (met in
de jury onder andere Frits
Landesbergen, drummer van
het trio Johan Clement), het
Prinses Christina Concours in
2002, de Stan Getz/Clifford
Brown Award 2003 (op 19jarige leeftijd!) en de Deloitte
Jazz Award in 2004. Roelofs
is volgens sommige jury’s
een lyrisch en swingende
saxofonist en doet qua toon
op de altsax een beetje denken aan Lee Konitz. Op klarinet heeft hij een heel mooie
toon en een duidelijke eigen
stijl.

dering een klucht van John Dole: Eens in de 1000 jaar.
De klucht gaat over een wat
onhandige jongeman die als
hobby sterrenkijken heeft. Hij
vergeet daarbij de dames een
beetje. Dan komt er hulp van
bovenaf. Eens in duizend jaar
gebeurt er een wonder. Tijdens
deze voorstelling bent u daar
getuige van.
De stralende ster Lyra bezoekt
de aarde. Gerard Groen, de

amateursterrenkundige, heeft
haar geroepen maar door haar
verschijning trilt zijn rustige
leventje op zijn grondvesten.
Kamergenoot Fred kan het
allemaal niet geloven, de verloofde van Gerard, Andrea, ziet
letterlijk sterretjes. Selena en
Roos raken geheel van de kook
en zelfs Gabri van Zon kan
geen licht brengen in de zaak.
Alleen de moeder van Gerard

3 APRIL 2008

Marco Termes

(Marco wordt gesponsord door Grand Café Danzee)

New Wave op de planken

Al zo’n 14 jaar werkt de stichting New Wave aan de ontwik-

keling van de muzikale talenten die Zandvoort rijk is. Zo ook
vandaag, zondag 30 maart, laten de leerlingen van de muziekschool vol enthousiasme zien en voornamelijk horen wat

zij de afgelopen tijd hebben geleerd. De jonge muzikanten
gaven een mooi optreden in Nieuw Unicum.

Jonge muzikanten op het toneel

blijft rustig en ziet alle ontwikkelingen geamuseerd aan.
Kortom genoeg ontwikkelingen voor een avond plezier en
een gulle lach.
Het toneelstuk wordt opgevoerd in theater De Krocht.
Op beide dagen is de aanvang
om 20.15 uur. Kaarten zijn à
€ 7 per stuk te koop bij Bruna
Balkenende aan de Grote
Krocht of tijdens de voorstellingsavonden aan de kassa
van De Krocht. De voorverkoop
start op 3 april aanstaande.

New Wave, gevestigd in
Pluspunt, richt zich voornamelijk op kinderen en jongeren,
maar ook volwassenen kunnen bij deze muziekstichting
terecht. Wanda Poots sluit de
muziekuitvoering af met een
prachtige Aria van J.S. Bach op
de dwarsfluit, onder begeleiding van haar docente Josine

Het concert begint om 14.30
uur en de entreeprijs is € 12.

•

‘De mens is een extremist die andermans
vormen van extremisme afkeurt.’

Vele ouders hebben zich
verzameld in het prachtige
gebouw van Nieuw Unicum,
waar de uitvoering plaats zal
vinden. Ook een groot deel
van de bewoners van Nieuw
Unicum komen even een
kijkje nemen. Beginnende en
gevorderde muzikanten pakken voor even de touwtjes in
handen door op het podium
hun instrument te bespelen. Zo staat ook Rianne van
Mourik al voor een volle zaal.
Met nog maar 2 maanden
keybord les, laat zij het publiek weten wat ze in petto
heeft. Met een bevestigende
blik van haar docent Anton
Treffers verlaat zij vervolgens
weer het podium. Nerveuze
leerlingen zitten met dikke
mappen vol muzieknoten in
de zaal en betreden om de
beurt de planken.

Eens in de duizend jaar;
klucht door toneelvereniging Wim Hildering
Op vrijdag 11 en zaterdag 12 april speelt toneelvereniging Hil-

Zandvoortse Courant • nummer 14
Spreuk van de week:

Butter. De storingen van de
geluidsinstallatie en de niet
werkende podiumlichten zijn
voor de leerlingen van New
Wave geen probleem, eerder
geeft het een extra kneuterig
en gemoedelijk sfeertje aan
het geheel.
“De muziekschool biedt iedereen die op muzikaal gebied wil
leren en/of de ambitie heeft
om zijn of haar muzikale talent te ontwikkelen, een kans’’,
aldus Leo Sanders, directeur
van New Wave. Momenteel
is er veel vraag naar zangles
en er wordt dan ook hard aan
gewerkt om dit ook binnen de
Zandvoortse muziekschool
te bewerkstelligen. Het compleet maken van het aanbod
is het grootste doel en daar
proberen de docenten van de
stichting dan ook alles aan
te doen. Minimaal twee keer
per jaar verzorgt New Wave
een uitvoering. Op maandag
21 april om 19.00 uur zullen
de popbands van de muziekschool op het podium schitteren, met songs van o.a. Anouk
en the Red hot chili peppers.
De entree is gratis en u heeft
gegarandeerd een gezellige,
maar vooral muzikale avond!
19

R A DI O + T V

Zandvoortse Courant

In the Picture…

Locatie Noord
Flemingstraat 55
2041 VW Zandvoort
Tel: 023 574 03 30

Locatie Centrum
Willemstraat 20
2042 VB Zandvoort
Tel: 023 571 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl
cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl
info@pluspuntzandvoort.nl
Appeltaartimperium Zandvoort
Wilt u in uw restaurant of bij een vergadering een taart
serveren? Dat kan. Uw appeltaart kunt u bestellen bij de
administratie van Pluspunt, tel. (023)574 03 30. Uit de
appeltaart kunnen 12 punten worden gesneden en de
kosten zijn 8,50 per gebakken taart. Ook kunt u ongebakken taarten afnemen, zodat de heerlijke geur aanwezig is
in uw horecagelegenheid. Op dinsdag- en vrijdagochtend
worden de taarten gebakken. Wilt u bestellen, dan graag
dit uiterlijk een dag van tevoren doorgeven.
Jeugdhonk Chill Out
Chill Out is er voorlopig alleen voor kinderen uit groep
7 en 8 van het basis onderwijs. de Chill Out is open op
dinsdag en woensdag van 15.00-17.00 uur en kunnen
de tieners op de playstation, lekker hangen op de bank,
gebruik maken van een drietal pc’s met internet, een
spelletje spelen en kunnen iets te drinken halen.
Kinderdisco The Swing voor alle kidz
van 6 t/m 11 jaar
Vrijdag 4 april is er weer een kinderdisco voor alle
zandvoortse kidz vanaf 6 jaar. Goeie muziek, glitterbollen,
discolichten en een goeie sfeer maken deze avond tot een
feest waar jij moet zijn geweest! Vrijdag 4 april 19.00 tot
21.00 bij ons in Noord!!
voor kinderen van 6 t/m 11 jaar entree 1 euro.
DANSCAFÉ IN Zandvoort
Elke eerste zaterdag van de maand is er bij Pluspunt een
Danscafé.
In het danscafé krijgt u alle gelegenheid om vrij te dansen
en het geleerde in de praktijk te brengen.
De avond is van 20.00- 24.00
Deur open 19.30
Entreekosten danscafé: € 5,00 p.p.
Voor het danscafé geldt een Passend kledingvoorschrift.
Helpdesk voor computervragen en
problemen!!
Op dinsdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur
kunt u in het computerlokaal terecht met uw vragen en
problemen op PC gebied. De medewerkers van Nieuw
Unicum en een vrijwilliger staan klaar om u weer op weg
te helpen!!
Wijksteunpunt biedt spreekuren van
diverse organisaties:
• Medial:
Bloedafname en trombosedienst: maandag en donderdag
tussen 8.15 uur en 11.00 uur kunt u terecht in het wijksteunpunt. Andere dagen in het Huis in de Duinen.
• Loket Zandvoort:
Iedere donderdagochtend van 09.00-11.00 uur.
• Wijkagent Zandvoort-Noord:
Dinsdag 15.00-16.30 uur (even weken) en 19.00-20.30
uur (oneven weken)
• Wijkmeesters EMM:
Dinsdag 15.00-16.00 uur
• Zorgloket stichting ZorgContact
Maandagochtend 10.00-12.00 uur.
• Helpdesk compunic/pluspunt
Iedere dinsdag tussen 14.00 en 16.00 uur voor uw
vragen en problemen.
Dagblad “de Pers” Van maandag t/m vrijdag
verkrijgbaar bij Pluspunt Wijksteunpunt.
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08:00
10:00
12:00
14:00
17:00
20:00
21:00

Countrytrack (H)
ZFM Jazz
Muziekboulevard
Zondag in Kennemerland
De avond
Golden ZFM (H)
Tepp Zeppi

Donderdag

08.00 Goedemorgen
Zandvoort (H)
20:00 Countrytrack
22:00 De Hoop

Vrijdag

08:00 ZFM jazz (H)
10.00 Venendaal in Zicht
17.00 Je weekend in
Maandag
met ZFM
08:00 Zandvoort op Zaterdag (H)
19:00 Vrijdagavond Café
12.00 De Muziekboulevard
21.00 Sea IT
20:00 Golden ZFM
21:00 ZFM Klassiek

Zaterdag

Dinsdag

08:00 Zondag in
Kennemerland (H)
12.00 De Muziekboulevard
20:00 ZFM Jazz/
raadsvergadering.
22:00 In Zandvoortse Zaken

Woensdag
08:00
12.00
20:00
22:00

Vrijdagavond Cafe (H)
De Muziekboulevard
ZFM Klassiek (H)
Veenendaal in Zicht

08:00 Toebak Leeft?
10:00 Goedemorgen
Zandvoort
12:00 Muziekboulevard
14:00 Zandvoort op
Zaterdag
17:00 Eurobreakdown
19:00 Meij op Zaterdag
21:00 Groove Empire
23:00 Night Walk
24 uur per dag on air!
106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de
provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland
is bovendien de officiële rampenzender van de
provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3
(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

Horton
Horton is het verhaal
over een fantasierijk
olifantje dat in de
bijzonder jungle van
Nool woont. Op een
dag hoort hij een
noodkreet van een
klein stofdeeltje dat
door de lucht rond
vliegt. Horton vermoedt dat er leven
is op het stofdeeltje en hij is vastberaden om deze
wereld te helpen,
ondanks dat zijn omgeving denkt dat hij gek is
geworden...
Een nieuwe Twentieth
Century Fox animatie
film van de makers van

piano-fan

a

Gelegenheden

Hein kon nog maar net lezen, toen hij
zich voor het eerst achter de piano
settelde. Nu, veertien jaar later, zit
hij nog steeds vaak op de pianokruk.
Thuis, maar af en toe ook bij gele-

genheden, speelt hij voor zijn eigen

en andermans plezier. “Ik heb in al die jaren heel wat geleerd,
maar uitgeleerd ben je bij pianospelen nooit!”, vertelt hij.
Hein is 18 jaar en zit in zijn
eerste jaar van de studie
Small Business & Retail
Management aan hogeschool InHolland. Hij geniet
van het studentenleventje,
is lid van het Haarlemse herendispuut Carpe Noctem
en woont sinds een weekje
met twee dispuutgenoten in
de Haarlemse stad. Om wat
geld te verdienen, werkt hij

een aantal avonden per week
bij café-restaurant Mollie &
Co. “Af en toe best druk dus,
maar tijd voor pianospelen
heb ik altijd!”, aldus Hein.

Piano in huis

Hein begon met pianospelen toen hij heel klein was.
Zijn eerste tonen speelde hij
op de eigen piano in huis.
“Sindsdien ben ik regelma-

H eb je ff …

… vo or Sami na Krachumo tt,
17 jaa r

Waar kennen we jou van?
“Ik werk bij Toys & Souvenirs and
Fashion Store in Center Parcs.
Het zijn eigenlijk twee verschillende winkels, maar ze lopen in
elkaar over. Dus, het komt voor
dat ik tijdens het werk van winkel wissel. Het maakt voor mij
niet zoveel uit waar ik sta. Ik vind
het allebei leuk. In Center Parcs
hangt altijd een vakantiesfeertje: iedereen is lekker vrolijk en
relaxed. Mijn collega’s zijn ook
allemaal aardig. Ik heb het hier
erg naar mijn zin.”
Wat doe je in het dagelijks leven?
“Ik zit in het vijfde van het VWO. Verder dans ik heel veel. Vooral
ballet, jazz en showdans. Dansen is echt mijn ding. Uiteindelijk
wil ik later professionele danseres worden. Daarom doe ik nu
audities om toegelaten te worden op een dansopleiding. Het
liefst wil ik zoveel mogelijk dansen. Het zou natuurlijk te gek
zijn om ooit een keer in het ensemble te mogen dansen op
Broadway.”

Ice Age gebaseerd op de
internationale bestseller
HORTON van de gelijknamige boekenserie geschreven door Ted Geisel
alias Dr. Seuss.

Wat doe je het liefst in je vrije tijd?
“Ik zit op Stichting Jeugd Musical in Amsterdam. We hebben
de musicals Tovenaar van Oz, 101 Dalmatiërs en Assepoester
gedaan. Met de voorstellingen toeren we dan door heel
Nederland. Nu zijn we alweer druk met een nieuwe musical.
Het is echt hartstikke leuk om te doen.”
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er zeker
één hebben hier,
want ik mis
het spelen!”,
aldus Hein.

Hein Schram

Zondag
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tig op de kruk gaan zitten
en kreeg ik er steeds meer
plezier en handigheid in.
Natuurlijk kon ik ook telkens
meer spelen, leerde ik steeds
meer. Ook nu leer ik nog. Dat
is het leuke van pianospelen:
je bent nooit uitgeleerd!”, vertelt hij enthousiast. Nu Hein
onlangs zijn ouderlijk huis
heeft verlaten, moet hij ook
de piano missen. Maar wat
betreft Hein niet lang meer:
“Ik ben echt druk op zoek naar
een betaalbare piano. Ik wil

Pianospelen doet
Hein het meest thuis.
“Ik speel voor mijn
eigen plezier en natuurlijk voor de gezelligheid, bijvoorbeeld
als er bezoek is. Wat
ik speel? Van alles, van
klassiek tot pop en ook
veel Nederlandstalig”,
vertelt hij. Af en toe
speelt Hein ook bij bepaalde gelegenheden in het
dorp. “Zo zit ik al aan aantal
jaar op 5 mei bij de ouderenbingo in De Krocht achter de
piano. Ook heb ik wel eens in
het Huis in de Duinen en de
Bodaan gespeeld. Afgelopen
jaar nog werd ik gevraagd om
te spelen tijdens het diner
na de bekendmaking van de
Zandvoorter van het Jaar. “Dit
soort dingen doe ik echt met
heel veel plezier!”, vertelt de
enthousiaste Hein tot slot.

I Know Where It’s @
Vrijdag 4 april:

90’s NOW @ Patronaat, Haarlem. Rock,
dance, pop, hiphop, R&B, alles uit de jaren
’90 komt voorbij. De prijs voor een kaartje
is 9 euro, het is open van 23.00 uur tot
04.00 uur.

Vrijdag 4 april:

Om 20.00 uur start een salsa workshop
voor beginners en daarna kan er van 20.30
uur tot 23.30 uur gedanst worden op de
muziek van DJ Andres bij Take Five aan Zee.
De ‘Rookie Salsa Party’. Entree is gratis.

Zondag 6 april:

Toolroom Knights @ Bloomingdale. Een
groot feest voor house liefhebbers, opgericht door Mark Knight. Als internationale
headliner staat hij garant voor een avond
house van de bovenste plank. Naast Mark
gaan ook o.a. Lucien Foort en Marcella
draaien. Een kaartje kost 10 euro en het
feest duurt van 16.00 uur tot 23.30 uur.

Woensdag 9 april:

De Simon van Collem Filmhuisfilm ‘2
Days in Paris’ in de bioscoop van Circus
Zandvoort. Aanvang 19.30 uur.
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Column
Stukje rijden...
Daar sta ik dan, met een
bibberend pruil-lipje en 10
kromme tenen, op het CBR
in Haarlem. Het moet nu
dan echt gebeuren, ik ga
afrijden, voor de eerste keer.
Mijn -nooit van mijn zijde
geweken- rij-instructeur
Bert Hoogendijk laat mij alleen; alleen met de man die
misschien wel op het punt
staat mijn leven in 1 dag te
veranderen. “We gaan bij
de uitrit rechtsaf en vervolgens meteen links bij de
stoplichten.” Zo snel als hij
het zei, zo snel liet de motor
het afweten. En ik had ‘nog
wel ‘m’n goeie schoenen’
aangetrokken... De rit verliep vervolgens op rolletjes,
maar we juichen uiteraard
niet te vroeg... We moeten
nog inparkeren... Beetje naar
links, naar rechts, koppeling
inhouden, nu niks verpesten:
you can do it! Eenmaal binnen ging Dhr. Proost aan zijn
tafeltje zitten... Ondanks de
blablablabla, maak ik er een
voldoende van. Vandaag is
de dag dat alles anders
gaat worden, Zandvoort zal
Zandvoort niet meer zijn, nu
ik legaal in een auto zal mogen rijden. Een week later
kon ik mijn rijbewijs ophalen bij de gemeente. Direct
maakte ik met mijn moeder
een uitstapje naar het tuincentrum wat uitliep op een
continu afslaande motor en
ik duidelijk de aandacht trok,
o.a. van de politie. Met een
knipperend stopbord werd ik
aan de kant gezet. Of ik even
mijn rijbewijs wilde laten
zien. “Maar natuurlijk meneer de politieagent!” Trots
liet ik hem het pasje zien.
“Rij voorzichtig”, was wat
hij zei. Mijn eerste keer tanken ging eveneens niet van
een leien dakje; niet alleen
de tank zat vol met benzine,
ook mijn broek en schoenen
hebben zich mogen drenken
in deze heerlijk ruikende
vloeistof. Aldus mijn eerste
week autorijden...
In de tweede week? Een
zeer trotse punto rijder: It
only gets better! En zo is het
maar net.

Ilja
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Ook zo’n zin om weer naar
buiten te gaan?

Ga sporten!
kijk op

www.sportinzandvoort.nl

KINDERKLEDINGVERKOOP
van topmerken !
o.a. FREE SOUL, O’NEILL, DIESEL,
CLAESENS IKKS, G.SIS, G.BRO, MISS SIXTY,
GUESS, REPLAY, G.SIS, ENERGIE,
AIR FORCE, NO-NO, DIESEL IKKS,

Koninginnedag
2008

6 APRIL

van 12:00 uur tot 16:00 uur

alles nieuw en met
50% tot 70% korting
(ook pinnen is mogelijk)

Op WOENSDAG 9 april kunt u
weer een marktkraam huren voor de
ROMMELMARKT !!!!!!
Dit kan in de Krocht vanaf 19.30 uur
tot 20.30 uur. Prijs per kraam € 20,00.
Let op!! Per persoon kunt u
maar één kraam huren

Op Kinderdagverblijf

Burg. Nawijnlaan 101, Zandvoort

GEVRAAGD: VRIJWILLIGERS
VOOR 30 APRIL A.S.
Administratiekantoor

K. Willemse

Wij hebben de lente
al in huis!

			

50plus@zandvoortsecourant.nl

De wereld dichterbij in huize Bodaan
Afgelopen donderdag namen drie ICT-studenten van het NO-

40 WEFFT, RA-RE, NOLITA

ZONDAG

50 plus pagina door Mitzi Maas

Administratie en
belastingaangiften
voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf
Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531
E-mail: kittywillemse@planet.nl

VA-college uit Haarlem afscheid van hun ‘leerlingen’ in Huize
Bodaan. Roy Essenberg, Sven Berghuijs en Mark Johanns hebben de afgelopen 20 weken aan 18 bewoners computerles gegeven. Hoe kwamen ze daartoe en wat zijn hun bevindingen?

Roy vertelt: “Om studiepunten te vergaren,
moesten we zelf een
project verzinnen. Dat
kon bijvoorbeeld zijn:
jongere leerlingen op
het NOVA lesgeven
of lessen volgen bij
Microsoft. Het leek ons
leuk om juist ouderen
computerkennis bij te
brengen. We hebben
een presentatie gegeven over de onderMarc, Sven en Roy met mevrouw Keet
werpen waarin we de
bewoners wilden ondersteu- was verrassend, we kregen 18
nen. Men kon lessen volgen aanmeldingen!”
in tekstverwerken, internet,
e-mail of spelletjes doen op In de Bodaan zijn twee comde computer. Want dat zijn de puters permanent beschikitems waarvoor een compu- baar voor de bewoners. Maar
ter het meest gebruikt wordt. sommigen hebben, nadat
Door middel van briefjes kon- ze door de opgedane kennis
den de bewoners zich opge- hun computervrees hebben
ven en aangeven welke lessen overwonnen, zelf een laptop
ze wilden volgen. De respons aangeschaft.

Lastig, die muis

De drie jonge computerdocenten zijn erg tevreden over
de vorderingen van hun bejaarde leerlingen. “De meeste
pikten het verrassend snel op,
ondanks de hoge leeftijden”,
vertelt Mark. “Alleen
was het bedienen van
de muis soms wat lastig om onder de knie te
krijgen”, lacht Sven, die
ondertussen mevrouw
Keet haar laatste les
geeft. Samen surfen ze
over het net om oude
foto’s van haar vroegere
woonplaats Amsterdam
te zoeken. “Ik bedien de
muis met mijn linkerhand, want ik kan, omdat ik 6 jaar geleden
een herseninfarct heb gehad,
mijn rechterhand niet meer
zo goed gebruiken. Maar dit
gaat ook prima, hoor!” zegt
mevrouw Keet. Haar leerdoel
was e-mailen. “Mijn dochter
Helma woont op Curaçao. Nu
heb ik via de mail regelmatig
contact met haar. Heerlijk
toch, dat ze gevoelsmatig niet
meer zo ver weg woont!”

Kan Tandem ook iets voor u betekenen?
Tandem is een regionale organisatie die mantelzorgers, pro-

fessionals in de zorg en chronisch zieken ondersteunt. Ook

vinden vrijwilligers via deze organisatie zinvol en dankbaar
werk. Zandvoort is een van de regiogemeenten die gebruik
kan maken van de diensten van Tandem.

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!
Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort
Tel. 023-5739278
e-mail: hanswillemse@planet.nl
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Vanaf half april weer de
gehele week geopend
behalve zondag.
Van Stolbergweg 1 Tel. 57 170 93

Bent u mantelzorger, dat wil
zeggen: zorgt u regelmatig
voor iemand? Uw oude
moeder, chronisch zieke
buurman, hulpbehoevende
vriend? Dan kunt u vast wel
af en toe wat steun, een
luisterend oor of praktisch
advies gebruiken. De medewerkers van Tandem doen
er alles aan om u te ondersteunen zodat u de zorg op
een voor u plezierige manier volhoudt . U kunt o.a.
hulp krijgen bij regeltaken,
gebruik maken van de inzet
door vrijwilligers zodat u (tijdelijk) ontlast wordt, diverse
cursussen en lotgenotengroepen bezoeken.

Buddy’s

Tandem biedt chronisch zieken middels vrijwilligers ondersteuning. Deze mensen,
buddy’s, komen regelmatig bij
de zieke op bezoek en helpen
de patiënt het ziekteproces
dragelijker te maken. Voor degenen die in de zorg werken
en beroepshalve met mantelzorgers te maken hebben,
geeft Tandem voorlichting en
biedt zij deskundigheid over
mantelzorg.

Vrijwilligers

Mensen die zich graag voor
anderen inzetten om bijvoorbeeld de taak van een mantelzorger te verlichten of als

buddy chronisch zieken wil
begeleiden, zijn bij Tandem
van harte welkom. Tandem
zorgt voor deskundigheidsbevordering door middel van
cursussen en bijeenkomsten
en zorgt voor begeleiding door
een vrijwilligerscoördinator.

Meer weten over Tandem?

De ondersteuning van Tandem
is kosteloos en u hebt geen
indicatie nodig. Op internet
(www.tandemzorg.nl) vindt u
een overzichtelijke website met
veel informatie. Het kantoor van
Tandem Regio Midden- en Zuid
Kennemerland is gevestigd aan
de Kleermakerstraat 51a, 1991 JL
Velserbroek. De medewerkers
zijn op verschillende locaties
in de regio werkzaam en komen desgewenst bij u thuis
langs. Telefoon 023-8910610.
De boodschap is duidelijk: als
mantelzorger staat u er beslist
niet alleen voor!

Zandvoortse Courant
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Welkom in de Amsterdamse
Waterleidingduinen
Zo begint Gerard Scholten zijn excursies en diapresentaties.

Scholten is een van de boswachters die er veel plezier in heeft,
zijn kennis van dit natuurgebied met anderen te delen.

In de Waterleidingduinen zijn alom damherten te bewonderen

De Amsterdamse Water
leidingduinen zijn 3400 ha
groot, dat zijn 6800 voetbalvelden bij elkaar. Hier wordt
voor een miljoen mensen het
drinkwater voorgezuiverd in
geulen en kanalen. Het water
komt uit de Rijn, is 100 dagen
in duin en wordt verder gezuiverd in Leiduin. Het heeft de
prijs voor het beste drinkwater
van Nederland gekregen.

u tijdens een wandeling zo’n
bambi tegenkomen, laat het
dan met rust. Vaak lijkt het of
het door de moeder verlaten
is, maar mams weet altijd haar
kind terug te vinden, ook als
het zich verplaatst.

Vossen

De AWD is een prachtig wandelgebied waar u van de rust
kunt genieten. Stil is het er
echter niet. U kunt vele dierengeluiden waarnemen. En als u
denkt uitgelachen te worden,
dan is het vast de groene
specht. Hoort u gemiauw in de
lucht? Kijk omhoog, er vliegt er
een buizerd over.

Aan de hand van de vossenholen is vastgesteld dat er tussen de 100 en 120 vossen in het
duingebied wonen. Als u wilt
weten of een hol bewoond is,
ruikt u er dan even aan. Een
vos is een viespeuk, hij piest
in zijn hol. De rekel (m) en het
moertje krijgen per keer 2 a
3 welpen. Het moertje haalt
haar welpen bij goed weer
uit de burcht en legt ze in het
zonnetje, wat goed is voor hun
vachtje.

Reeën en damherten

Geen viswater

Van beide soorten lopen er
veel rond, maar wie is nou wie?
Een damhert is veel groter en
heeft een zwart staartje over
zijn witte spiegel (achterkantje). Een ree heeft geen staart.
In oktober begint de bronstijd.
De mannetjes sloven zich dan
behoorlijk uit en burlen om
de vrouwtjes te imponeren.
Na een dracht van 7 maanden worden rond mei de kalfjes geboren. Ze zijn reukloos,
daarom zijn ze voor de vos
moeilijk op te sporen. Mocht

Hoewel er enorm veel geulen
en kanalen door de duinen lopen, is er geen vis te bekennen.
De aalscholverkolonie bij het
Renbaanveld was daar gauw
achter en haalt zijn vis uit zee.
Ze eten 1,5 kg vis per dag. Het
is hun ultieme uitdaging om
in één duik hun vis te vangen,
want omdat ze geen vet op
hun veren hebben, moeten
ze zich eerst op laten drogen
voor ze weer een poging kunnen wagen. De vis wordt duur
betaald.
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Boeiend concert I Cantatori Allegri
De kleine vijftig bezoekers van het concert dat

I Cantatori Allegri zondagmiddag gaf in De Krocht,
hebben een boeiende muziekmiddag beleefd.
Het gezelschap onder leiding van dirigent Jan
Peter Versteege bracht een zeer gevarieerd
programma.

Het eerste onderdeel
van het concert bestond uit klassieke, religieus getinte muziek
als ‘Ave Verum’ en het
door Raymonde van
den Broek gezongen
‘Ave Maria’ van Fauré.
Versteege vertolkte in
het tweede deel ‘Deep
River’, terwijl Van den
Broek soleerde in ‘No
more auction’. Marga
Oostindie zong samen
met het ensemble
‘Swing low, sweet cahriot’.
Het laatste deel voor
de pauze was ingeruimd voor volksmuziek. Via het Franse
‘Les Bergettes’, het
Japanse ‘Szakurai’,
het altijd indrukwek-

Open Atelier Corbani

Klaas Koper weer voorop

k e n d e I s ra ë l i s c h e
‘Yerrushalayom’ en het
al even bekende ‘Nkosi
Sikkelel’ ofte wel het
volkslied van de ZuidAfrikaanse vrijheidsbeweging ANC, werd de
pauze bereikt.
Na de pauze begon
Versteege met een verrassing. Hij soleerde het
‘Lied van Twaalf Rovers’
in het Russisch, als eerbetoon aan de onlangs
overleden Iwan Rebroff.
Vervolgens toonde hij
zijn muzikale veelzijdigheid door drie Engels/
Ierse songs op gitaar
te begeleiden. Het concert, dat gelardeerd
was met vier pianointermezzo’s van Bas
Jongsma, werd besloten

met Amerikaanse klassiekers als ‘California
Dreamin’ en ‘As long as
I have music’.

Onderhoudend

Het concert was zeer
onderhoudend. Niet in
de laatste plaats door
de heldere uitleg van
dirigent Versteege. Ook
niet muziekkenners
kregen een prima beeld
van het gepresenteerde
programma. De uitvoering werd ondanks een
paar kleine onzuiverheden en het feit dat het
twaalf leden tellende
gezelschap in hun manier van zingen zelden
tot uiting brachten of
het gezongen vrolijk
dan wel dramatisch
was, een succes dat voor
herhaling vatbaar is en
beslist meer publieke
belangstelling verdient.
Al zou het alleen maar
zijn om het deel van de
toegangsgelden dat
naar War Child gaat te
verhogen.

Win een taart met de straat

Zaterdag 5 en zondag 6 april staan bij Atelier Don-

Afgelopen zaterdag is het eerste Stads- en Dorps-

De Stichting Viering Nationale Feestdagen Zand-

zijn van harte welkom van 12.00 tot 18.00 uur in

Deurne georganiseerd. Uiteraard was dorpsgenoot

weg aan de ‘vroege vlaggers’ in het dorp. Dit jaar

na Corbani de deuren wijd open. Kunstliefhebbers
het atelier aan de Van Speijkstraat 5.

Donna Corbani toonde afgelopen jaar
haar kleurrijke olieverfschilderijen in het
Stedelijk Museum in
Amsterdam, in diverse galeries in Dubai,
New York, California
en nog tot mei in Donna Corbani 2008
de Tweede Kamer. Ook ingericht is in de sfeer
waren er kunstdrukken van haar werk. Ook de
te koop in alle Aldi’s. Een beeldentuin past daarbij.
erg druk en succesvol De sierlijke vormen zijn
jaar. Maar het liefst expo- hier vertaald naar brons
seert de van oorsprong en aluminium. Kijk voor
Amerikaanse kunstena- meer info op www.corres in eigen atelier die bani.com.

omroepersconcours van 2008 in het Brabantse
Klaas Koper weer aanwezig om de Zandvoortse
kleuren te verdedigen.

Het was aan het volume
van de omroepers te horen dat hun stemmen
in de wintermaanden
de nodige rust hadden
gekregen, want alle acht
de deelnemers gingen er
volle bak tegen aan waardoor er voor de jury een
moeilijke taak was weggelegd. Drie omroepers
eindigden gezamenlijk op
de eerste plaats waarna
deze drie nogmaals door
de jury beoordeeld werden met als uiteindelijke

Postzegels

De Zandvoortse Postzegel
Club houdt op dinsdag
8 april 2008 weer haar
maandelijkse clubavond
in Pluspunt, Flemingstraat,
Zandvoort. Vanaf 19.00
uur kan men hier te24

recht voor alle handel en
wandel van postzegels.
Geïnteresseerd in postzegels? Kom dan gerust
eens langs, de toegang is
gratis. Voor inlichtingen,
bel: 5378129 (’s avonds).

uitslag: 1e Klaas Koper, 2e
Peer Witzel uit Alphen
aan de Maas en 3e Henk
v.d. Nieuwenhuizen uit
Oisterwijk. Door deze uitslag heeft Koper, na drie
concoursen (twee voor
de nieuwe reeks werden
al in 2007 gehouden)
de leiding genomen in
de tussenstand om het
Nederlands kampioenschap. Dit jaar komen er
nog een zevental, waarna
de nieuwe kampioen bekend is.

voort geeft al jaren op Koninginnedag taarten
komt daar een nieuwe wedstrijd bij. De mooiste,
origineelste, best versierde straat in de Gemeente

Zandvoort wint namelijk een reuze taart voor de
hele straat.

De jury zal op de ochtend
van Koninginnedag, voor
09.00 uur de aangemelde straten bekijken en tijdens de officiële opening
op het Raadhuisplein zal
vervolgens rond 10.30 uur
bekend gemaakt worden
welke straat gewonnen
heeft. In overleg met de
straatbewoners wordt
vervolgens een datum
geprikt waarop de hele
straat van de verdiende
taart kan genieten.

Meedoen?

Klaas Koper (midden) met de beker

Om mee te kunnen doen
aan de wedstrijd moet
je je straat, plein of laan
voor 26 april aanmelden
via straatwedstrijd@koninginnedagzandvoort.

nl. Vermeld daarbij wie
de contactpersoon voor
de straat is.

Kraamverhuur
op 9 april

De kramen voor de
Koninginnedagmarkt
worden dit jaar op
woensdag 9 april vanaf
19.30 uur in gebouw De
Krocht verhuurd. Kramen
kosten € 20 en per persoon kan één kraam gehuurd worden. Zorg dat
je op tijd bent, want op
is op!
Meer informatie over
de ac tiviteiten op
Koninginnedag vind je
alvast op www.koninginnedagzandvoort.nl

&

Heden

Verleden
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Vorige week zijn de cijfers van de regiopolitie Kennemerland over 2007 bekend gemaakt. Tegenwoordig
is men gehouden aan prestatieafspraken met OM en politiek. Vroeger was dat anders en had iedere

gemeente zijn eigen politiekorps, eventueel ondersteund door een korps reservisten. Hieronder vindt u
een verslag uit 1978 over de cijfers van de gemeentepolitie van 1977. Een duidelijk verschil zult u merken.

Politie moet nog steeds te veel werk verzetten met te weinig mankracht
De gemeentepolitie in
Zandvoort heeft vorig jaar
het werk kunnen uitvoeren
met iets meer mankracht
dan normaliter in een plaats
als Zandvoort behoort te
zijn. Maar nog blijft de gemeente met een politietekort
zitten, een tekort dat vooral
in de zomermaanden goed
merkbaar is bij tal van evenementen die dan veelvuldig
en vaak ook nog op één dag
tegelijk plaatshebben.
In 1978 was de werkelijke
sterkte boven de 58 man die
Zandvoort minimaal moet
hebben. Op 1 december 1977
bedroeg de sterkte 64 man onder wie 7 man in opleiding.
Per 1 december 1978 was
deze sterkte gedaald tot 62
man, onder wie 1 adspirant in
opleiding. Een en ander staat
vermeld in het jaarverslag
van de gemeentepolitie in
Zandvoort over het jaar 1978.
Ook staat erin genoemd dat
de vraag om meer politie voor
de gemeente nog steeds niet is
gehonoreerd. Jaren geleden,
namelijk in 1972, had de minister van binnenlandse zaken
al de toezegging gedaan dat er
per 1 januari 1977 een bijstelling van de korpssterkte zou
plaatshebben. Als tenminste
mocht blijken dat wijziging
van de bijzondere omstandigheden, op grond waarvan aan
Zandvoort een extra contingent is toegewezen, daartoe
aanleiding zouden geven.
Vervolgens werd er in 1976
naar aanleiding daarvan een
verzoek ingediend om per 1
januari 1977 de sterkte tot 75
man te verhogen. De minis-

ter bevestigde dat het korps een
uitbreiding zou krijgen, maar
een definitieve beslissing is tot
dusver niet genomen, zodat de
organieke sterkte ook in 1978 op
58 man gehandhaafd bleef.

Ruimtegebrek

op het terrein Sterre der Zee.
De voorlichting op de scholen
en aan het publiek was bevredigend.

Carnaval
Het carnavalsgebeuren in de gemeente had een rustig en ordelijk

drijf. Vrijwel elke maand werden, hetzij in landelijk dan wel
in regionaal verband, alcoholcontroles gehouden. Daarnaast
werden zeer regelmatig tijdens
de surveillances alcoholcontroles
uitgeoefend. Gebleken is dat het
verrassingselement van belang is
voor de bestrijding van het rijden
onder invloed van alcohol.

Verkeersdienst

Wat in het jaar 1978 ook bleef
was het ruimtegebrek in het politiebureau aan de Hogeweg. Dit
leidde ertoe dat het verzoek in
1977 om drie kantoorunits werd
veranderd in een aanvraag voor
zes units. In september werden
vier units toegewezen waarvan
er één nog in dezelfde maand
werd geplaatst. Deze werd
betrokken door het bureau
parkeercontrole. De overige
drie werden later afgeleverd.
Met het oog op de bestaande
nieuwbouwplannen werd aan
een architect opdracht verleend
om, in samenwerking met een
commissie van de politie en
de dienst publieke werken,
de mogelijkheid van bouw op
het terrein Sterre der Zee aan
de Hogeweg te bestuderen. De
haalbaarheidsstudie leidde tot
afwijzing van deze bouwplaats
door de politie. De raadscommissie van advies en bijstand
voor ruimtelijke ordening en
algemene zaken sprak zich echter uit ten gunste van de bouw

verloop, evenals de intocht van
Sinterklaas en een aantal evenementen op het Gasthuisplein.
De dit jaar gehouden Solexrace
in het dorpscentrum was een
geslaagde ludieke gebeurtenis,
die met bijschaving van een
aantal facetten voor herhaling
vatbaar is. De “Week van het
Paard” was een geslaagd festijn,
hoewel het werd overschaduwd
door het feit dat een kind letsel
opliep toen een paard op hol
sloeg. In het hoogseizoen bleek
opnieuw dat de accommodatie
voor kampeerders ontoereikend
is. Talloze kampeerders trachtten clandestien hun tenten op te
slaan in de duinen, terwijl een
toename te constateren viel van
kampeerauto’s en caravans op de
parkeerterreinen. Eén en ander
werd zo veel mogelijk tegengegaan. Het chaotisch parkeren op
het fiets- en voetpad alsmede de
bermstrook nabij de ingang van
het trekkerskamp “De Branding”
werd afdoende tegengegaan.

Geluidsoverlast

De afdeling Verkeerspolitie
bestaat sinds 1 april 1978 uit:
1 adjudant (afdelings-chef) 2
hoofdagenten en 1 agent. In het
verslagjaar werd veelal in samenwerking met de Algemene
Dienst een groot aantal verkeerscontroles gehouden. In de loop
van het jaar werd samen met de
gemeentepolitie Bloemendaal
een geheel nieuwe radarapparatuur aangeschaft, welke omstreeks juli in gebruik werd genomen. Overeengekomen werd,
dat de apparatuur twee weken
achtereen in een korps zal worden gebruikt. Het aantal opgemaakte processen verbaal voor
overtreding van de maximumsnelheidsbepalingen bedroeg in
onze gemeente ongeveer 150
stuks per twee-weekse periode.
Het gezamenlijk gebruik met de
politie Bloemendaal gaf geen
aanleiding tot klachten. Het ongevalcijfer over het verslagjaar
vertoonde een duidelijke stijging, namelijk 443 in 1977 tot
509 in 1978, derhalve een stijging van ongeveer 15 procent.
Evenals in 1977 deden zich in
1978 geen verkeersongevallen
met dodelijke afloop voor. Een
bedenkelijk feit is, dat zich ruim
60 gevallen voordeden van het
doorrijden na een aanrijding te
hebben veroorzaakt.

Strandpolitie
In mei 1978 begon de dagelijkse bezetting van de
strandpost. Het stranddetachement bestond uit vijf man
(1 adjudant, 1 hoofdagent en
3 agenten). Er werden over
1978 1109 zoekgeraakte kinderen (in 1977 waren dat er
1086) onder de hoede van de
ouders teruggebracht. In 464
gevallen (in 1977: 436) verleende de strandpolitie eerste
hulp bij verwondingen en in
155 (in 1977: 85) gevallen
werd dit gedaan door de op de
zondagen aan de strandpost
gestationeerde GG en GD.
Door de milieucontroleurs
is deze zomer op het strand
geen controle uitgeoefend.
De zomer van 1978 kan in
het algemeen matig genoemd
worden. Gedurende de enkele
goede dagen, te weten de 31e
mei, het weekeinde van 3 en
4 juni, de periode van 25 tot
en met 31 juli en de tijd gelegen tussen 18 en 23 augustus
werd het naaktstrand druk
bezocht. Op het naaktstrand
hebben zich geen uitspattingen op sexueel gebied voorgedaan en bij de strandpolitie
is geen enkele klacht ingekomen omtrent wangedrag van
de naaktrecreanten. Het bewaken van de Zeereep door
personeel van Hoogeboom’s
Bewakingsdienst uit Amster
dam, in samenwerking met de
opsporingsambtenaren van
Rijnland, is wederom een succes geweest. Door de strandpolitie is regelmatig controle
uitgeoefend op het gedrag van
bestuurders van speedboten.
Een enkele maal werd waarschuwend opgetreden.

Talloze malen werden klachten
onderzocht over te luide muziek
uit horecabedrijven. In veel gevallen bleken de klachten ongegrond. In één geval was de geluidsoverlast dermate hinderlijk
dat tot inbeslagneming van de
geluidsapparatuur werd overgegaan. Deze geluidsoverlast kwam
overigens niet uit een horecabe-
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week

Hele maand april:

Malse varkenshaasfilet
rollade 1 Kilo € 9,95

Voor Pashouders:

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Pashouders op alle artikelen 5% korting.

1 proefles Kundalini Yoga

De hele maand april

200 gram voor € 3,25

op EB, Rags en RFG.

30 % korting

Schoffies Kindermode - Haltestraat 2d
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Betaling CONTANT

GRAND CAFÉ 25

Kom gezellig eten…
op vertoon van de ZandvoortPas
10% korting op
1 van onze vier menu’s.
Gand Cafe 25: Kerkstraat 25 - Tel. 5713510

Dat
gaat erin
als...

Inderdaad, als de weekaanbieding van
Van Vessem & Le Patichou voor houders
van een ZandvoortPas!
Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Deze pas is geldig t/m 31 december 2008
Uw op naam gestelde ZandvoortPas
wordt, tesamen met een welkomstkado,
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.

Betaling PER BANK

Met de aangehechte tegoedbon voor een
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst
tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing

Volkoren
ontbijtkoek
naturel

1

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Kijk ook eens op onze website!

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

2042 LM Zandvoort - Tel.: 023-5738047
Vrijdag koopavond

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

www.nympheia.com

qTapijt
qVinyl
qLaminaat
qParket

Lijst van
deelnemende
bedrijven

(in alfabetische volgorde)

Winkeliers:

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

ontdek een nieuwe ervaring van welzijn

q(Vouw)gordijnen
qVitrages
qLuxaflex
qZonwering

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102
7 dagen per week geopend
van 09.00 tot 22.00 uur

Het is weer lente!!!
Zakje gemengde
chocolade tulpen
Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

5 t/m 10% korting

10% korting

Noord Hollands trots
Smaaq Oud Klassiek
500 gram € 5,95

De nieuwe
Sia collectie
is binnen!

Betreft:

Medina Woninginrichters

Op gebakken lever met
spek + ui en aardappel –en
groentegarnituur

WWW.38AVENUE.NL
pashouders 5% korting op de gehele collectie.

Top 3!

3x 100 gram vleeswaren

Lever +
Ontbijtspek +
Tongeworst

Hele maand april voor ZandvoortPashouders

10% korting op de nieuwe
collectie zonnebrillen

€ 3,25

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Haltestraat 54 - T. 023-5712451

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen, ook
op Fleurop bestellingen.

for shoes

Kerkstraat 1a

voor slechts
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OP=OP

Op vertoon van uw

ZandvoortPas 5% korting *

Tel. 023 571 44 10

Kijk op www.newwaves.nl
023- 571 32 55 of info@newwaves.nl

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

Hét APK keurstation
Aanbod geldig tot en met woensdag 9 april 2008
en alleen in onze vestiging te Zandvoort.
Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 - 57 12 865
Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

Dobey Zandvoort • Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort • 023-5719345
* korting geldt niet op aanbiedingen

10% Korting op
zwangerschapscursus

Autobedrijf Zandvoort
Op vertoon van de pas geen
afmeldkosten bij APK Keuring
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Verzorging en vrije tijd:
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat
Autorijschool Duet - 06-54280393
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - www.nympheia.com
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

Mode en trends:

Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 023 572 00 42
www.bloemenaanzee.nl

Met ZandvoortPas 10% korting
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Chaozzz - Schoolstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Schoffies Kindermode - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Vlug Fashion Men’s Wear - Haltestraat

Wonen en onderhoud:
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Mark Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:
Grand Café 25 - Kerkstraat
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

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

Geachte meneer de Burgemeester,
Ik ben honderd jaar en al heel veel jaren is er niets
veranderd aan hoe ik woon, mijn AOW en spaargeld.
Mijn zoon woont in Amerika. Ik wordt overstelpt met
allerlei post. Nu weer een aanvraag kwijtschelding
gemeentelijke heffingen. Natuurlijk ben ik blij dat ik
deze heffingen niet van mijn AOW hoef te betalen,
maar ik vind het zo vervelend om maar steeds allerlei
vrijwilligers voor dit soort werk te vragen. Ik heb
begrepen dat ze om de paar jaar voor de aanvraag
kwijtschelding hele lijsten moeten invullen en overal
kopieën van moeten maken. En waarom? Ik woon
hier al jaren en heb al jaren mijn AOW. Zou ‘n eenGeachte geadresseerde,
Wanneer u wilt voorkomen dat de woningbouwvereniging EMM een fusie aangaat met een coöperatie
van buiten Zandvoort, zult u de ledenraad en de
commissarissen moeten bewegen dit te voorkomen.
Na de fusie is EMM zijn zelfstandigheid kwijt en
heeft Zandvoort geen woningbouwvereniging meer.
In het slechtste geval kunnen de kredietverstrekkers
(banken) overgaan tot verkoop van het woningbezit
Aan de Zandvoortse Courant
Het is te gek voor woorden! “Dit kan niet”, zegt menigeen. Maar het moet wel! Al jaren zijn mensen aan
het pleiten voor een zebrapad over de Hogeweg, ter
hoogte van de Zuiderstraat, Poststraat, Oranjestraat.
Het is echt levensgevaarlijk om daar over te steken.
Vooral voor kinderen van-en-naar school, bewoners
c.q. begeleiding Tomashuis of mensen met rollators.In
juli 2007 is er een collectief verzoek ingediend bij de

voudige brief met vragen of er iets veranderd is niet
voor iedereen eenvoudiger zijn. Ik laat de vrijwilligers
liever boodschappen voor mij doen en de ambtenaren kunnen hun tijd hopelijk ook beter gebruiken. Ik
verklaar nu dat er niets is gewijzigd aan mijn woon-,
inkomsten- en vermogens situatie. Ik laat niemand
die onnodige papieren invullen en ben ook niet van
plan de aanslag te betalen. Ik ben nog redelijk bij de
tijd en nodig u graag op de koffie uit om eens gezellig
over het Zandvoort van vroeger te praten.
Met vriendelijke groet en hopelijk tot ziens
Mevr. J.Loos – Hoogendijk
van de EMM. Omdat te voorkomen het volgende.
Om aan geld te komen voor nieuwe investeringen
moeten de directeur EMM, Wethouder Bierman van
Huisvesting en wethouder Toonen van financiën naar
minister Vogelaar van VROM toe, om te proberen
het geld dat andere coöperaties terug moeten geven,
naar de EMM over te maken. Er is geld genoeg. Zegt
u het maar! Doet uw best voor Zandvoort!

gemeente, met vele handtekeningen. In 2010 echter
wordt het pas gerealiseerd. We zijn in hoger beroep
gegaan, met behulp van een in Zandvoort wonende
advocate. Resultaat: het zebrapad komt in het voorjaar
van 2008. De initiatiefnemers U. Schier en M. Trousset
kregen een rekening van de advocate à € 695,-. De
gemeente betaalt niet. Het is te gek voor woorden. Dit
kan niet. Maar het moet wel (betaald worden).
M. Trousset

Rolstoelgebruiker

drie uur van te voren
een treinkaartje bestellen
voor je assistentie krijgt
ik kan het je vertellen
taxi’s standaard te laat
geen persoonlijke chauffeur
alsof het bij mij niet uitmaakt
staand voor een dichte deur
aangepaste bussen
stoppen halverwege
hier was het geld op
en houden ze me tegen
openbaarvervoer heeft geen zin
daarvoor kilometer vergoeding
bedacht
als het op is kun je niet
naar de begrafenis
als hij naar zijn laatste rust
plaats wordt gebracht
het opbreken van de straat
is ook een probleem
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niet zelf in staat me te verplaatsen
als ik niet iemand anders mee neem

dan zetten ze me buiten de kroeg
ik kan het je vertellen

tijdens het eten in een restaurant
vraag ik naar een aangepaste wc
het standaard antwoord is nee

geweigerd voor de deur
van de bioscoop
alsof ik met een stikker loop
voor mij geen kaartjes te koop

pashokjes te klein
alsof wij niet een met de maatschappij
mogen zijn
anno 2008
nog steeds problemen
anno 2008
kan er geen genoegen mee nemen
wanneer verandert Wouter Bos
komen deze problemen los
de missverkiezing heeft
zijn werkt gedaan
nu moet u voor verantwoording staan
geweigerd voor de deur
van de discotheek
niet om mijn huiskleur
want die is nog steeds bleek
gebouwen zijn niet brandveilig genoeg
heel vroeg mag ik nog bestellen
wordt het wat drukker

Nu de lente echt aanbreekt heeft uw kind misschien toch

denk je ik ga leuk uit
naar een concert in Den Haag
zijn er geen rolstoelplaatsen
beschikbaar
Als ik er nog eens duidelijk naar vraag
op zoek naar een stage
hebben ze van rolstoeltoilet nooit gehoord
meestal alleen bij overheidsinstanties
heeft het zijn eigen plekje gescoord
maatschappij bang voor de media
alsof ik er alleen voor sta
doe mijn best normaal te leven
jullie moeten mij een kans geven
om deze gesloten deuren te openen
anno 2008
nog steeds problemen
anno 2008
kan er geen genoegen mee nemen

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

nog nieuwe zomerkleding nodig. Hiervoor kunt u waar-

schijnlijk aankomende zondag 6 april heel goed slagen bij
de halfjaarlijkse kinderkledingverkoop op kinderdagverblijf
Pippeloentje.

Deze verkoop trekt ieder half
jaar weer veel vaste klanten,
zelfs uit de verre omtrek. Er is
dan ook voldoende keus aan
nieuwe kinderkleding van bekende populaire merken voor
ten minste de helft van de
prijs. Bovendien is er ook in de
grootste kindermaten volop
keuze! Daarom is het zeker de

moeite waard om op 6 april
tussen 12.00 uur en 16.00 uur
even binnen te lopen bij kinderdagverblijf Pippeloentje,
Burgemeester Nawijnlaan
101 (aan de achterkant van
het ‘Huis in het Kostverloren’).
Voor meer informatie: Relinde
Adegeest, tel. 5713665 of
5717628.

Hartstichting zoekt
collectanten in Zandvoort
Van 13 t/m 19 april 2008 vindt de jaarlijkse collecteweek van

de Nederlandse Hartstichting plaats. Tijdens deze Hartweek

vraagt de Hartstichting financiële steun voor het bestrijden

J. van der Werff

Hallo ik ben Amanda Pellerin, 20 jaar geworden deze maand en graag wil ik de aandacht vragen voor de
volgende problemen waar wij als rolstoelgebruikers tegenaan lopen.

beperkingen in de maatschappij
zo goed geregeld in Nederland
echter als je van dichtbij kijkt
is er nog veel meer aan de hand

Kinderkledingverkoop op
kinderdagverblijf Pippeloentje

van hart- en vaatziekten. Laat uw hart spreken en help ook
mee in de strijd tegen hart- en vaatziekten!
Ieder jaar in april gaan bijna
80.000 enthousiaste collectanten op pad voor de
Hartstichting. Zij halen jaarlijks een enorm bedrag op.
In 2007 bedroeg de landelijke opbrengst van de collecte ruim 4,3 miljoen euro.
Dit geld wordt gebruikt voor
wetenschappelijk onderzoek,
het verbeteren van de kwaliteit van patiëntenzorg en
het geven van voorlichting
over een gezonde leefstijl. En
dat is hard nodig want harten vaatziekten zijn nog altijd doodsoorzaak nummer 1
in Nederland. Een derde van
alle mensen overlijdt aan
een hart- of vaatziekte. In
Nederland zijn dat jaarlijks
zo’n 45.000 mensen. Hart-

en vaatziekten hebben dus
een enorme impact op de
samenleving. En hoewel de
laatste jaren steeds minder
mensen aan hart- en vaatziekten overlijden, neemt
het aantal patiënten juist
toe.

Help ook!

Met een paar uur per jaar collecteren voor de Hartstichting,
helpt u de Hartstichting al
met haar levensreddende
werk. Dit jaar is de collecteweek van 13 t/m 19 april.
Geïnteresseerden kunnen
contact opnemen met de
coördinator voor Zandvoort,
tel. 5718529 of de landelijke
Hartstichting: 070-31 555 39
of collecte@hartstichting.nl.

Grote opbrengst collecte
Reumafonds in Zandvoort
Door weer en wind liepen onze
collectanten tijdens de collecteweek voor het Reumafonds,
maar dat het niet voor niets
geweest is, blijkt uit het eindresultaat. Het recordbedrag
van vorig jaar is met ruim
€ 1000,- overtroffen. De
opbrengst van dit jaar is
€ 4613,42. Een geweldig bedrag. Omdat het Reumafonds

geen overheidssubsidie krijgt,
zijn de opbrengsten van de
collecteweek van groot belang. Met dit geld kan het
fonds nóg meer onderzoek
doen naar behandelmethoden en medicijnen om reuma
te bestrijden. Vrijwilligers, collectanten en alle gulle gevers
hartelijk bedankt namens het
Reumafonds.
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:ANDVOORT
+ERKSTRAAT  EN A VERNIEUWEN VOORGEVELPUI INGE
KOMEN  MAART   ,V
:ANDVOORTSELAAN  GEDEELTELIJK VERANDEREN KOZIJN
INGEKOMEN  MAART   ,V
,INNAEUSSTRAAT  TM  OPRICHTEN BOUWPLAATS INGE
KOMEN  MAART   ,V
"URG%NGELBERTSTRAAT  PLAATSEN DAKKAPELLEN INGE
KOMEN  MAART   ,V
"USBAAN GELEGEN TUSSEN +ONINGINNEWEG EN +OSTVER
LORENSTRAAT HERINRICHTING BUSBAAN VERZOEK OM VRIJSTEL
LING VAN DE BEPALINGEN VAN HET BESTEMMINGSPLAN
INGEKOMEN  MAART   6R

,ET OP $E HIERBOVEN GENOEMDE AANGEVRAAGDE BOUW
VERGUNNINGEN LIGGEN BIJ DE #ENTRALE "ALIE TER INZAGE
5 KUNT DEZE INZIEN TIJDENS OPENINGSTIJDEN $EZE PU
BLICATIE BETEKENT NIET DAT U UW ZIENSWIJZE OVER DEZE
AANGEVRAAGDE BOUWPLANNEN KENBAAR KUNT MAKEN
3LECHTS INDIEN VOOR DEZE BOUWPLANNEN VRIJSTELLING VAN
HET BESTEMMINGSPLAN OF BOUWVERORDENING KAN WOR
DEN VERLEEND KAN TEGEN ONS VOORNEMEN DAARTOE EEN
ZIENSWIJZE KENBAAR WORDEN GEMAAKT %EN VOORNEMEN
TOT HET VERLENEN VAN VRIJSTELLING WORDT AFZONDERLIJK
GEPUBLICEERD $EZE PUBLICATIE BETEKENT OOK NIET DAT U
EEN BEZWAARSCHRIFT KUNT INDIENEN -OCHT DE VERGUN
NING OF VRIJSTELLING WORDEN VERLEEND DAN ZAL DIT WORDEN
GEPUBLICEERD EN PAS DAN KUNNEN BELANGHEBBENDEN
BEZWAAR INDIENEN

+APVERGUNNINGEN AANGEVRAAGD

$UINDOORNLAAN !  CONIFEREN AANVRAAG INGEKOMEN
OP  MAART  IVM DUNNING WEL HERPLANTPLICHT
,EEUWERIKENSTRAAT   DENNENBOOM AANVRAAG IN
GEKOMEN OP  MAART  IVM SLECHTE KWALITEIT WEL
HERPLANTPLICHT
2ECTIFICATIE
0ER ABUIS IS ONDERSTAANDE ADVERTENTIE TEN ONRECHTE IN
$E :ANDVOORTSE #OURANT VAN WEEK  GEPLAATST
+APVERGUNNINGEN AANGEVRAAGD
$UINDOORNLAAN   DENNENBOOM AANVRAAG INGEKO
MEN OP  FEBRUARI  IVM OVERLAST WEL HERPLANT
PLICHT
(IERONDER VOLGT DE CORRECTE WEERGAVE
+APVERGUNNINGEN AANGEVRAAGD
$UINROOSLAAN   DENNENBOOM AANVRAAG INGEKO
MEN OP  FEBRUARI  IVM OVERLAST WEL HERPLANT
PLICHT
$E HIERBOVEN GENOEMDE AANGEVRAAGDE KAPVERGUN
NINGEN LIGGEN BIJ DE #ENTRALE "ALIE TER INZAGE 5 KUNT
DEZE INZIEN TIJDENS OPENINGSTIJDEN "ELANGHEBBENDEN
KUNNEN BINNEN EEN TERMIJN VAN ZES WEKEN NA PUBLI
CATIE HUN ZIENSWIJZEN SCHRIFTELIJK KENBAAR MAKEN BIJ
HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE :ANDVOORT 0OSTBUS 
 !! :ANDVOORT

"OUWVERGUNNINGEN VERLEEND

:ANDVOORT
!*VAN DER -OOLENSTRAAT  PLAATSEN BALKONHEK EN
DAKTERRAS VERZONDEN  MAART   ,V
6AN ,ENNEPWEG   PLAATSEN SERRE VERZONDEN 
MAART   2V
+ERKSTRAAT  EN A VERANDEREN WINKELWONING
VERZONDEN  MAART   2V
"ADHUISPLEIN  VERGROTEN SERRE VERZONDEN  MAART
  2V

"EZWAARSCHRIFTEN

$E HIERBOVEN GENOEMDE VERLEENDE VERGUNNINGEN
GENOMEN BESLUITEN LIGGEN BIJ DE #ENTRALE "ALIE TER
INZAGE 5 KUNT ZE INZIEN TIJDENS OPENINGSTIJDEN "E
LANGHEBBENDEN KUNNEN GEDURENDE EEN TERMIJN VAN
ZES WEKEN NA BEKENDMAKING EEN GEMOTIVEERD BE
ZWAARSCHRIFT INDIENEN $E DATUM VAN BEKENDMAKING IS
DE VERZENDDATUM VAN DE VERGUNNING )NDIEN HET GEEN
VERGUNNING BETREFT IS DIT DE PUBLICATIEDATUM 5 RICHT
UW BEZWAARSCHRIFT MET VERMELDING VAN ±BEZWAAR² IN
DE RECHTERBOVENHOEK VAN UW BRIEF AAN HET COLLEGE
VAN "URGEMEESTER EN 7ETHOUDERS 0OSTBUS  
!! :ANDVOORT (ET BEZWAAR SCHORST IN BEGINSEL NIET DE
WERKING VAN HET BESLUIT WAARTEGEN HET IS GERICHT )N
GEVAL VAN SPOED KUNT U EEN VERZOEK OM EEN VOORLOPIGE
VOORZIENING INDIENEN BIJ DE VOORZIENINGENRECHTER VAN
DE 2ECHTBANK (AARLEM SECTOR "ESTUURSRECHT 0OSTBUS
  "2 (AARLEM %EN DERGELIJK VERZOEK DIENT
VERGEZELD TE GAAN VAN EEN AFSCHRIFT VAN HET BEZWAAR
SCHRIFT

#ENTRAAL TELEFOONNUMMER

!LLE AFDELINGEN ZIJN BEREIKBAAR VIA    
MAANDAG TM DONDERDAG  ¯  UUR EN VRIJDAG
 ¯  UUR

-ELDING OF KLACHT

"EL MET DE #ENTRALE -ELDLIJN     vF VUL OP
DE WEBSITE HET DIGITALE FORMULIER IN vF STUUR EEN BRIEF
NAAR DE KLACHTENCOyRDINATOR

/PENINGSTIJDEN #ENTRALE "ALIE

-AANDAG TM WOENSDAG   UUR
$ONDERDAG
  UUR
6RIJDAG
  UUR
4IJDENS DE DONDERDAGAVONDOPENSTELLING KUNT U MAAR
VOOR EEN BEPERKT AANTAL ZAKEN TERECHT PASPOORTEN EN
RIJBEWIJZEN ED

/PENINGSTIJDEN BEGRAAFPLAATS

$E ALGEMENE BEGRAAFPLAATS EN DIERENBEGRAAFPLAATS
AAN DE 4OLLENSSTRAAT ZIJN DAGELIJKS OPEN TUSSEN 
 UUR

#OLLEGELID SPREKEN

%EN AFSPRAAK MAKEN MET EEN COLLEGELID DOET U VIA
HET CENTRALE TELEFOONNUMMER $AARBIJ GEEFT U AAN
WAAROVER U HET COLLEGELID WILT SPREKEN (ET KAN ZIJN DAT
U EERST NAAR EEN VAKAFDELING VERWEZEN WORDT

6RAGEN OVER EEN BOUWPLAN

6OOR VRAGEN OVER CONCRETE OF GEWENSTE BOUWPLANNEN
IS DE WERKEENHEID 6ERGUNNINGVERLENING OP WERKDAGEN
TELEFONISCH BEREIKBAAR TUSSEN  EN  UUR

/P ZOEK NAAR WERK

7ERKGEVERS EN WERKZOEKERS MAKEN GEBRUIK VAN
WWWWERKENINZANDVOORTCOM 6OOR HET VINDEN OF
AANBIEDEN VAN BANEN IN :ANDVOORT

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Zandvoortse Courant

Voetbal

basketbal

(zaterdag)

SV Zandvoort haakt af

SV Zandvoort is er zaterdag niet in geslaagd een overwinning

op het stijf onderaan staande EDO uit het vuur te slepen. Onze
plaatsgenoten mochten achteraf nog hun handen dichtknijpen met het gelijkspel dat in de derde minuut van de blessu-

retijd door een doelpunt van verdediger Ronald Kaales werd
behaald.

Verdediger Sander Hittinger in actie

Trainer Pieter Keur had een
behoorlijk jong team op EDO
gezet, dat gedurende de wedstrijd weliswaar hoofdzakelijk
op de aanval speelde maar als
puntje bij paaltje kwam niet
bij machte was om het doel
van EDO-keeper Boy de Vet
te vinden. Maurice Moll was
nog het dichtst bij toen hij in
de 35e minuut uit vrije positie
naast kopte. Zandvoort kon

tot en met het middenveld
domineren maar de beide
spitsen werden ofwel niet
bereikt of verprutsten hun,
kleine, kansen. Achterin ging
het goed, hetgeen bijna het
hele jaar al het geval is.
Toch kon de thuisclub in de
70e minuut op voorsprong
komen. Slap ingrijpen zorgde
voor een vrije Danny de Boer

die Zandvoort-keeper Michel
van Kampen het nakijken
gaf, 1-0; een donderslag bij
heldere hemel. Terecht had
Keur een paar minuten voor
het doelpunt een verdediger
voor een aanvaller gewisseld maar de verdediging
was daardoor nog niet op
orde, wat een verklaring is
voor de vrijstaande De Boer.
De volgende periode tot het
einde was het echter EDO dat
eerder op 2-0 zou kunnen komen dan dat Zandvoort gelijk
zou maken. Desalniettemin
kwam die gelijkmaker en
wel in de 3e minuut van de
toegevoegde tijd. Een slappe
voorzet van invaller Nigel
Berg kwam toch nog bij Ivo
Hoppe terecht. Deze legde
de bal panklaar voor de aanstormende Kaales die De Vet
keihard passeerde, 1-1.
Zandvoort zakt door dit gelijkspel naar de vijfde plaats
en kan normaal gesproken
niet meer in aanmerking
komen voor een plaats in de
play-offs voor promotie naar
de eerste klasse, waar ze komend seizoen ook eigenlijk
niet veel te zoeken zouden
hebben. Komend seizoen zal
een nieuw SV Zandvoort op
poten gezet moeten worden.
Een nieuw en jong team, het
SV Zandvoort van de toekomst.

Futsal
Futsallers in mineur na verlies
ZSC’04 kon vorige week tegen het futsalteam van Onze Gezellen 2 kampioen worden, maar liet dat na. Al na 20 seconden
keken de Zandvoorters tegen een 1-0 achterstand aan. Het

was al bij aanvang van deze wedstrijd bekend dat de Haarlemmers wilden vechten voor hun laatste kans voor de titel.
ZSC’04 miste aanvoerder
Michel van Marm. “Door het
wegvallen van Michel kwam
alles bij Nick Post te liggen. Je
weet dan dat het een moeilijke opgave wordt”, aldus coach
Marcel Paap.
Bij een 7-3 stand leek de wedstrijd gespeeld, maar toch
30

kwam ZSC’04 terug. De score
werd tot een marge van twee
teruggebracht. Met nog drie
minuten te spelen, haalde keeper Sander van der Wal hard
uit om de bal in het doel van
de Haarlemmers te werken.
In plaats daarvan ketste de
bal van het doel voor de voeten van een speler van Onze

Gezellen die met een fraaie
boogbal de genadeklap toediende.
“We hebben hier nu twee keer
gespeeld, en twee keer verloren. We zijn gewoon hier niet
gelukkig”, aldus Paap. De coach
van de Zandvoorters gelooft
echter nog steeds in de titel.
“Nu je in deze fase van de competitie komt, kunnen dit soort
dingen gebeuren. We hebben
nog een punt nodig. Als je nu
de titel niet grijpt, verdien je
het ook niet”, was het nuchtere commentaar.

(heren)

Lions heren kampioen!

Biljart
Dick Pronk 10-over-rood kampioen

Afgelopen zondagavond is Dick Pronk tot nieuwe 10-over-

werd door een 49-58 overwinning op Alkmaar Guardians 2

hij driebandenkampioen Louis v.d. Meij met 10-9 te kloppen.

kampioen van de tweede districtsklasse!
Van een leien dakje ging de
kampioenswedstrijd voor onze
plaatsgenoten niet. Vooral als
een belangrijke speler als Ron
v.d. Meij een offday heeft, wordt
het moeilijk. Gelukkig nam
Robert ten Pierik, en in mindere
mate Sander Verboom, de scorende rol van V.d. Meij over.
Hoe moeizaam het was blijkt
wel uit de standen na de eerste twee kwarten. Wat bijna
het hele jaar niet gebeurd is,
gebeurde deze wedstrijd. Lions
stond met het ingaan van de
tweede helft op een kleine
voorsprong van slechts 2 punten: 27-29. Een bijna beschamend laag aantal punten.
In het derde kwart kwamen
de gasten eindelijk een beetje

basketbal

los van de thuisclub door een
aantal steals en breaks van Ten
Pierik en Verboom. In het vierde en laatste kwart was het
Ten Pierik die door middel van
twee 3-punters definitief het
gat sloeg en voor de overwinning tekende, waarmee Lions
niet meer in te halen is voor de
concurrentie uit Spaarndam.
Op dit kampioenschap volgt
een promotie in ieder geval
naar de 1e districtsklasse, maar
er is ook nog een mogelijkheid
om die over te slaan en naar
de 3e rayonklasse te promoveren. Topscores Lions: Robert
ten Pierik 20, Sander Verboom
12. Het kampioensteam wordt
zaterdag 19 april, na de thuiswedstrijd tegen KTC, door het
bestuur in de bloemetjes gezet.

(dames)

Nacompetitie met winst gestart

Vorige week zaterdag begonnen de wedstrijden in de nacompetitie van de rayon 1e klasse bij de dames. Lions speelde een

rood kampioen 2008 gekroond. In een zinderende finale wist

Vlnr. Ron Brouwer, Dick Pronk, Louis v.d. Meij

Het altijd gezellig café Bluys
aan de Buureweg was traditiegetrouw het toneel van
deze bijzondere wedstrijd,
die ieder jaar weer meer belangstellenden trekt. Een
bijzondere wedstrijd in een
bijzondere biljart spelsoort.
De voorronden werden al

Met slechts 3 minuten te
gaan was de stand nog in
evenwicht, 41-41, maar vrije
worpen van de Lions-dames
gaven de doorslag. Tessa
de Boer liep gedurende de
wedstrijd een ernstige enkelblessure op en zal het
einde van dit seizoen niet
actief meemaken. Coach
Johan Beerepoot zal dus een
van zijn belangrijkste jonge
speelsters node moeten missen. Komende zaterdag is de
return in Amsterdam.

Nieuw lid Sportraad

Francien van der Aar wordt
voorgedragen als nieuw lid
van de Zandvoortse Sportraad.
Zij komt in de plaats van Peter
Kok die vanwege drukke
werkzaamheden zijn functie ter beschikking stelde.

De benoeming van Van der
Aar wordt rond 15 april verwacht. Francien van der Aar is
werkzaam bij de Nederlandse
Badminton Bond en was in die
sport ook actief als speelster
en trainster.

Zondagavond konden er bijna
geen toeschouwers meer bij
toen Ron Brouwer en Louis v.d.

De grote finale ging daardoor
tussen Pronk en V.d. Meij. Ook
nu weer moest V.d. Meij een
achterstand wegwerken.
Pronk had brutaal na drie
beurten de leiding genomen
met 4-1, echter na de 7e beurt
was het V.d. Meij die met 4-7
aan kop ging. Ook in deze
partij werd het 9-9 (na de 9e
beurt) waarna Pronk met een
schitterende driebander de
partij, en het kampioenschap,
naar zich toetrok.

4e ronde bridgecompetitie

verrassend met 50-41.

In de laatste competitiewedstrijd tegen Falcons konden
onze plaatsgenoten geen
vuist maken en deze werd dan
ook met grote cijfers verloren
(74-55). Nu echter was vooral
de verdediging van hoge klasse en werd er slechts mondjesmaat kansen weggegeven.
Ook liep de Zandvoortse break
voorbeeldig en kon de snelle
Martine Loos 20 punten laten
noteren. Bovendien was Joni
Mills weer op schot en voegde
11 punten toe.

op vrijdag gestart en ook de
zaterdag en een deel van de
zondag stonden in het teken
van voorronden en kwart- en
halve finales.

Meij hun eerste finalepartij
speelden. V.d Meij, een echte
slow-starter, moest een 8-1
achterstand tegen de aimabele caféhouder wegwerken
om nog in aanmerking te komen voor de titel. Na 7 beurten was de stand in evenwicht
(9-9) en was het toch V.d. Meij
die met 9-10 aan het langste
eind trok. Door dit verlies
moest Brouwer zijn tweede
partij, tegen Pronk, direct spelen. Nu was het de komende
kampioen die snel startte en
van Brouwer geen tegenstand
duldde. In 11 beurten was hij
met 8-10 de baas.

Bridge

thuiswedstrijd tegen Falcons uit Amsterdam en won die vrij
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Het zat er al een poosje aan te komen maar afgelopen za-

terdag was het dan eindelijk zover. Het herenteam van Lions

•

Na 7 zittingen bridgen bij de Zandvoortse Bridgeclub op
de woensdagavond heeft het koppel Tiny Molenaar/Wim
Brandse in de A-lijn weer laten zien aan wie de eerste plaats
toekomt.

Met een zeer ruime voorsprong van 34% op nummer
twee, Hans Hogendoorn/
Tom van der Meulen, wisten zij hun hegemonie duidelijk te maken. Op plaats
drie eindigde met een klein
verschil het duo Ada Lips/
Wim Veldhuizen. Vier paren
degraderen naar de B-lijn,
maar hun plaats wordt ingenomen door Margreet Paap/
Dick Verburg, Co Luykx/Ed van
Wanrooy, Marianne Gilliam/
Erna Meijer en Ans Verhage/
Els Vissier. De B-lijn krijgt de
volgende (vertrouwde) gezichten terug, hoewel het
uit de praktijk blijkt dat het

zeer lastig is uit de C-lijn te
komen: Mips Kortekaas/
Jaap Anderson, Joke van
Deursen/Cor de Fost, Jan
Brandse/Els Bruijn, alsmede
Tineke Sikkens/Monique van
Zanten.

Donderdag

Voor de vierde keer op rij
wisten Dick Polak/Martin
Vergeest zich, nu met een
voorsprong van 15% op
nummers twee Margriet
Busscher/Rita Fluitsma, zich
zeer knap opnieuw als eersten te plaatsen in de A-lijn
op de donderdagmiddag. Ook
in deze competitie wist Co

Luykx, nu met partner Kees
Stekelenburg, vanuit de B-lijn
afgetekend promotie af te
dwingen en samen met Maria
Emmelot/ Ineke Kerkman
en het paar Jan Brandse/
Gerard de Poel de laatste
ronde in de A-lijn de kaarten
te schudden. Vanuit de volle
C-lijn promoveren vier paren, namelijk Ciska Engelkes/
Kunny Morhaus, nipt voor
Roos Piller/Inge Wardenier,
Susan de Roos/Tet Versteege
en Christien Huesken/Jenny
Pieters. Een mooie prestatie leverden Annelies van
Kooten/John Atkinson. Met
40% verschil op nummer
twee, Els Boswijk/ Doke de
Graaf gaan zij naar de C-lijn,
waar zij verder nog vergezeld
worden door Wanda van den
Bos/Ineke Schuuring en Diny
Hogendoorn/Cora Klabou.

Schoolvoetbal

Komende maandag en dinsdag wordt er op de velden van
SV Zandvoort weer het traditionele Schoolvoetbaltoernooi
gespeeld. Jongens en meisjes uit de hoogste groepen
van het basisonderwijs in
Zandvoort zullen hun beste
beentje weer voorzetten om
de eer van de school hoog
te houden. De wedstrijden
beginnen beide dagen om
16.00 uur.

Nipte winst handbalsters

Het dameshandbalteam van
ZSC heeft de uitwedstrijd
tegen TOB/Vriendschap 3 in
Amsterdam gewonnen. In
een wedstrijd waarin voor
handbal begrippen de doelpunten duur waren, wonnen
de vrouwen van coach Hans
Zwemmer met 7-9. De eerste
helft keek ZSC doorlopend
tegen een achterstand aan.
Telkens als de Zandvoortse
dames scoorden nam de
thuisclub weer een voorsprong, ruststand 6-5. In de
2e helft was die achterstand
na een kwartier omgezet
in een 6-7 voorsprong voor
ZSC. Wat de thuisclub ook
probeerde; de Zandvoortse
verdediging, met een goed
keepende Diana Achten in het
doel, stond geen treffer toe.
ZSC verhoogde geleidelijk aan
de voorsprong naar 6-9. Pas

vijf minuten voor het eindsignaal kon TOB/Vriendschap
iets terug doen, waardoor 7-9
de eindstand werd. Martina
Balk scoorde vier doelpunten,
terwijl Naomi Kaspers en Asia
el Bakkali tweemaal het net
vonden. Suzanne Zwemmer
kwam tot één doelpunt.

Soft- en honkbalseizoen
van start

De soft- en honkbalafdeling
van ZSC maakt komend weekend de start van het nieuwe
seizoen, waarin de club met
vier teams deelneemt aan de
competitie van de KNBSB. De
softbaldames bijten zaterdagmiddag om 16.00 uur het
spits af, in een oefenwedstrijd
tegen het dames juniorenteam van ZSC. Zondag werken de hokbal junioren een
driekamp af waaraan naast
ZSC ook Spikes uit Spijkenisse
en Adegeest uit Voorschoten
zullen deelnemen. De eerste
wedstrijd begint zondagmorgen om 11.00 uur, dan speelt
ZSC tegen Adegeest. Om 13.00
uur gevolgd door het duel
tussen Adegeest en Spikes.
De dag wordt om 15.00 uur
besloten met ZSC-Spikes. De
eerste competitiewedstrijd
wordt donderdag 10 april gespeeld wanneer de softbaldames om 19.00 uur thuisspelen
tegen het derde team van het
Haarlemse Olympia.

De adverteerders van deze week
(In alfabetische volgorde)
Administratiekantoor K. Willemse
Asian Delights
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Best Western Palace Hotel
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
Copy & Office
Danzee
Dorsman Assurantiën
Fairy Golf
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
IJzerhandel Zantvoort
Meijershof, Restaurant
Netexpo Internet BV

Oosterduyn Wijkhuizen
makelaardij o.g.
P. van Kleeff
Parfumerie Moerenburg
Pluspunt
Printing People
Radio Stiphout
Rode Kruis afd. Zandvoort
Rotary Zandvoort
Selekt Vracht
SKiP Pippeloentje
Stichting Nieuw Unicum
Stichting Viering Nat.
Feestdagen
Take Five
Toneelver. Wim Hildering
Van Schaik Omaco
Van Vessem & Le Patichou
Vof Cocarde
Vrijehuizenmarkt.nl
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek
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(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie

Open huizen route Zandvoort
zaterdag 5 april van 12:00 tot 15:00 uur
Een gezamenlijk initiatief van de Zandvoortse NVM Makelaars
De deelnemende Cense & van Lingen woningen zijn o.a.:

Woonhuizen:

Appartementen:

Dr. J.G. Mezgerstraat 24
Dr. J.P. Thijsseweg 22
Frans Zwaanstraat 82
Haarlemmerstraat 41
Jan Snijerplein 3
Kostverlorenstraat 61
Spoorbuurtstraat 10
Vinkenstraat 15
Van Stolbergweg 13
Wilhelminaweg 10
Wilhelminaweg 13
Zandvoortselaan 12

Burgemeester van Fenemaplein 16/3
Burgemeester van Fenemaplein 22/10
De Schelp 81
De Ruyterstraat 2/6
De Ruyterstraat 76
De Favaugeplein 25/2
Jac. van Heemskerckstraat 11
Jac. van Heemskerckstraat 17
Jac. van Heemskerckstraat 67
Karel Doormanstraat 8/5
Oranjestraat 15 zw
Schuitengat 45
Stationsplein 13/11
Tjerk Hiddesstraat 91
Trompstraat 15/4
Trompstraat 15/6

Nieuwbouw project “Residence Cocarde”
Hogeweg, Zandvoort
(bezoek adres Remo De Biase Architecten,
Zeestraat 54, Zandvoort)

Voor meer informatie en foto’s van de deelnemende woningen verwijzen wij u graag naar onze website

www.cvl.nu

Zandvoortse

Courant
Actueel

Zie onze advertentie op de achterpagina

Cultuur

P3 Exit zeepkistenrace

P11 Voorjaar bij Corbani
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Rubriek

Sport

P15 Lezers schrijven

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

P22 Futsallers halen uit

www.zandvoortsecourant.nl

Bedrijvenloket officieel geopend
In de watersportwinkel van Stephan van den Berg aan de Passage

• Heel Vezelwit € 2,50
• Saucijzenbroodje € 1,25
• weekend taartje:
Verse fruitslof € 7.95

heeft wethouder Wilfred Tates
afgelopen zaterdag officieel Hilly

Jansen voorgesteld als bedrijfscon-

tactfuntionaris van de gemeente

Nieuw in ons assortiment:

Cappucino muffin € 1,95
Ontbijt muffin € 1,95
Blueberry Crumble muffin € 1,95
Div. Boterkoeken vanaf € 3,95
Div. nieuwe gebakssoorten € 1,95

Zandvoort. Sinds 1 november 2007
is Jansen hét centrale aanspreek-

punt voor alle ondernemers die de
weg zoeken binnen de gemeente.
In die hoedanigheid heeft zij
zich, door middel van het versturen van ruim 1400 kaarten,
al gepresenteerd aan het zakenleven. In de contacten die
zij inmiddels al gelegd heeft,
vindt zij het vooral opvallend
dat vele ondernemers zich
hier niet alleen met hun eigen

Vlnr: Guido Hendrix, Wilfred Tates en Hilly Jansen

zaak bezig houden maar, zeker in vergelijking met andere
plaatsen, daarnaast veel evenementen organiseren.
Ondernemers kunnen bij haar
terecht voor alle vragen over de

foto: OVM Fotografie

procedures en werkwijze van
de gemeente maar ook voor
informatie over vergunningen,
vestigingen, uitbreidingen of
andere zaken waarmee men
als ondernemer te maken kan
krijgen. Hilly Jansen is vrijdags

vrij, maar blijft bereikbaar op
06-13427671; de overige dagen
is haar rechtstreekse telefoonnummer op het raadhuis 57
40240 en via e-mail is contact
mogelijk op bedrijvenloket@
zandvoort.nl.

Nationaal Park Zuid Kennemerland
vraagt subsidie van € 200.000
Het Nationaal Park Zuid Kennemerland vraagt aan de aangrenzende gemeenten een
eenmalige subsidie van € 200.000 per gemeente en een structurele jaarlijkse subsidie
van € 20.000. Dat bleek vorige week woensdag tijdens een presentatie van het park in

Auto Strijder
Zandvoort

de vergadering van de commissie Projecten & Thema’s. De commissieleden zetten grote
vraagtekens bij de hoogte van de subsidie.

vervolg op pagina 7

Zonnebril op
sterkte actie
Deze maand bij veel
merk zonnebrillen
glazen op uw
eigen sterkte gratis

Sea Optiek
Zichtbaar Beter

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74
Vrijdag koopavond

Op zaterdag 12 april kunt u gratis
4 zakken compost van 20 liter
ophalen bij de afdeling Reiniging
en Groen van de gemeente.

De Mannetjes
Nationaal Park
vraagt subsidie

Het Duinpieperpad

‘Ze moeten eens goed
gaan zoeken naar
schatten in de bunkers’

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

www.vanhier.nl
www.vanhier.nl

foto: PWN

U bent van 10.00 uur tot 13.00 uur welkom.
Zorg wel dat u zich kunt legitimeren.
En: Op = Op

administratieve diensten ﬁscale diensten
DGA/MKB-advies bedrijfsjuridisch advies
online diensten vermogensplanning
fusie, overname en opvolging controlling
accountancy

1

Familieberichten
Nooit meer samen kunnen praten,
nooit meer samen, dat doet zeer.
We leven verder met de foto´s
en de verhalen van weleer.
´Als het wel is, moet je ´t loven´,
dat is wat je altijd zei.
Toch kunnen we het niet geloven,
het is nu werkelijk voorbij.
Je hebt ons steeds zoveel gegeven;
´Liever met een warme hand dan met een koude´.
Dank voor je steun, je zorg, je liefde,
we zullen altijd van je houden.

Lieve verzorgenden en verpleegkundigen
van Zorgbalans. Mede dankzij jullie inzet
heeft onze vader

S.A. Antonides
tot het laatst toe in zijn eigen huis kunnen
wonen. Bedankt hiervoor!

Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do

Alkmaar:
		
Ton & Joke
		
Kim & Jitse
		
Thomas & Anke

15.00
15. 44
16.44
1 8 .1 6
19.40
21.05
2 2 .1 5
23.27

19.36
20.29
21.35
23.06
-

Schrama, Maarten en: Sleven, Clementine.
Kuiper, Michael Gregor en: Kolk, Susanna Regina.

Overleden:

de Haan, Pieter Cornelis, oud 83 jaar.
de Muinck geb. de Jong, Geertrui Gerritdina, oud
92 jaar.
Siepman geb. van Drunen, Johanna, oud 77 jaar.
Lasthuis, Jan , oud 85 jaar.
Goossens geb. Willems, Veronica Johanna Cecilia,
oud 60 jaar.
van Elst, Antonius, oud 78 jaar.

Je oogappel

2

07.06
0 7. 5 1
08.45
10.15
11.45
13.05
14.16
14.55

Ondertrouwd:

Bedankt dat je mijn papa was.
Ik zal je nooit vergeten.

N. Meijer
Burgemeester

02.40
03.26
04.05
05.16
06.20
07. 45
09.16
10.26

29 maart - 4 april 2008

Ton is inmiddels in familiekring begraven op
het Parochiekerkhof van de R.K. Parochiekerk
H. Agatha, Grote Krocht 43 te Zandvoort.

Gemeentebestuur Zandvoort,

00.19
01.29
02.24

Burgerlijke stand

Kerkdwarspad 6
2042 HD Zandvoort

Wij verliezen in hem een aimabel man, die zich
met ijver voor de Zandvoortse gemeenschap
heeft ingezet. Wij wensen zijn naasten sterkte
toe met het verwerken van dit verlies.

10
11
12
13
14
15
16
17

Hoog Laag Hoog Laag Hoog
water water water water water

Onze speeltuin staat er weer!
a.s. woensdagmiddag
tegen inlevering van deze
advertentie ieder kind een
gratis Raketijsje van Ola.
Keuken iedere avond geopend
Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

11-4-1958 <> 11-4-2008

Gerrie
Driehuizen
ziet
Abraham!
Vanaf nu weet hij
waar hij de mosterd moet halen!

Afgelopen vrijdag heeft het college de raad geïnformeerd over

De zeepkistenrace die de afgelopen twee jaar door Arlan Berg

tonnen in bepaalde gedeelten van Zandvoort. Deze informatie

zich daartoe genoodzaakt door de tijdsdruk die is ontstaan

was in de raadsvergadering van 6 november vorig jaar toegeEr zou de raad worden gerapporteerd over de mogelijkheid
aan de burgers van Zandvoort
om, al dan niet tegen een gereduceerd tarief, regentonnen
aan te bieden en over de effectiviteit hiervan in het kader
van de bestrijding van wateroverlast. Het rioleringsstelsel
van Zandvoort is voor 95% een
gemengd stelsel. Dit houdt in
dat het regenwater en al het
water uit bedrijven en woningen gezamenlijk door één
afvoerbuis naar de waterzuiveringsinstallatie afgevoerd
wordt. Bij aanleg, heraanleg
of herinrichting van openbare
ruimten wordt gestreefd naar
het zoveel mogelijk ter plaatse
vasthouden van hemelwater.
Hierdoor wordt de afvoer naar
de zuiveringsinstallatie zo
klein mogelijk gemaakt. Het
opvangen van regenwater in
regentonnen of direct infiltreren daarvan in de bodem zijn
een goed middel hiertoe. Deze
voorzieningen komen op het
terrein van de eigenaar, die

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur ds. J.W. Verwijs
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur mevr. B. Bleijs
RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastores C. van Polvliet en D. Duijves
Eerste communieviering

er voor moet zorgen dat de
installatie goed functioneert.
Het college wil de toepassing
hiervan bevorderen op basis
van vrijwilligheid.
In het nieuwe Gemeentelijk
Rioleringsplan dat in 2009
wordt opgesteld, zal hierop
nader ingegaan worden. Dan
wordt uitgezocht op welke
locaties dit mogelijk is en wat
de effecten zijn. Tevens wordt
dan ook uitgezocht in welke
straten een gescheiden stelsel aangebracht zou kunnen
worden waarop de percelen
hun regenwater kunnen lozen.
Dit is om te voorkomen dat er
eerst regentonnen geplaatst
worden die later overbodig
blijken te zijn. Ook een eventueel door de gemeente te
verstrekken subsidie als stimulans komt in dit rapport. Het is
een kleinschalige maatregel,
maar als deze op vele plaatsen
toegepast worden, dan heeft
het een groot positief effect.
Bron: www.zandvoort.nl

Buitenschoolse opvang De Boomhut
Vaste, flexibele en vakantieopvang
voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

Kerkdiensten
ZONdag 13 APRIL  
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Zeepkistenrace niet;
wielerronde en Solexrace wel

zegd en is na onderzoek vrij gekomen.

Tel. 023 571 57 07

april

Zandvoort:
		
Nel van Elst-Matton
		
Petra & Edwin

De heer Van Elst is van 1994 tot 1998
raadslid geweest en was van 1959 tot 1987
in dienst van de toenmalige gemeentepolitie
Zandvoort.

Strandpaviljoen 23

Keuken dagelijks geopend

is op 1 april 2008 op 78-jarige leeftijd overleden

A. van Elst

Stukje Mediterranée aan zee

•

College informeert raad
over regentonnen
de mogelijkheid en wenselijkheid van het plaatsen van regen-

De kinderen

Ton van Elst

Het gemeentebestuur van Zandvoort heeft met
droefheid kennisgenomen van het overlijden
van de heer

Waterstanden

Zandvoortse Courant

WIJ ZIJN OP ZOEK
NAAR NIEUWE MEDEWERKERS (m/v)!
Meer informatie op onze website: www.pluspuntzandvoort.nl
of telefonisch via Monique van Straaten of Sandra Bartling: 023-5740333

Cartoon

Hans van Pelt

werd georganiseerd, zal dit jaar niet plaatsvinden. Berg ziet

door het veel te laat afgeven van de vergunning. Daardoor
is er onvoldoende tijd om zaken op orde te krijgen. Nadruk-

kelijk stelt hij dat de profwielerronde en de Solexrace wel
doorgaan.

Vorig jaar was de zeepkisterace een groot succes

De zeepkistenrace, met als
onderdeel het Nederlands
Kampioenschap Zeepkisten,
zou al op zondag 18 mei
plaatsvinden. De wielerronde
en de Solexrace zijn veel later
in het seizoen, daar is nog
voldoende voorbereidingstijd voor. “De vergunning die
ik nodig heb voor de zeepkistenrace heeft de gemeente
nog niet eens ter visie gelegd,
een proces dat zes weken in
beslag neemt. Verder weet ik
al dat een ondernemer uit de
Oranjestraat, de straat die ik
wil gebruiken, de locatie niet
zal accepteren en er dus een
bezwaarschrift zal komen. De
onderneming is geopend op
18 mei en vreest omzetverlies. Verder zou ik als gevolg
van het te late afgeven van de
vergunning maar een week of
twee hebben om alles op poten te krijgen en daarom zie
ik er vanaf”, verduidelijkt Berg
zijn beslissing. Ook heeft het
er mee te maken dat hij de
zeepkistenrace min of meer
alleen organiseert waardoor
weer druk op zijn eigen bedrijf
komt te staan. Bij de twee
andere evenementen waar
hij voor tekent, is Mark Rasch
zijn partner als organisator
en dan kunnen zij de taken
delen.
Berg wil graag van de
Oranjestraat naar beneden
met zijn zeepkistenrace om-

dat hij de finish dan aan het
begin van de Haltestraat kan
trekken. “Met de nieuwe muziektent op de achtergrond
levert dat een mooi plaatje
op. Verder is er een natuurlijke
helling en is er een bocht in
het parcours ontstaan”, zegt
de ‘zeepkistenbaas’. Berg wil
ook benadrukken dat hij in
goed overleg met de stichting
Viering Nationale Feestdagen
zijn zeepkistenrace uit het
Koninginnedagprogramma
heeft gehaald en voor 18 mei
op de kalender heeft gezet.
Berg: “Er kwamen zoveel
meer aanmeldingen bij mij
binnen dat ik de race in de
Haltestraat eerder zou moeten laten beginnen. De stichting vond dat zonde van het
vele geld dat ze uitgeven voor
de speelattributen, omdat
die dan eerder zouden moeten worden afgebroken. Daar
kan ik heel goed inkomen en
dat is ook de reden waarom ik
naar een andere datum wilde.
Wellicht kan het volgend jaar
wel weer op Koninginnedag
om het bezwaar van de betreffende ondernemer te
voorkomen. Koninginnedag
is een echte kinderspeeldag.
Waarschijnlijk zal niemand
dan bezwaar maken, mede
omdat het al twee jaar een
geslaagd evenement was.
Hierover moeten we nog
goed overleg hebben met de
stichting.”

•
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Column
Bram-Bram
We zitten tegenwoordig
niet meer alleen in de
auto! Op weg naar Spanje
zit er ene ‘Bram’ bij ons op
het dashboard. Je begrijpt
het al. We hebben geen
Tom-Tom maar ‘Bram’. Een
rustige vent die adviseert
om om te keren als je fout
rijdt of de tweede afslag
te nemen bij de rotonde.
Oké. Echtgenoot weet ondertussen wel hoe hij naar
Spanje moet rijden. Toch
hebben we tegenwoordig
Bram erbij. Hij wijst ook
de tankstations aan of
een hotel of tien (!) als we
willen overnachten. Op de
heenweg naar Spanje werd
het echter heel erg. Naast
de vertrouwde stem van
Bram zat er ook een rare
vogel in de auto. Als we te
snel reden riep hij steeds:
“Koekoek”. Reed je weer keurig op snelheid: “Koekoek”.
Elk land heeft weer andere
snelheidbeperkingen. De
koekoek wist het precies en
jodelde als we te hard reden.
“Hoe komt dat gevogelte in
onze auto?”, gilde ik na het
zoveelste koekoekgeluid. “Ik
heb wat met dat apparaat
gespeeld”, mompelde echtgenoot, “ik kan het er nu
even niet uit krijgen hoor.
Doe het zelf maar als het
je irriteert.” Nu ben ik niet
zo een technisch vernuft
om dat één, twee, drie te
regelen. Het heeft me wel
een uur gekost voor ik die
koekoek de nek had omgedraaid. Ook de rustbankjes
gingen eruit. Waren er ook
vrolijk door manlief ingezet.
Om de twee uur liep er een
klokje af: “U moet nú pauze
nemen”. Ja hallo, dat maken
we zelf wel uit”, mompelde
ik narrig. Gelukkig is onze
Tom-Tom, ehh Bram bedoel ik, weer als vanouds.
Gewoon gezellig. Rechts af,
tweede afslag links bij de
rotonde enzovoort. O ja, je
kunt het geluid ook uit zetten. Maar dan is het zó stil
in de auto. Saai!! Laat Bram
maar lekker kletsen.

gman
Lienke Bru
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Hogeweg 19

zoekt leidinggevende
voor de keuken
Ben je geïnteresseerd?
Bel voor de mogelijkheden:
Femke, 06-5353 6094

Wij zoeken een hulp
in de huishouding
voor een aantal
ochtenden per week
Bel even en vraag
naar Francis
Tel.: 5712375

Week 15 • 2008

April
19 Dance behind the Beach:
Maandelijks dansfestijn in
De Krocht, aanvang 20.00 uur
19 Kids for Animals: Actie voor
zeehonden in Juttersmu-ZEE-um.
12.00-15.00 uur
20 Cabaret: Dubbel optreden: Daniël
Arends en Thijs Maas. Theater Circus
Zandvoort, aanvang 20.15 uur
20 Live Jazz: Mainstream Jazzcombo
bij Take Five, aanvang 16.00 uur
20 Concert: Protestantse Kerk
21 New Wave muziekschool: Presentatie
van de popbands in De Krocht.
Aanvang 14.00 uur, toegang gratis.
22 Duikteam Zandvoort:
Open dag in zwembad Center parcs
26 Live Jazz: Mainstream Jazzcombo bij
café Oomstee, aanvang 21.00 uur
30 Viering Koninginnedag: centrum

aprilaprilapril

Eetcafé
Hotel
’t Eindpunt Aanzee

Evenementen Agenda

Iets te
(ver)kopen?
Vanaf half april weer de
gehele week geopend
behalve zondag.
Van Stolbergweg 1 Tel. 57 170 93

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

4

Nieuw Unicum. Twee uur lang werden bewoners en bezoekers getrakteerd op een wervelende show. Zanger Ruud Versteeg wist het publiek met zijn warme stem en lekker in het

gehoor liggende levensliedjes en ander bekend Nederlands
repertoire mee te krijgen.

Daarna de broers Gerard en
Willem van der Wielen als de
Dutch Blues Brothers! Samen
met hun vrouwen Lia en
Marian, die als ‘The Bluettes’
volop meededen aan de show,
brachten zij de heerlijke nummers van de oorspronkelijke
groep The Blues Brothers ten
gehore, met o.a. natuurlijk de
hit ‘Everybody needs somebody’. Zoals zij zelf op hun folder
vermelden: “Beter góed playbekkentrekkend, dan slécht
gezongen.” Dat slechte zingen is echter zeker niet van
toepassing op Gerard, want
die wist solo vooral de vrouwelijke bewoners met zowel
stem als gebaren tot groot
enthousiasme te brengen.

(zie pagina 10)

Ook voor alle ZandvoortPas aanbiedingen!

Wat een feest was het afgelopen zondag op De Brinck in

Met oog en oor
de badplaats door

www.zandvoortsecourant.nl

Het bijzondere van beide
heren is dat zij het als een
voorrecht zien om gratis hun
‘fratsen’ te mogen vertonen
voor bijvoorbeeld mensen
met verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen, alleen reis- en eventuele verblijfkosten dienen vergoed
te worden. Dit doen zij sinds
drieënhalfjaar en gemiddeld
treden zij 80 tot 90 keer per
jaar op, ook voor bedrijven en
particulieren, waarvoor in dat
geval een kleine (sponsor) bijdrage wordt gevraagd. Door
deze sponsoring kunnen de
Dutch Blues Brothers deze
act voor genoemde doelgroe-

pen blijven doen. Willem: “Wij
hebben niets met commercie, wij zien dit als een vorm
van zinnig vrijwilligerswerk
en voelen ons betrokken bij
de medemens.” Dat was ook
duidelijk merkbaar in de contacten met de bewoners. Bij
praktisch elk nummer was er
sprake van een zeer persoonlijke en naturelle benadering,
tot rolstoeldansen en een polonaise aan toe.
De Dutch Blues Brothers zijn
ook actief bij diverse goede
doelenvoorstellingen, zoals
Kids4fun, Child Care, Zonne
bloem of het Diabetes Fonds,
waar zij onder andere optreden met Lee Towers, Anita
Meijer, Laura Figi en Frans
Bauer. Op hun site staan er
nog veel meer vermeld. Bij
boekingen (www.dutchbluesbrothers.nl of info@dutchbluesbrothers.nl) kan men
zelf in overleg het overige
programma vaststellen. Deze
keer vertoonde de uit zes jonge mensen bestaande groep
Razzle Dazzle hun acrobatische danskunsten, maar desgewenst kan er bijvoorbeeld
ook een balletgroep optreden.
In ieder geval zijn Willem en
Gerard van der Wielen nog tot
ver in 2009 te boeken en dat
is zonder meer een garantie
voor een paar uurtjes onvervalst genieten.

•
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Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)
Als de sirene gaat

The Dutch Blues Brothers in Nieuw Unicum

Plaats
een
Zandkorrel

De krant lezen op internet?

Dutch Blues Brothers
in Nieuw Unicum

Zandvoortse Courant

Normaal gaat de sirene altijd
af op het middaguur van de
eerste maandag van de
maand. Maar dit keer niet en
het klonk zeer verdacht toen
de sirene niet op maandag
maar op dinsdag 1 april om
12.00 uur afging. Zou het een
1 aprilgrap zijn? Mijn reactie
was daarom zeer lauw maar
eigenlijk is het natuurlijk niet
goed. Want als de sirene gaat
is dat een waarschuwing. Er
is iets aan de hand! Wat? Het
kan van alles zijn. In elk geval
heeft die sirene iets te vertellen. Daarom had ik direct
naar binnen moeten gaan,
de deuren en ramen moeten
sluiten en radio of TV NoordHolland aan moeten zetten.
Later bleek dat het luchtalarm door een menselijke
vergissing was afgegaan. In
plaats van een stil alarm, om
te meten of het luchtalarm
goed werkt, werd er een
verkeerde knop ingedrukt.
Foutje! Afgelopen maandag
ging het alarm op de gebruikelijke eerste maandag van
de maand gewoon af. Even
nog een tip: denk op de eerste maandag van mei niet
waar blijft dat alarm? De eerste maandag valt namelijk
op 5 mei, wat een nationale
feestdag is. De sirene zal dan
niet luid en duidelijk worden
getest.

Gestolen schilderij

Op zaterdag 29 maart
jongstleden is een
schilderij van de nieuwe hobby zaak aan het
Gasthuisplein gestolen.
Het schilderij stond voor
het pand op een schildersezel. De eigenaresse
is zeer gedupeerd en wil
degene die de gouden
tip aanlevert belonen
met € 50 aan spullen
uit haar zaak. Het gaat
om een acrylschilderij
van 80 x 80 cm. met
hoofdzakelijk een rode
kleur. Het schilderij is in
vakken verdeeld en in
ieder vak is met zwart
een contour van een
Boeddhabeeld geschilderd.
U kunt uw tip
melden bij info@
zandvoortsecourant .nl. Iedere
tip zal met de
grootst mogelijke
zorgvuldigheid
worden behandeld.

Expo in de Bieb

Als u binnenkort weer in de bibliotheek bent, loop dan even
langs de mooie foto expositie
die Fotokring Zandvoort voor
de 51ste keer in de Zandvoortse
vestiging organiseert. Er zijn
zes exposanten die ruim veertig foto’s tentoonstellen. Een
gedeelte is in zwart-wit maar
er hangen ook schitterende
kleurenfoto’s met als thema’s:
abstract, molens, integratie en
tegenlicht. De expositie is tot
en met 26 april te bewonderen tijdens de bibliotheektijden. Op 12 april is van 10.00 tot
14.00 uur een open ochtend in
de expositieruimte van de bibliotheek georganiseerd om
kennis te maken met de exposanten en met de FotoKring
Zandvoort.

Vogels bekijken

Op zondag 13 april organiseert
het IVN Zuid-Kennermerland
samen met de Vogelwerkgroep

Zuid-Kennemerland op landgoed Elswout, Elswoutlaan,
Overveen haar jaarlijkse vogelexcursie. De gidsen vertellen u graag over de meer
dan 50 soorten vogels die
op het terrein broeden. De
interessante excursie is zeer
geschikt voor beginnende
vogelaars en ook oudere kinderen. Het wordt wel vroeg
opstaan want de start is om
8.00 uur en duurt ongeveer
2,5 uur. Een toegangskaart
is verplicht en het is handig
om een verrekijker mee te
nemen. Aanmelden vooraf
is niet nodig

Lammetjes excursie

In de duinen van Waternet
leeft een kudde Drentse hei-

deschapen waar lammetjes
geboren zijn. Daarom is er
voor kinderen van 6 tot 10
jaar een lammetjes excursie
georganiseerd bij de ingang
van het bezoekerscentrum
De Oranjekom. Samen met
de boswachter gaan de kinderen op pad en wie weet
zijn er ook nog wel andere
dieren in het duin te zien.
De excursie is op woensdagmiddag 16 april, begint
om 14.00 uur en kost 3 euro.
Vertrekpunt is bezoekerscentrum De Oranjekom (ingang
Oase, Vogelenzangseweg in
Vogelenzang). Ouders kunnen hun kinderen daar om
16.00 uur weer ophalen.
Vanwege een maximum
aantal deelnemers is telefonisch aanmelden noodzakelijk, tel. 020-6087595 (dinsdag tot en met donderdag
9.30-16.00 uur, zaterdag en
zondag 9.00 -17.00 uur).
5
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Dynamics verhuisd naar
Thorbeckestraat

Nationaal Park Zuid Kennemerland vraagt subsidie
Het Nationaal Park Zuid Kennemerland heeft een aantal kanalen

waardoor er op jaarbasis circa € 220.000 binnen komt. Dat bedrag is echter niet toereikend voor de plannen die het overlegor-

gaan, er is van een directie geen sprake, heeft. VVD-raadslid Fred
Henrion Verpoorten vond dat nogal een fors bedrag en vroeg zich
af of er niet beter naar verhouding gekeken zou moeten worden.

‘De bruid van Haarlem’ is een bekend natuurgebied in het Nationaal Park Zuid Kennemerland

Neem een eigen NVM-makelaar die bij
aankoop alleen úw belangen behartigt.
Waarschijnlijk realiseert u zich het niet eens. Maar het huis van uw dromen staat vrijwel altijd te
koop bij de makelaar van de verkopende partij. En dat is nu net de makelaar die uw belangen
juist niet mag behartigen. Neem daarom altijd een eigen NVM-makelaar in de arm die ú optimaal
begeleidt bij de aankoop van uw huis. Kijk voor meer informatie op www.nvm.nl.
Cense & van Lingen Makelaars o.g.

Van der Reijden Makelaardij

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2
2042 PR Zandvoort
Tel. 023 - 5 715 715
Internet: www.cvl.nu

Passage 42-44
2040 AK Zandvoort
Tel. 023 - 571 55 31
Internet: www.hollandresidence.nl

Henrion Verpoorten: “Ik kan mij
voorstellen dat € 20.000 structureel voor grote gemeenten
als Haarlem en Velsen een peulenschil is. Voor ons, en ook voor
de gemeente Bloemendaal, is
het een fors bedrag.” Tevens
opperde hij de suggestie dat
als er een toegangsprijs van
€ 0,50 geheven zou worden er
jaarlijks een fors bedrag binnen
zou komen. Het bezoekersaantal per jaar ligt op circa 1 miljoen maar omdat het om een
nationaal park gaat, mag er als
gevolg van landelijke wetgeving geen entreegeld geheven
worden. Wethouder Bierman,
die sympathiek tegenover de
subsidie staat, wees de commissie erop dat de Zandvoortse
raad, op voorstel van de PvdA, al
spontaan € 10.000 heeft aangeboden.

Bereikbaarheid Zandvoort

Het agendapunt over de snelle busverbinding Zandvoort
– Schiphol werd op een wat
breder vlak getrokken en
werd gevoerd over de bereikbaarheid van Zandvoort in het

algemeen. Volgens een aantal
commissieleden is de bereikbaarheid van Zandvoort, op een
paar uitzonderingen per jaar
na, niet al te slecht. Indiener
Fred Kroonsberg (PvdA) vindt
het wel jammer dat er vanuit
de provincie niet of nauwelijks
geïnvesteerd wordt om de situatie rond een aantal knelpunten in de regio op te lossen. “Ik
vind dat er bij de provincie een
visie ontbreek in verband met
de toekomstige mobiliteit. Het
blijft maar aanmodderen”, zei
de sociaaldemocraat. Hij vind
dat Zandvoort het voortouw
moet nemen en met ideeën
moet komen, want de problemen liggen volgens hem niet in
Zandvoort maar elders. Hij wil
tevens dat de raad het college
handen en voeten geeft voor
stevig overleg met de provincie. Ook Gijs de Roode (CDA) zit
op die lijn. “Er zou meer bovenlokaal overleg moeten komen
waarin Zandvoort haar stem
laat horen”, is hij van mening.

Provincie wil niet mee

Verantwoordelijk wethouder

Van Schaik Omaco Makelaars o.g.

Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort
023-57 39 234
Internet: www.greevenmakelaardij.nl

Hogeweg 56A
2042GJ Zandvoort
Tel. 023 - 571 29 44
Internet: www.vanschaikomaco.nl

Discussie noodzakelijk

Kroonsberg als laatste: “Wij als
Zandvoort moeten de vaart
erin houden. Met een tunnel onder Haarlem naar het
Haringbuys tracé zit je op dezelfde lijn als het Zandvoortse
circuit verhuizen naar Den
Helder, een ware utopie! Laten
we in de fracties er nog maar
eens stevig over discussiëren
anders voorzie ik dat de nieuwe inwoners van Hoofddorp
bij Langevelderslag gaan recreëren en niet in Zandvoort.”

door
Erna Meijer

Per 1 april is de haar- en nagelsalon Dynamics verhuisd naar de
Thorbeckestraat 15, het pand waar jaren Radio Stiphout heeft

gezeten. Tien jaar lang was Dynamics van Astrid van der Zwaan,
waarin ook Magda de Vries haar nagelstudio heeft onder
gebracht, gevestigd in een huurpand aan de Passage.
In oktober 2007 echter werd
het voormalige pand van
Radio Stiphout gekocht en is
men druk aan de slag gegaan
met een grootse verbouwing.
Dat heeft geresulteerd in een
prachtige, ruim opgezette zaak
met onder andere zeer luxe
wasstoelen, handdoeken in
de kleuren zwart en turkoois,
een gezellige bar en een eigen
ruimte voor Magda’s activiteiten. De openingsreceptie werd
zeer druk bezocht, waarbij vele
fraaie bloemstukken en cadeaus werden overhandigd.
Beide dames hebben hun
sporen verdiend in al die jaren. Astrid heeft voordat zij
Dynamics startte onder meer
een aantal jaren gewerkt bij
de kapsalon van Joke Draijer,
waar zij ook Magda heeft leren
kennen, en bij JM coiffure. U
kunt bij haar terecht voor alle
soorten haarbehandelingen,
maar ook het inbrengen van
extensions vormt een belangrijk deel van haar werkzaamheden. Ze werkt al negen jaar
tot volle tevredenheid met het
Amerikaanse merk Tigi en voor
het verven wordt gebruik gemaakt van de diverse produc-

ten van Goldwell. Samen met
Astrid zijn ook medewerkster
Soraya en stagiaire Lindsey
volledig in staat om aan al
uw wensen op kapgebied te
voldoen.

Nagelverzorging

Magda bestiert haar eigen
toko op het terrein van nagelverzorging. Zij is een gespecialiseerde ‘Magnetic’ nagelstyliste, wat kan variëren van
een ‘gewone’ manicure tot
het aanbrengen van gel- en
acrylnagels en uiteraard de bekende ‘French look’. Uitgebreid
neemt zij de tijd om uw handen een prima verzorging te
geven en daardoor in conditie
te houden.
De vaste klantenkring zal zeer
zeker de weg blijven vinden
naar Dynamics, Thorbecke
straat 15. Op zondag, maandag en donderdag is de zaak
gesloten, de overige werkdagen is Dynamics geopend van
9.00 tot 17.30 uur en op zaterdag kan men tussen 08.30 en
17.00 uur geholpen worden.
Dynamics werkt uitsluitend
op afspraak! Tel. 5732615 of
06-18709069 (Magda).

Dierenbescherming Haarlem e.o. 135 jaar
Dit jaar bestaat de Dierenbescherming Haarlem en omgeving

135 jaar! Tevens ligt het in de lijn der verwachting dat het nieuGreeven Makelaardij

Wilfred Tates zegt dat hij al diverse malen vervoersgedeputeerde en partijgenoot Cornelis
Mooij heeft aangesproken
en hij heeft ook al de fractie
van de VVD in de Provinciale
Staten ingeschakeld, maar
beide zonder resultaat. “Ik
ben daar absoluut niet tevreden mee”, zei hij, “verder heeft
de gemeente Bloemendaal
zich met hand en tand verzet tegen eventuele plannen
voor een snelle busverbinding
tussen Zandvoort en het binnenland. Zij wensten geen
aanpassingen in de buurt van
of op de Zandvoortselaan op
hun grondgebied (Aerdenhout
is gemeente Bloemendaal,
red.) en dus zijn we geen steek
opgeschoten. Het college is
voortdurend alert en in intensief overleg met de portefeuillehouders in de regio maar het
is klip en klaar: de provincie wil
niet mee want volgens hen is
Zandvoort niet slechter bereikbaar dan andere gebieden in
de regio. De suggestie om het
treinvervoer te stimuleren
is natuurlijk allang een keer
langsgekomen maar daar zou
nu serieus naar gekeken moeten worden.”

we onderkomen van de Dierenbescherming aan de Keesomstraat op 18 mei aanstaande wordt geopend.
D e D i e re n b e s c h e r m i n g
stelt een overzichtstentoonstelling van ‘135-jaar
Dierenbescherming’ samen,

waarbij zij uw hulp inroepen. Bent u in het bezit van
oude foto’s en/of krantenartikelen die betrekking hebben

op de Dierenbescherming
of acties van deze sympathieke instelling? Stuurt u
ze dan alstublieft op naar:
Dierenbescherming Haarlem
e.o., Keesomstraat 5, 2041 XA
Zandvoort, onder vermelding
van ‘Expositie 135 jaar DB’. Bij
voorbaat dank voor uw medewerking.

Dierenambulance in de jaren 50
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Zandvoortse Courant

(Advertentie)

Dorpsgenoten

Ince heeft kapsalons in onder andere Nieuw Vennep,
Haarlem, IJmuiden en
Bussum en dan nu ook in
Zandvoort. Mustafa: “Bij
ons in Turkije is gastvrijheid
heel belangrijk. Dat wil ik
ook graag in mijn kapsalons
naar voren brengen. Ook wil
ik dat mijn medewerkers dit
overbrengen. Als men één
keer in onze salons is geweest, komt men automatisch terug.” Het vakmanschap, of moeten we zeggen
‘vakvrouwschap’, ligt er dan
ook duimendik bovenop. In
Zandvoort wordt u ontvan-

gen door Anja of Anouschka,
twee beeldschone kapsters
die u echt verwennen en vakkundig kappen. Of het nu om
knippen, zowel dames als heren, gaat of om een permanent, ze draaien hun handen
er niet voor om.
De zaak is lekker licht aangekleed en heeft een moderne
uitstraling. Ince: “Onze klanten moeten zich thuis voelen
en dat bewerkstelligen we
door een smaakvol interieur.”
Niet alleen het interieur zorgt
ervoor dat de klanten terugkomen. Ook de behandeling

van twee vaste rubrieken. In de eerste plaats als dorpsgenote, maar je kunt er niet om heen dat zij, als mede-eigenaresse

van strandpaviljoen Jeroen, tevens een hardwerkende Zandvoortse in bedrijf is.

van de dames en heren is bijzonder. Na het knippen van
de heren wordt er ook even
gekeken naar eventuele lange
neus- of oorharen. De dames
krijgen een massage van de
hoofdhuid. “Dit is normaal in
de Turkse kapsalons en dus
doe ik het ook, als service!”,
zegt Mustafa. Naast deze

service is de prijsstelling ook
zeer vriendelijk. Dames betalen voor knippen € 18 en de
heren € 16,50, kinderen tot en
met 10 jaar € 10 en tot en met
12 jaar € 12. Het verven van de
haren gaat de dames met kort
haar vanaf € 25,50 kosten en
voor die met lang haar vanaf
€ 35,50.

Kapsalon Artemis, gevestigd
aan de Grote Krocht 27, is van
dinsdag tot en met zaterdag
geopend van 09.00 uur tot
18.00 uur. ’s Zaterdags is
de sluitingstijd 17.00 uur. U
kunt eventueel een afspraak
maken maar dat is niet strikt
noodzakelijk. Het telefoonnummer is 023-5712895.

Toneelvereniging Wim Hildering speelt
op vrijdag 11 en zaterdag 12 april 2008
De klucht

“eens in de 1000 jaar ?”
door John Dole

In theater De Krocht
Grote Krocht 41 Zandvoort
kaartverkoop v.a. donderdag 3 april bij Bruna Balkenende
Grote Krocht 18 Zandvoort of op de speelavonden aan de zaal
Aanvang voorstelling 20.15 uur, zaal open 19.30 uur
Entree prijs € 7,=

Café Oomstee

Ouderwets
gezellig
Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27
8

door Erna Meijer

Hanneke Mel-Schipperijn
Eigenlijk is een gesprek met Hanneke Mel een combinatie

Hanneke heeft de eerste jaren van haar
leven veel in het
buitenland (Afrika
en Maleisië) gewoond, aangezien haar vader
bij Shell werkte.
Tijdens lange
verlofperiodes
kwam zij al veel
in Zandvoor t,
waar zij dan ook
een lesprogramma
op de Mariaschool
moest volgen. Op haar
tiende vestigde zij zich met
haar moeder en zusje definitief in het dorp. Hanneke:
“Na de middelbare school
op het Sancta Maria ben ik
in Maastricht de hotelschool
gaan doen, maar vooral door
de vele afleidingen in die
gezellige stad heb ik deze
opleiding niet helemaal
afgerond. Op mijn 21ste ging
ik naar Bonaire, waar ik een
jaar in de horeca heb gewerkt.
Een heel mooie ervaring.”
Weer in Nederland leerde zij
in Amsterdam Jeroen Mel
kennen en keerde zij definitief terug naar Zandvoort.
“Ik werd aangenomen bij
het overbekende restaurant
Pierrot, waar ik vooral van
Mieke en Jurgen heel veel geleerd heb, in het bijzonder op
het gebied van de ‘finishing
touch’.” Jeroen had inmiddels
met zijn vader strandpaviljoen 20 opgezet en in 1991
overgenomen, samen met
zijn vrouw. Onder de bezielende leiding van chef-kok
Jurgen heeft Jeroen, met veel
liefde voor het vak, zijn oude
beroep van loodgieter achter
zich gelaten en tovert indien

Hanne
rijn
ke Mel-Schippe

nodig, zonder in de stress
te schieten, een maaltijd
voor 200 tot 300 mensen op
tafel.
Paviljoen Jeroen ziet er, ondanks de grote ruimte die
dubbelwandig en geïsoleerd
is, heel gezellig uit en is gedecoreerd met visnetten, oude
naaimachines en strandstoelen. Vooral de vier (!) piano’s
vallen op. Het speciale concept is zelfbediening, maar
dit geldt uitsluitend voor de
dranken en de koffiecorner
van Laurentis. De maaltijden
kunt u bij Hanneke bestellen
en worden keurig aan tafel
geserveerd.
Het gezin is inmiddels twee
dochters rijk, Floor van negen en Sam van zes. Moeder
Hanneke brengt veel tijd
door met de meiden. “Ik
coach het E3-team van ZHC,
waarin Floor hockeyt, en ben
klasse- en voorleesmoeder
op de Oranje Nassauschool.
Mijn hobby’s zijn verder:
schaatsen, lezen en op vakantie zoeken wij altijd weer
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Sponsor worden van het
wekelijkse weerbericht?

Turkse gastvrijheid bij
kapsalon Artemis
De kapsalon aan de Grote Krocht, is onlangs van eigenaar
gewisseld. Mustafa Ince, van Turkse komaf, heeft alweer
zijn 8e salon omgedoopt in Kapsalon Artemis. Wie er
binnen loopt merkt direct dat er veranderingen zijn
doorgevoerd. Ince heeft er een eigentijdse en gezellige
kapsalon van gemaakt waar de koffie of thee klaar
staan. Het is duidelijk een zaak geworden waar de klant
tevreden weer naar buiten gaat.

•

het water op, maar dan lekker
warm, zoals op Bonaire, waar
wij gaan duiken.”
Alsof deze activiteiten nog
niet voldoende zijn, is Mel
sinds een aantal jaren voorzitter van de Zandvoortse
Strandpachtersvereni
ging. Van de circa
veertig paviljoens
hebben zich zevenendertig ondertussen hierbij aangesloten, maar er is
wel zeer dringend
uitbreiding van
het bestuur nodig.
Aanmeldingen zijn
dus van harte welkom.
“Er is een grote diversiteit aan paviljoens; dat is
tevens de kracht en een goede promotie voor Zandvoort.
Voor iedere strandbezoeker is
er wel wat wils. Het is ook geweldig dat iedereen zo trots
met zijn ‘tentje’ bezig is en
daarin durft te investeren”,
aldus een bevlogen preses,
“het is ook heel goed dat de
jaarlijkse strandbridgedrive
weer terug komt; een goede
aanvulling van de vele andere evenementen op het
strand. Helaas loopt het contact met de gemeente soms
moeizaam, mede doordat er
andere belangen spelen. Het
grootste knelpunt en daardoor grote onzekerheid voor
de pachters levert momenteel het bestemmingsplan
Strand en Duin op.”
Onze zeer actieve dorpsgenote sluit af: “Als je echter op
een mooie zomeravond naar
de zee en de ondergaande
zon kijkt, dan valt alle narigheid van je af en kun je alleen
maar gelukkig zijn.” En daar
kan iedereen het alleen maar
volmondig eens zijn! Laten
wij hopen dat wij dit jaar
met vele toeristen eens van
een heel goed strandseizoen
mogen genieten.

Bel 06-4342 9783 en vraag naar de mogelijkheden!

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Weekeinde geeft wisselend beeld
eerst diep gezonken te zijn,
overdag weer flink stijgen.
Komende dagen zijn de dubbele temperatuurcijfers weer
actueel in de middagperiode
(13 graden).

Een flinke meevaller hadden
we het vorige weekeinde
en de min of meer aangekondigde gure buien -met
natte sneeuwkans- bleven
zo goed als uit in het hele
land. Reden van het niet in
vol ornaat komen opdagen
van die gure buienstoet was
een lagedrukgebied dat eigenlijk pal boven ons land
voor anker ging, hetgeen
ook goed te zien was aan de
geringe stroming in de lucht
(stapelwolken veranderden
nauwelijks van plaats).

Een groot deel van deze week
verliep nagenoeg droog, hoewel de depressiedreiging
richting het weekeinde alweer groter wordt. Of die storingen ook in het weekeinde
zelf nog roet in het eten gaan
gooien is niet helemaal zonneklaar. Geheel droog houden we het dan niet met opnieuw een lagedrukgebied in
de buurt. Enkele buien zullen er ongetwijfeld komen,
waarschijnlijk vooral op de
zondag, maar de betere momenten met zon zijn ook
met nadruk van de partij. Op
vrijdag trouwens ontkomen
we hoogstwaarschijnlijk niet
aan de regen en wordt het
enige tijd druilweer.

Doorgaans komen in het centrum van zo’n lagedrukgebied op relatief kleine schaal
dalende luchtstromingen
voor, net als in het oog van
een tropische orkaan. Gevolg
is dat de meeste bewolking
dan oplost en de buienvorming wordt onderdrukt. Die
buien waren er overigens
wel, maar dan vooral buitengaats en Engeland kreeg
bijvoorbeeld de volle laag
(vooral sneeuw).

Volgende week lijkt er een
verdere stijging van temperatuur in te zitten tot wellicht het niveau 16-17 graden,
maar of het lang moge duren
is zeer de vraag. Euforie bij de
Zandvoortse strandtenthouders is dus niet aan de orde
vooralsnog, want de (unieke)
30 graden op de boulevard
van een jaar terug is bij lange
na niet haalbaar voorlopig.

We houden het redelijke
aprilweer van de afgelopen
dagen nog even vast, ook
vandaag, donderdag is nog
een nette dag met mooie
rustige en droge condities in
het kustgebied. De dagelijkse
gang in temperatuur nam
toe de afgelopen etmalen en
dankzij de al feller wordende aprilzon kon het kwik, na

weerman Marc Putto
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Administratiekantoor

K. Willemse
Administratie en
belastingaangiften
voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf
Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531
E-mail: kittywillemse@planet.nl

Blij met bloemen!
VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

levering en plaatsing
van alle glassoorten
vrijblijvende offerte!
023 5720480/06 41374921

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!
Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort
Tel. 023-5739278
e-mail: hanswillemse@planet.nl

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels €5,-

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

Zakelijke
zandkorrels €10,- (excl.BTW)

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist
plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen
Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Behang- en
schildersbedrijf
Arnold
Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilderswerkzaamheden
.................
Autobedrijf
Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519
/06-53498304
www.trade-ard.nl
.................
Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of
06-44696001. ;
Met garantie en KvK.
.................
Zoekt u een wonder
in uw leven?
Jezus geneest!
Ga 25 april naar
de Shelter,
Eksterlaan 1 te Haarlem.
Grote genezingsdienst
om 19.30 uur.
www.levensstroom.nl.
Bel 5363804
.................
Gezocht:
goed thuis voor
3 van mijn katten,
ivm verhuizing.
Ze zijn lief en gezond,
4 jaar oud en kunnen
alleen of met
andere katten.
Tel. 06-27241499,
Sabine.
.................
Te huur:
garage-appartement
in Zandvoort-Zuid.
Eigen ingang,
woonkamer,
badkamer,
aparte slaapkamer.
€495,00 incl. g/l/w.
Rookvrij.
Rustige buurt.
Tel.06-10902074.

Doe mee met de
‘slank in
12 weken challenge’
www.fijnaandelijn.nl
Adele:
0622249100
Start 14 april 2008
.................
De bijbel:
“Vertrouw op de
Here God, want de
Heer alleen is een
eeuwige rots”
(jesaja 62:4)
Gebed nodig?
Bel Huis van Gebed
Zandvoort, 5363804.
Bidden helpt echt!
.................
Gezocht:
Pleeggezin voor mijn
hond Karrow.
Tegen betaling,
in Zandvoort of
omgeving, voor
ca. 3 dagen per week.
Het is een Ierse
Setter, reu van
3,5 jaar oud en
bijzonder lief voor
kinderen. Hij toont goed
sociaal gedrag naar
andere honden.
Tel. 06-53152681
.................
Te koop:
Playstation buzz spellen
div titels nieuw €25,00
magnetrons va € 40,00
dvd spelers va €15,00
portable dvd spelers
va €50,00 kl.tv’s
platte beeldbuis
va €50,00
stofzuigers va € 35,00
speelgoed w.o. Barbie
en Bratz met
kortingen tot 70%
Spaanse gitaren
va € 35,00
Routers voor draadloos
internet va €25,00
heel veel huish. art.
met hoge korting.
Geopend zat 14-18u
Max Planckstr.48,
Zandvoort Noord,
tel 06-10745881.
.................
Gevraagd:
Voor enkele
ochtenden in de
week, ontbijt en/of
schoonmaakhulp
in hotel
centrum Zandvoort.
Tel. 5714674

C U L T U U R
Genieten van pure jazz
De op één na laatste jazzmiddag van het seizoen 2007-2008,
georganiseerd door Jazz in Zandvoort, was weer een excellente

middag in De Krocht. Op het programma stond de jonge en getalenteerde saxofonist en klarinettist Joris Roelofs die de toeschouwers een gevarieerde, swingende middag voorschotelde.
Tekst en foto
Nel Kerkman

Voor de vele liefhebbers van jazzmuziek
was het weer genieten van niet één
maar van twee geweldige gastsolisten.
Onverwachts had
de allround drummer John Engels
de stokjes van Frits
Landesbergen overgenomen. De 70-jarige is nog altijd actief in het jazzcircuit
Het jonge talent Joris Roelofs
en doet voor geen
‘jonkie’ onder. Het samenspel voortreffelijke pianist Johan
tussen de jonge Roelofs en de Clement, de niet te evenaren
doorgewinterde Engels was Eric Timmermans op contrafantastisch om te zien en voor- bas en John Engels was het
al te horen. Wat een explosie! voor het gemêleerde publiek
een middag om niet snel te
vergeten. Bekende, onbekende
Hoog niveau
Al zes jaar lang presenteert nummers en een eigen comJazz in Zandvoort één keer positie van Roelofs kwamen in
per maand voortreffelijke en de tot jazzcafé omgetoverde
gevarieerde jazzmuziek met zaal langs. Ondanks dat er
als gastsolisten meestal aan- nauwelijks met elkaar gerestormend talent dat beslist peteerd was, voelden deze rasniet onder doet voor bekende muzikanten elkaar voortreffeartiesten. Neem nou Joris lijk aan. Een enkel oogcontact
Roelofs, hij is 25 jaar en heeft was al genoeg om solo’s en
met zijn altsaxofoon veel kwa- improvisaties aan te leveren
liteit te bieden. Samen met de op de diverse instrumenten.

Meer jazz in Zandvoort

Direct na de pauze nam Hans
Reijmers, voorzitter van de
onlangs opgerichte stichting
‘Jazz in Zandvoort’, het woord.
Hij had goed nieuws te melden. De stichting is actief bezig om dit jaar
een ‘Jazz in Zandvoort’avond in het centrum
te organiseren. Het belooft een grandioze jazzontmoeting te worden
met medewerking van
uiteenlopende jazzmusici en daar is uiteraard
veel geld voor nodig. De
gemeente Zandvoort is
een van de eerste die
een financiële bijdrage
heeft gegeven. Maar
dat is niet genoeg, daarom is de stichting hard
op zoek naar meerdere
sponsoren. Ook neemt
de stichting de organisatie
over van de jazzmiddagen in
De Krocht. Het betekent dat
het jazzseizoen 2008/2009
gewaarborgd is. Tevens gaan
zij zich inspannen om ‘Jazz in
Zandvoort’ een fantastische
impuls te geven.
Noteert u de laatste jazzmiddag van het seizoen alvast in
uw agenda. Op zondag 18 mei
is de bekende en veel gevraagde gitarist Maarten van der
Grinten in De Krocht te gast.
Aanvang 14.30 uur en de entree is € 12. Kom gezellig langs
bij ‘Jazz in Zandvoort’.

Classic Concerts brengt de Messiah van Händel
Op vrijdag 28 november 2008 zal de Messiah van Georg
Friedrich Händel worden uitgevoerd door het Gelders Utrechts

Cantateorkest en het Gelders Utrechts Cantatekoor o.l.v.
dirigent Harry Brasser. Dit concert zal door Classic Concerts als

grote productie worden georganiseerd in de St. Agathakerk
op de Grote Krocht.

De Messiah, a sacred Oratorio
is een van de 29 oratoria van
de componist Georg Friedrich
Händel. Het werk is in 1741 gecomponeerd, in slechts 3 weken tijd! De Messiah is één van
de beroemdste en geliefdste
werken uit de klassieke muziek, maar ook reeds tijdens

zijn leven behoorde het tot
Händels meest gespeelde
werken.
Bij het ter perse gaan van deze
krant was nog niet bekend
wat de toegangsprijs zal zijn.
Classic Concerts kennende
zal dat echter niet teveel zijn

G.F. Händel

en te laag in verhouding tot
het gebodene. U mag dit niet
missen!
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‘Bindingen zijn de eerste tekenen van verlatenheid.’
Marco Termes

(Marco wordt gesponsord door Grand Café Danzee)

Voorjaar bij Corbani

Na een bezoek aan het atelier van Donna Corbani in het

weekend van 5 en 6 april voel je, ondanks de sombere en gure

weerstemperaturen, de lente. Haar kunstwerken aan de mu-

ren tonen uitbundige en heldere kleurencombinaties. Vooral

haar laatste olieverf doet verlangen naar blauwe luchten en
warme zomerse dagen.

Donna Corbani voor één van haar recente werken

Tekst en foto Nel Kerkman

Twee keer per jaar heeft
Donna Corbani open huis in
haar eigen atelier. In de beeldentuin staan de bronzen en
aluminium sculpturen en over
twee verdiepingen verdeeld
hangen haar olieverfschilderijen. Ook zijn alle zeefdrukken
te bewonderen en te koop die
tijdens eenmalige acties in
Nederland verkocht werden.

Eigen handtekening

Haar stijl is herkenbaar aan
het lijnenspel en de sierlijke en
veelal vrouwelijke figuren. Ook
de speciale krul/spiraal die altijd in het gezicht aanwezig
is, geeft de kijkrichting aan en
is één van de kenmerken van
haar eigen identiteit. Met een
klein penseel en vaste hand
schildert Corbani de doorgaans ronde contourlijnen om
haar figuren. Haar kleurkeus
gaat uit naar primaire kleuren en geven het kunstwerk
een vrolijke toets. Ondanks de
vaste kenmerken in haar stijl
wordt Corbani niet gehinderd
om telkens weer nieuwe onderwerpen aan te brengen die
vernieuwend en verrassend
zijn. Zo dansen vlinders en
zeemeerminnen, ondersteund
met golvende lijnen, gracieus
over haar olieverfschilderijen
en er is een schakering aan

thema’s als vrijheid, geluk, blijheid en liefde.

Succesvol jaar

Het jaar 2007 was voor
Corbani succesvol en druk, met
als hoogtepunt een expositie
tijdens de museumnacht in
het Stedelijk Museum in
Amsterdam. Ook signeerde ze
voor de supermarktketen Aldi
5000 kunstdrukken die ingelijst in de diverse vestigingen
verkocht werden. Er waren
veel solo-exposities, opdrachten in het binnen- en buitenland en een groepsexpositie
in de Tweede Kamer met beschilderde stembussen. De in
Santa Barbara (Californië-USA)
geboren Corbani woont sinds
1992 in Nederland en al weer
een aantal jaren in Zandvoort.
Veel van haar kunstwerken bevinden zich bij particulieren,
verzamelaars en bedrijven in
Californië, New York, Spanje,
Duitsland en Nederland. Een
van de wensen van Corbani is
een bronzen sculptuur in de
open ruimte van het dorp of
langs de boulevard. Dat zou
een goede investering van de
gemeente zijn want de naam
van Corbani missen we nog
in de Zandvoortse beeldenroute. Meer informatie over
beeldend kunstenaar Corbani
is te vinden op www.corbani.
com.
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week

Hele maand april:

Malse varkenshaasfilet
rollade 1 Kilo € 9,95

Nasi
à la Harocamo

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Vijgen amandelbrood
perfecte onderlegger
bij geitenkaas nu
per pakje 250 gr € 1,99

Doosje
lentebloemetjes
gevuld met
chocolade
praliné
nu 250 gr. € 4,95

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Bestel nu de ZandvoortPas 2008
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Boer
encake
zoekt
prijsbewuste
vrouw
Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Deze pas is geldig t/m 31 december 2008
Uw op naam gestelde ZandvoortPas
wordt, tesamen met een welkomstkado,
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.
Met de aangehechte tegoedbon voor een
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst
tijdstip gratis een Zandkorrel (miniadvertentie) plaatsen.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

12

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

ZANDKORREL

Boerencake

2

voor slechts

50

OP=OP

Aanbod geldig tot en met woensdag 16 april 2008
en alleen in onze vestiging te Zandvoort.
Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 - 57 12 865
Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

De nieuwe Rivièra Maison
collectie is binnen!
pashouders 5% korting op de gehele collectie.

qTapijt
qVinyl
qLaminaat
qParket

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

GRAND CAFÉ 25
Elke vrijdag avond Ladies Night!!!!
Tussen 22.00 en 24.00 uur dames

de eerste 3 consumpties gratis!
Tot vrijdag!!!!!!
Gand Cafe 25: Kerkstraat 25 - Tel. 5713510
Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

Addie Ottho & Zn

Potgieterstraat 4
2041 PC Zandvoort
Telefoon 023 – 5717 287
Mobiel 06-5577 8563
Mobiel 06-1887 6726

ZandvoortPas houders 10% korting

L
Voor zandvoortpashouders aanbieding:

Italiaanse designkostuums
Geen € 349.- maar € 198.-

(vraag naar onze voorwaarden)

Bel voor informatie
06-54280393 of 023 - 5730107
www.members.lycos.nl\rijschoolduet

Verzorging en vrije tijd:

KOSTUUM ACTIE

Gratis proefles

www.vlugfashion.nl Haltestraat 2a
7 dagen p. week geopend (vrijdag koopavond)

Autobedrijf Zandvoort is meer dan een autobedrijf
Autobedrijf Zandvoort staat bekend om zijn
goede kwaliteit en service. Niet voor niets
Gouden Sleutel gewonnen. Deze prijs staat
voor eersteklas service, kwaliteit en klantgerichtheid. Ruim dertig jaar lang levert
het autobedrijf vakmanschap af. Dat is
Autobedrijf Zandvoort op zijn best!

Voor de ZandvoortPashouder is er
een speciale aanbieding. Op vertoon van de ZandvoortPas betaalt
13

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat
Autorijschool Duet - 06-54280393
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - www.nympheia.com
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

Mode en trends:
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Chaozzz - Schoolstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Schoffies Kindermode - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Vlug Fashion Men’s Wear - Haltestraat

heeft het autobedrijf in 1988 en 1989 De

Aan het roer van Autobedrijf
Zandvoort staan vader en Zoon
Witte. “Het begon allemaal
met een klein pandje in de Dr.
Schaepmanstraat. Twee jaar later
zijn we naar de huidige locatie verhuisd. Inmiddels is het uitgegroeid
tot een goed lopend bedrijf”, aldus
vader Rob. Samen met monteur
Aschwin van de Mije vormen ze een
goed team. “In het verleden waren
we een service dealer van Fiat, maar
nu zijn we een vrije dealer. We onderhouden alle merken: Mercedes,
Renault en Citroën, noem het maar
op”, voegt zoon Robin toe.

(in alfabetische volgorde)

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

5 t/m 10% korting
q(Vouw)gordijnen
qVitrages
qLuxaflex
qZonwering

Lijst van
deelnemende
bedrijven
Winkeliers:

Medina Woninginrichters

Speciale aanbieding voor de
maand april ieder tweede artikel
voor de helft van de prijs
e mode
Chaozzz - Schoolstraat 3
Betaalbar oud
023-57 34 221
en
g
n
jo
or
vo
Woensdag gesloten

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Nieuwe collecties van
Muchachomalo, Oxbow, Musto,
Brunotti, Lafuma etc. zijn binnen!

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102
7 dagen per week geopend
van 09.00 tot 22.00 uur

Van maat 34
tot en met
maat 56

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Pashouders op alle artikelen 5% korting.

Betreft:

Op vertoon van de ZandvoortPas
een fles huiswijn i.p.v. € 16,00
voor € 14,50 (wit, rood of rosé)

Lente aanbieding!

De nieuwe
Sia collectie
is binnen!

Burg. Engelbertsstraat 94b – Zandvoort
7 dagen per week geopend

normaal € 8,25
Voor Pashouders € 7,-

Wonen en onderhoud:
u geen afmeldkosten bij de APK
keuring. Die kosten hoeft u als pashouder niet te betalen.

Multifunctioneel

In de showroom zijn niet alleen
auto’s te bewonderen. Anja’s Place
heeft een fraaie collectie van sieraden, sjaals en tassen. Daarnaast
hangen er ook schilderijen aan de
muren van de Zandvoortse kunstenaressen José Coenraad en Josette
Caelen. De schilderijen van beide
dames zijn tevens te koop. Een autobedrijf, boucherie en kunstatelier

in één. “Het is een multifunctioneel
bedrijf. Ik ben ook APK-keurmeester,
dus nu lopen er twee keurmeesters
binnen in het bedrijf rond”, aldus
Robin.
Autobedrijf Zandvoort is gevestigd
aan de Kamerlingh Onnestraat 23.
Tel. 5714580. In – en verkoop van alle
merken auto’s, zowel nieuw als gebruikt voor onderhoud en reparatie.
Geopend van maandag tot zaterdag
van 07.30 tot 17.00 uur. Voor uitgebreide informatie bezoekt u de website www.autobedrijfzandvoort.nl

Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Mark Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:
Grand Café 25 - Kerkstraat
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

I
II
III
IV

Strandpaviljoen
Thalassa 18

Smaakvol eten

Lekker drinken

Bij Thalassa
vind je
de zee
op je bord!
GRAND CAFÉ 25
LIVE MUSIC
Zaterdag 12 April 2008
v.a. 22.00uur

MOSQUITO
“The Band”

Mosquito zorgt voor een avond vol humor,
funk, soul, latin en een vleugje jazz.
Een avond vol swingen, grooven en gezelligheid.
Grand Café 25, Kerkstraat 25 – Tel.: 5713510

genieten van het leven

HET IS ZOVER...

AANSTAANDE VRIJDAG, 11 APRIL OPENEN WIJ
ONZE DEUREN!!!
VOORHEEN GEKEND ALS ‘T FAMILIERESTAURANT, MAAR NU
OMGETOVERD TOT

GRAND CAFÉ RESTAURANT DE 4 GEBODEN

Kerkstraat 27 u 2042 JD u Zandvoort u tel: 023-5712537

Thai Paap

paviljoen 17

zaterdag 12 april
vanaf 16.00 uur

Songkran
festival
(Thais Nieuwjaar)

Thaise dans, muziek,
kleding, massage, eten
Buffet €21,50 p.p.
(kinderen €10,00)
Reserveren?
Bel 06-3004 7080
of 06-1483 4629

Krant niet ontvangen?
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Sponsoractie Mariaschool voor varkentjes Nieuw Unicum
De kinderen van de Mariaschool gaan in hun actieweek van

tie is om de boerderij van Nieuw Unicum uit te breiden met

De verkoop van de ansichtkaarten gebeurt in samenwerking
met de stichting High Five,
een organisatie die zich bezighoudt met het vervullen van
wensen voor basisscholen.

De huidige boerderij van Nieuw Unicum

De boerderij van Nieuw
Unicum gaat deze zomer
qua oppervlakte fors uitgebreid worden. Hierdoor kan
een grote wens in vervulling
gaan: het houden van twee
varkentjes. De boerderij vervult een belangrijke functie
binnen Nieuw Unicum. Het is
voor veel bewoners een zin-

16 tot en met 23 april ansichtkaarten verkopen voor het goede
doel. Als goed doel heeft de school gekozen voor een project

van de Stichting Vrienden van Nieuw Unicum. Doel van de actwee varkentjes, compleet met modderpoel en stal.

gezellig samenzijn

WIJ BIEDEN U DE MOGELIJKHEID HEERLIJK TE ETEN EN
GEZELLIG EEN DRANKJE TE DRINKEN IN EEN SFEERVOLLE
AMBIANCE

Voor reserveren: 023-5715660

Zandvoortse Courant

OSTEOPATHIE ZANDVOORT
PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE
TOM DE JONG
Het menselijke lichaam is een biologische
eenheid. Verstoring van deze eenheid kan leiden
tot klachten. Een osteopaat kan het lichaam
helpen het evenwicht te herstellen.
Voorbeelden: whiplash, migraine, spastische darm,
huilbaby’s, chronische rugklachten.
Geen verwijzing van de (huis) arts nodig.
Behandeling wordt (gedeeltelijk) vergoed vanuit
de aanvullende ziektekostenverzekering.
T. de Jong: 06-46624969
dejongtm@hotmail.com
H. Konings: 06-44758719
huibkonings@osteopaat.nl

Bel vrijdagmiddag

06-1139 1478

of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Osteopaat opent praktijk
op basis van vermogen allerlei bewegingen uit te voeren.

volle vorm van dagbesteding
(voeren, hokken schoonmaken,
knuffelen). Voor bewoners die
niet in staat zijn om zorg te
dragen voor de dieren, is het
een fijne plek om te kijken en
te genieten.
De aanvraag voor deze varkentjes kwam binnen bij de
Stichting Vrienden van Nieuw
Unicum, die gelden werft voor
projecten die bijdragen aan de
kwaliteit van leven van de 200
lichamelijk gehandicapte bewoners van Nieuw Unicum.
Hierdoor wordt concrete en

“Soms zijn die bewegingen geblokkeerd”, vertelt Osteopaat

Volgens mij...

op de burgemeester Nawijnlaan.

haalt Nel Kerkman in haar column over de collectie
van Jelle Attema uit naar de gemeente zonder de
feiten te kennen. Attema heeft gedurende meerdere
jaren geprobeerd de gemeente te interesseren voor
onderbrenging van zijn collectie. Vorige colleges
hebben daar niet op gereageerd. Op verzoek van
Wilfred Tates heb ik als portefeuillehouder Kunst en
Cultuur contact gezocht met Attema. Daarna heeft
Cor Draijer mede namens Attema een presentatie
gegeven in een raadscommissie. De raad heeft vervolgens opdracht gegeven te onderzoeken of de collectie
van Attema voor Zandvoort behouden kan blijven.
Daarna is een intentieovereenkomst gesloten tussen
de Attema en de gemeente. Voor het onderzoek zijn
offertes aangevraagd en op 23 oktober 2007 heeft
het college een bureau opdracht gegeven het onderzoek uit te voeren. Ik heb daarna de raad gemeld
dat het onderzoek gestart was en dat de resultaten
eind januari 2008 bekend zouden zijn.

“Om deze blokkades en pijn
in het lichaam op te heffen,
maken we gebruik van fysiotherapie. Soms blijven de
klachten echter terugkomen
en heeft de patiënt geen baat
bij deze behandelingen. In
2001 kwam ik in aanraking
met osteopathie. Osteopathie
gaat uit van de gedachte dat
het menselijk lichaam een
biologische eenheid is. Is
deze eenheid in balans, dan
worden klachten door zelfregulerende mechanismen
van het lichaam verholpen.
Wanneer de balans is verstoord door bijvoorbeeld een
ongeluk, ziekte, stress, een
slechte voedingstoestand of
een operatie, dan heeft het
lichaam hulp nodig om de
balans te herstellen”, vertelt
De Jong.

de klacht”, aldus de Jong.
Als voorbeeld noemt hij rugklachten die bijvoorbeeld
veroorzaakt worden door
spanning in de dikke darm.
Een osteopaat onderzoekt
niet alleen het pijnlijke gedeelte maar het gehele lichaam. Meestal is er na twee
behandelingen al resultaat.
Met meerdere behandelingen (van 4 tot 6 weken) zijn
de resultaten verbluffend te
noemen. Hoofdpijnklachten,
chronische nek/rugklachten,
aandoeningen van maag/
darm systeem (spastische
darm), gewrichtsaandoeningen aan schouder, heup, knie
of enkel, zijn klachten die bestreden kunnen worden. Ook
huilbaby’s en kinderen met
coördinatiestoornissen werden met succes behandeld.

Met zijn opleiding osteopathie
aan het College Sutherland te
Amsterdam, waarvoor hij afgelopen februari slaagde, is
De Jong samen met collega
Huib Konings begonnen met
een praktijk osteopathie. “Het
is een manuele behandelmethode, dus zonder apparaten,
waarbij men alle weefsels en
organen van het lichaam op
beweeglijkheid controleert
en behandelt. Veel mensen
leven met klachten die niet
makkelijk te behandelen zijn.
Geneesmiddelen bestrijden
dan wel de pijn maar niet

Een verwijzing van een arts
is niet noodzakelijk. De praktijk is aangesloten bij het
NOF en NVO waardoor een
consult door de aanvullende
ziektekostenverzekering grotendeels zal worden vergoed.
Wie echter alleen voor fysioen manuele therapie een behandeling wil, kan óók nog
bij De Jong terecht. “Mensen
denken nu dat ik daarmee ben
gestopt maar dat is zeker niet
zo”, aldus de enthousiaste fysiotherapeut. Bel voor meer
informatie of een afspraak:
06-46624969.
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kleinschalige hulp geboden
aan bewoners en worden
projecten gerealiseerd. Het betreft altijd hulp of een project,
waarvoor geen aanspraak kan
worden gemaakt op reguliere
financiële regelingen.
De kinderen van de Maria
school worden door medewerkers van Nieuw Unicum
uitgebreid geïnformeerd over
Nieuw Unicum. De kinderen
uit de groepen 5, 6, 7 en 8
gaan in de actieweek zelfs een
parcours volgen door Nieuw
Unicum om zelf te ervaren hoe
het is om bijvoorbeeld in een
rolstoel te rijden.

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

Alles wat leeft beweegt. Het menselijk lichaam functioneert

Tom de Jong die sinds kort zijn praktijk uitoefent bij Fysio Fit

•

ziekte van één van de twee onderzoekers het resultaat
pas medio mei wordt verwacht. Daarvan is Attema
ook op de hoogte en hoewel hij het (net zo goed als
ik) jammer vindt dat er vertraging wordt opgelopen
heeft hij daar begrip voor. In de commissie Planning
& Control van 19 maart j.l. is hierover nog eens
gesproken. Daar had Nel Kerkman van op de hoogte
kunnen zijn.
In haar column suggereert Kerkman alsof er niets
gebeurt en niemand op de hoogte is waar we mee
bezig zijn. Er is geen sprake van radiostilte, zoals zij
schrijft. ‘Radiostilte’ is bijna Freudiaans uit de pen
van de redactrice van Goedemorgen Zandvoort.
Beste Nel, informeer de volgende keer eerst even. Dat
hoeft niet persé bij mij, dat kan ook bij een commissielid. Je kent er vast wel eentje..... Of nodig me uit
voor Goedemorgen Zandvoort om iets te vertellen
over de stand van zaken. Dan zit er meteen wat meer
gevarieerde kleur en afwisseling in het programma.

Helaas heb ik in een commissievergadering in januari
moeten melden dat door een ernstige en langdurige

Gert Toonen,
wethouder

College,

dicht vond op het ECL, ga maar naar Hoofddorp!
En wat me het meeste stoort is dat als er geloot
wordt, diegene die een broertje of zus op een school
hebben niet hoeven te loten, dus als enig kind ben
je al benadeeld.

Middenboulevard, dat is zowat het enige dat het
Zandvoortse college kan uitkramen. Woningen opkopen, voor projectontwikkelaar spelen maar dan wel
met ons belastinggeld. Dan er achter komen dat het
hele plan niet werkt, maar wel tonnen aan plannen
uitgeven.
Hadden deze heren maar iets meer tijd gestoken in
de middelbare scholen kwestie die nu speelt, maar
daar wist dit college niets van af, de heer Toonen
(onderwijs) was niet geïnformeerd. Logisch als je
alleen maar bezig bent met de Middenboulevard.
Hier in Zandvoort zijn wij, buiten de Gertenbach
school, aangewezen op de scholen in Haarlem en
omstreken en de wethouder van onderwijs in Haarlem
heeft besloten waar de scholieren naar toe moeten
gaan. Tegen onze dochter werd verteld, nadat ze
was afgewezen op Hageveld en daarna ook de deur

Maar daar zit dit college niet mee, het is veel interessanter om met projectontwikkeling bezig te zijn
of strandpachters schadeloos te stellen. In de klas
van onze dochter zijn vijf leerlingen uitgeloot en die
moesten hals over kop naar een andere school op
zoek en dan is ook de school voor de tweede keuze
geen optie meer want die is ook vol. Het had dit college gesierd om zich ook eens in te zetten, met het
zelfde elan als zij tonen voor de middenboulevard,
voor de toekomst van onze kinderen. Zelfs minister
van onderwijs Plasterk heeft contact met ons gezocht
over deze kwestie!
Hugo Eggerding
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Nu ook

Joegoslavische keuken!
Kennismakingsmenu
mixed grill:
Maandag t/m vrijdag
voor slechts € 15.—p.p.:
Goulashsoep
3 soorten vlees
Palançinka
Zeestraat 26 - 2042 LC Zandvoort
Tel.: 023-5714497 - Donderdags gesloten.

Zomermodeshow

Rosarito
op woensdag 16 april
20.00 uur bij Café Boy

De tijd komt er weer aan dat iedereen die een beet-

je ‘last’ van de ‘lijn’ heeft, weer wat wil gaan doen.
Sommige mensen kunnen dat op eigen kracht

maar de meesten hebben een zetje in de rug nodig

door professionele hulp. Speciaal voor de mensen
direzione:
Alfredo Caramante

die straks slank en fit de zomer in willen heeft Pure
Passage 2-4 Zandvoort
Tel.: 023-5716785

TBS

Johan (Theo Maassen)
zit vast in een Tbskliniek voor de moord
op zijn vader en zusje.
Zijn moeder is de enige
die zijn onschuld kan
bewijzen, maar zij is al
jaren niet te bereiken.
Als hij binnen de Tbskliniek wordt overgeplaatst naar de Long Stay
afdeling is voor hem de
maat vol. Hij besluit te
ontsnappen om op zoek
te kunnen gaan naar zijn
moeder. De politie is de
ontsnapte Tbs’er echter

al snel op het spoor en in
een wanhopige poging
aan hen te ontsnappen,
gijzelt hij een meisje van
13 (Lisa Smit). Samen met
haar begint hij de zoektocht naar zijn moeder.

Na een ongeval in een
mysterieus laboratorium van wetenschapper
Dr. Simon Barsinister,
komt een doodgewone beagle er plotseling
achter dat hij over onvoorstelbare krachten
beschikt, te beginnen
met het feit dat hij kan
spreken. Gewapend met
een hip superhelden
kostuum, beschermd
Underdog de inwoners
van Capitol City en in
het bijzonder de beeld-

& Simple iets nieuws bedacht.

Vanaf 14 april start de ‘Slank in 12 weken Challenge’.
Deze Challenge wordt met gratis dieetcoaching en
weging verzorgd. Dat kan op afspraak of gezamenlijk
op maandagochtend tussen 10.00 uur en 11.00 uur.
Deze laatste vorm geeft deelneemsters en deelnemers de gelegenheid om elkaar te spreken en tips
uit te wisselen onder het genot van een kopje thermojetics kruidendrank.
Voorafgaande aan de start van de Challenge, vindt
er een intakegesprek plaats waarbij uitgebreid wordt
ingaan op het huidige eet- en leefpatroon. De eerste
BIAmeting vindt op 14 april ’s ochtends of 10 april
’s avonds plaats. Hierbij wordt het gewicht, het
vetpercentage, het vocht, de vetvrije massa en
kilo’s vet bepaald. Tevens wordt de eerste foto gemaakt.
Er kan tijdens de Challenge een keuze gemaakt
worden uit maaltijdvervangers en supplementen
van Herbalife, proteïne dieet, of voedingsadviezen
op basis van energiebeperking. Dit alles staat onder
de vakkundige leiding van coach Adele Schmidt, gewichtsconsulent en diëtiste i.o.
Als er een Challenge (uitdaging) is, is er natuurlijk ook
een winnaar. Deze wordt bekend gemaakt op maandag 7 juli. De winnaar/winnares van de Challenge
krijgt een ‘fabulous make-over’, een heerlijk verwenpakket en wordt gefotografeerd door een professionele fotografe! Hebt u vragen? Stel ze aan: Adele
Schmidt, Pure & Simple, Brederodestraat 26a, 2042
BE Zandvoort. Tel: 06 22249100 of 023-5767367. Meer
informatie via: www.uwwelzijnscoach.nl of www.
adviesinvoeding.nl.

Underdog

schone spaniël Polly
Purebred. Wanneer een
duister complot van Dr.
Barsinister en zijn handlanger Cad Capitol City
dreigt te verwoesten kan
alleen Underdog het lot
van deze stad redden.

In the Picture…

Shira van de

Laar

avond
Aan de voor te reis
van een gro

Kaarten € 12,50 incl.
drankje/hapje en kortingsbon.
Reserveren bij: Rosarito,
Grote Krocht 20b – 023-571 56 97

Slank in 12 weken Challenge

Zandvoortse Courant

Maar gelukkig
reist Shira deze
tweeënhalve
maand samen
met een studiegenootje.

Reisplan

Shira is 22 jaar en vertrekt 28

april richting India, Nepal en China om vrijwilligerswerk te doen

en te reizen. Het belooft een bijzondere en unieke reis te worden

voor Shira. Een enorme uitdaging voor iemand die wel van reizen
houdt, maar nog nooit buiten Europa is geweest.
Misschien ken je haar van
de Hema, waar zij al 7,5 jaar
werkt als verkoopmedewerker. En sinds kort werkt Shira
ook bij de Wizzl om wat extra
geld te verdienen voor haar
grote avontuur.

Minor Ontwikkelingslanden

Ze zit nu in het derde jaar
van haar HBO opleiding
Voeding in Amsterdam en
ze volgt de richting Diëtitiek.
Binnen de opleiding is er

een mogelijkheid om een
half jaar lang een minor te
volgen. Shira heeft voor de
minor Ontwikkelingslanden
gekozen. Dit betekent dat
zij naar een aantal ontwikkelingslanden gaat om daar
vrijwilligerswerk te doen.
“Het is een unieke kans dat
ik dit kan doen tijdens mijn
schoolperiode”, zegt Shira.
Het zijn natuurlijk geen standaard vakantielanden waar
ze heen gaat, verre van zelfs.

H eb je ff …

… vo or Sh an no n de Jager
16 jaa r

Waar kennen we jou van?
“Misschien van dierenwinkel
Dobey op de Grote Krocht of
Albert Heijn. Bij Dobey loop ik
sinds november drie dagen in
de week stage. Ik heb het hier
erg naar mijn zin. In de winkel vul
ik vakken en help ik klanten wanneer zij bijvoorbeeld een vogel of
vis willen kopen. Ik ben een echte
dierenvriend, dus bij Dobey zit ik op de goede plek!”
Wat doe je voor school?
“Ik zit op een praktijkschool in Haarlem. Naast mijn stage, ga
ik daar twee keer in de week naar toe. Mijn school helpt me
bij het kiezen van de richting waarin ik later wil gaan werken.
Eigenlijk weet ik al welke richting dat is: de dierenwereld. Ik
wil zeker iets met dieren gaan doen en dan het allerliefst
met paarden.”
Wat doe je graag in je vrije tijd?
“In het weekend ga ik haast altijd met vriendinnen op stap.
Op zaterdagavond ben ik vaak te vinden in de Scandals. Ook
ben ik wel eens in de Chin-Chin om te stappen. Daarnaast ga
ik mijn vrije tijd vaak naar Manage Baarshoeve. Hier heb ik
namelijk mijn eigen verzorgpaard!”

Aanstaande 28
april komt Shira
aan in India, waar zij een
maand lang Engelse les gaat
geven op een school of gaat
werken bij een consultatiebureau. “Ik heb wel iets met
kinderen”, zegt Shira. “Allebei
mijn ouders zijn leerkracht,
dus dat lesgeven zit wel in
de genen!” Na deze maand
gaan Shira en haar medestudent naar New Delhi om
deze hoofdstad te bekijken.
Vervolgens vertrekken zij
voor drieënhalve week naar
Nepal, alwaar zij twee weken
in een Fair Trade restaurant
gaan werken en anderhalve
week voor henzelf hebben.
“De natuur schijnt fantas-
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tisch te zijn in Nepal, ik kijk
hier erg naar uit”, aldus Shira.
Haar laatste bestemming is
China, waar zij onder andere
te paard de ‘Ice Mountain’
gaat beklimmen en Beijing
gaat bezoeken. Ze is al hard
bezig op de sportschool om
haar conditie te verbeteren:
“anders kom ik die bergen natuurlijk niet op, haha!” Op 7
juli komt het stel weer terug
naar Nederland. Als je haar
reis wilt volgen, kan je een
kijkje nemen op shiravandelaar.waarbenjij.nu.

Hygiëne en één met
de natuur

“Na al dat geregel, paspoort,
vaccinaties, tickets, kijk ik
nu wel heel erg uit naar de
reis”, zegt Shira. De koffer
gaat mee en de backpack
blijft thuis. Shira is niet zo’n
backpack type. Wat zij het
meest gaat missen zijn de
temperatuur (het zal wennen
worden in die hitte) en hygiëne! Ja, toiletten zullen ver te
zoeken zijn in de bergdorpjes
van Nepal. Wat Shira dan wel
weer aanspreekt, is om “één
te zijn met de natuur”.

I Know Where It’s @
Vrijdag 11 en zaterdag 12 april:

De Zandvoortse Toneelvereniging Wim
Hildering speelt op vrijdag 11 en zaterdag
12 april de klucht “eens in de 1000 jaar?”
door John Dole. In theater De Krocht, aanvang voorstelling 20.15 uur. Entreeprijs
€ 7 euro.

Zaterdag 12 april

Het openingsfeest van Republiek Bloemen
daal belooft een spetterend feest te worden met lekkere beachmuziek om het
nieuwe seizoen te starten. Swingen op
muziek variërend van deephouse, sounds,
clubhouse, latin en technohouse. Line up:
Kevin & Rogor, Stijn, Philip Young, Brain S
en Raymundo.

Zaterdag 12 april

Het Patronaat is klaar voor een speciale
editie van Backybard. In de tweede editie
gaat Divinity samen verder met G-Rex, het
label van Grogor Salto. Uit Noorwegen
komt Funkin Matt en van eigen bodem
is er Gregor Salto, Sven & Tettero, Georgio
Schultz en Gers. Naast al deze platen draaiende mannen hebben we Jethro Angkotta
op de percussie, op de gitaar Camiel en op
de saxofoon Saxlive. Succes gegarandeerd!
Prijs € 14,- verkoop aan de deur € 16,-. Open
om 23.00 uur tot 04.00 uur. Leeftijd 18+
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Column
Soaps
Niks is lekkerder dan om na
een dag hard werken op de
bank te ploffen voor een halfuurtje soap. Het werkt vooral
echt verslavend bij een serie
met een paar leuke personages en verhaallijnen. Niet
meer nadenken, verstand op
nul: Kom, maar op!
Vroeger keek ik graag naar
GTST. In de tijd van Katja
Schuurman, Georgina
Verbaan, Reinout Oerlemans
en Anthonie Kamerling. Het
was gewoon grappig. Vooral
de aparte haarcreaties van
Isa Hoes alias ‘Mirjam’ was al
een reden om er naar kijken.
Zo had ze een keer een soort
van gevangenisraam op haar
hoofd gevlochten met daarin
een foto van Peter, want die
zat toen onschuldig in de gevangenis. Iedereen op school
had het erover. Nu kijk ik allang niet meer, het is mij te
ingewikkeld. De verhaallijnen
zijn te vergezocht. De personages spreken mij niet meer aan.
Kortom, de liefde ging over.
Daarna kwam The Bold &
The Beautyful. Drie jaar lang
volgde ik de serie. Als ik het
niet kon kijken, dan nam ik
het op. Nu zap ik snel door.
Brooke zit nóg steeds achter
Ridge aan. Het enige verschil
van toen en nu zijn de grijze
haren van Ridge. Je ziet de
personages wel steeds ouder
worden, maar het verhaal
blijft hetzelfde. Ongelofelijk,
dat ik daar drie jaar lang naar
heb gekeken! What a waste
of time!
Nu kijk ik al ruim twee jaar
naar As the World Turns,
maar dit is het ook niet! Sinds
de komst van ‘De Hakker’ kan
ik er niet meer naar kijken.
Deze seriemoordenaar slacht
lukraak onschuldige tieners
af. Er was zelfs een aflevering aangepast vanwege ‘te
schokkende beelden’. Ik werd
er misselijk van. Ik moet snel
maar iets anders vinden om
te relaxen. Misschien sporten
of een cursus creatief met klei,
want soap kijken werkt niet
meer bij mij.

Sutiah
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50 plus pagina door Mitzi Maas

			

50plus@zandvoortsecourant.nl

mijn lust en mijn leven

Een huis vol schilderijen

In de woonkamer, langs de trap, in de werkkamer van haar man

en in haar eigen atelier hangen schilderijen, allemaal echte
S. Versfeld’s. Olieverven en acrylverf schilderijen. Je wordt er

helemaal vrolijk van. Je schildert zeker al tientallen jaren?
“Nee hoor, pas sinds een jaar of twee”, is haar antwoord.

Tasty Bite Enjo
y: Kan altijd
tussendoor...
op basis van ol
ie, dus
onverzadigde
vetzuren en ge
en
transvetten.

:
e Power
Tasty Bit eer energie...
direct w
Geeft je t meer vezels,
beva
zout.
minder

OTO WE DST RIJD - FOT OW EDS TRI JD - FOT

OW EDS TRI JD - FOT OW EDS TRI JD - FOT OW

WIN ’N PA AR
K-SWISS

or wie op de
Tasty Bite Slim: Vo
..40 % minder
n.
tte
calorieën wil le
elijkbaar
calorieen dan verg
van kwark.
product, op basis

EDS TRI JD - FOT OW EDS TRI JD - FOT OW EDS

Tasty Bite is nieuw. Tasty Bite is lekker. Tasty Bite is in een vrijgevige bui:
Maak een leuke foto van jezelf met een Tasty Bite. Of van je beste vriend of vriendin met een Tasty
Bite. Of van je Oma met een Tasty Bite. Of van je konijn met een Tasty Bite. Of je leraar wiskunde
met een Tasty Bite. Of....
Mail deze foto naar: info@tastybite.nl De leukste foto’s zetten we op onze site en en de tien allerleukste
worden beloond met een paar K-Swiss sportschoenen! Dus: pak je mobiel en schieten maar!

TRI JD -

SPORTSCHOENEN
Raadhuisplein 2, Zandvoort. 023 - 571 2865
Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

VOORDEEL MET ’N BITE:
nt

Maximaal 6 per kla

Tegen inlevering van dez
e coupon:

Tegen inlevering van deze coupon:

Normaal 1.45, tijdelijk 3e

Normaal 1.45, tijdelijk 3e gratis, maar met deze bon:

Tasty Bite Cheese

gratis, maar met deze bon
:

2e gratis

Deze coupon is geldig t/m

nt

Maximaal 6 per kla

20 april 2008

Tasty Bite Carrot

2e gratis

Deze coupon is geldig t/m 20 april 2008

naar lichtinval en schaduwen. Kijk maar naar de zee,
die is helemaal niet groen
of blauw. Hij heeft zoveel
kleurschakeringen”, vertelt
ze enthousiast. Gelet op de
grote hoeveelheid schilderijen die ze in twee jaar tijd
geproduceerd heeft, schildert ze zeker dag en nacht?
“Nee, maar ik schilder nogal
snel!”

Sylvia speurt op het internet naar plaatjes. Die print
ze uit en laat zich erdoor
inspireren. Als ze erop uit
gaat, heeft ze altijd een fototoestel bij zich. Soms zet
ze een afbeelding natuurgetrouw op het linnen, maar ze
deinst er ook niet voor terug
om flink met kleuren uit te
Sylvia Landman
pakken, zoals het schilderij
Als kind tekende Sylvia dat er in huize Landman ook met groene, gele en paarse
Landman-Versfeld graag, een echte kunstenares woont. pinguïns. “Zowel olieverf als
maar raakte haar verdere “In het begin schilderde ik al- acryl hebben hun voordeleven geen potlood of pen- leen dieren. De honden van len. Met olieverf kun je lang
seel meer aan. Tot twee jaar mijn zoon, poezen, paarden, mengen omdat het langer
Ze stopte met haar vogels. Tot ik op de schilder- nat blijft. Acrylverf droogt
FOT OW EDS TRI geleden.
JD als fysiotherapeut en club uitgedaagd werd andere heel snel”, verklaart ze. Ze
werk
ging net als man Rob met onderwerpen te proberen. werkt aan meerdere schilderijen tegelijk.
vervroegd pensi“Ik bekijk de wereld,
Op dit moment
oen. “En drúk dat
vooral de kleuren, nu anders”
staat er een tijgerik het sindsdien
heb!” lacht ze. Een vriendin Het lukte aardig en ik heb er kop op stapel en legt ze het
vroeg of ze zin had een keer enorm veel plezier in. We krij- uitzicht vanuit haar woning
mee te gaan naar haar schil- gen nu niet echt les meer in de vast in een wintertafereel.
derclubje. Met een groepje zin van technieken. Onze do- “Vooral die sneeuw is een
van acht dames heeft ze les cente begeleidt ons bij eigen uitdaging, die is namelijk
van een ‘echte’ kunstenares. projecten. Ze geeft aanwij- helemaal niet wit,” sluit ze
Maar bij het bewonderen zingen en leert je vooral hoe af. Het gaat haar zeker gaan
van Sylvia’s werken, zie je je moet kijken. Naar kleuren, lukken.
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Een schunnig grapje…

Zoals vele van jullie wel
weten zit mijn oma in een
psychiatrische instelling,
want ze is een beetje in de
war. Op een dag raast ze
weer eens met haar rolstoel
door de gang. Maar plots
zwaait er een deur open en
gekke Gerrit verspert haar
de weg. “Rijbewijs”, zegt
hij streng. Oma haalt
een chocotof papiertje uit

haar handtas en geeft het
hem. Gekke Gerrit bekijkt
het grondig. “Oké”, zegt
hij en zij vertrekt weer
met piepende banden.
Maar even verder zwaait
er weer een deur open en
‘zotte Jules’ doet haar
stoppen.”Papieren van de
wagen!” Oma geeft hem
een wikkel van een chocoladereep uit haar hand-
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Feest van herkenning
Eind december 2007 beviel ziekenverzorgster Monique van
der Schriek van een prachtige dochter. Toen zij op haar werk

vol trots haar baby showde, viel haar op hoe de bewoners op

Inspiratie

Nieuw van Van Vessem & Le Patichou: Tasty Bite!
Wat is dat? Moet je gewoon komen proeven.
Is niet uit te leggen.
Alleen dat het er in drie soorten is:

Zandvoortse Courant

tas. Jules bekijkt die vooraan en achteraan. “Oké,
rij maar door.” Nu knalt
oma extra hard door de
gang, om de verloren tijd
in te halen. Maar weer
zwaait er een deur open en
‘crazy Harry’ staat voor
haar, volledig naakt, met
een knaap van een erectie. “Oh nee”, zucht oma,
“wéér alcoholcontrole…”

het kindje reageerden. Ze bedacht een nieuwe activiteit: baby
badderen.

Sterre met kapitaal

In de gezellige huiskamer van
de psychiatrisch-geriatrische
afdeling van Huize A.G. Bodaan
in Bentveld zit een aantal bewoners bij elkaar. Bij de meesten laat het korte termijngeheugen het ernstig afweten.
Baby Sterre, het stralende
middelpunt, ligt tevreden
te drinken uit het flesje dat
mama Monique haar geeft.
Een bewoonster wordt uit
haar kamer gehaald. “Gaat u
mee naar het baby’tje kijken?”,
vraagt een begeleidster. “Moet
dat?”, reageert mevrouw nogal
nors. Onwillig loopt ze toch
aan de arm mee.
Zodra ze de baby ziet, komt er
een glimlach op haar gezicht,
die tijdens het hele badritueel
blijft zitten. “Ach, wat lief. Zoiets
heb ik nog nooit gezien!”, roept
zij verrukt. Het badje dat midden in de huiskamer staat,
wordt gevuld met lekker
warm water. Sterre gaat uit
de kleertjes (“Ooohhh, ’t is een
meisje!”) en wordt in bad gestopt. De bewoners kijken ver-

tederend toe. “Wat een schatje,
wat een lekker dingetje”, roept
mevrouw van der Bunt steeds
weer. De dames herinneren
zich de wekelijkse badderbeurt van hun kinderen alsof
het gisteren was. “Wij hadden
niet van die mooie spulletjes.
Dat bestond helemaal niet. De
kinderen gingen op zaterdagavond gewoon in de teil”, vertelde een dame. “Zeker alle kinderen om beurten in hetzelfde
badwater?”, plaagt een van de
begeleidsters. “Nee, zeker niet.
Dat is toch vies!”, krijgt ze als
antwoord.
Even later komt de baby uit
bad en wordt onder toeziend
oog van vele ervaringsdeskundigen afgedroogd, in de babybodymilk gezet en aangekleed.
“Je kunt niet jong genoeg met
anti-rimpelcréme beginnen”,
grapt Monique. Niet alleen
de bewoners, ook baby Sterre
heeft een fantastische ochtend: lekker gegeten, gewassen en heel veel lieve oma’s
rijker!

Liedjes van toen
Een top-10 uit de vijftiger jaren:
1. I’ve got you under my skin
2. Unforgettable
3. From the time you say goodbye
4. That’s Amore
5. Summertime
		
6. Wake up little Susi
7. Love letters in the sand
8. Move it
9. Die gitare und das Meer
		
10. Twee reebruine ogen

(Frank Sinatra)
(Nat King Cole)
(Vera Lynn)
(Dean Martin)
(Ella Fitzgerald &
Louis Armstrong)
(Everly Brothers)
(Pat Boone)
(Cliff Richard)
(Freddy Quin &
Bert Kaempfert)
(De Selvera’s)
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TERAAD VAN :ANDVOORT DE 6ERORDENING ,EGES 
INCLUSIEF TOELICHTING EN TARIEVENTABEL VASTGESTELD
$E 6ERORDENING TREEDT IN WERKING OP  APRIL 
$E 6ERORDENING ,EGES  IS OPGESTELD ALS GE
VOLG VAN DE MOGELIJKHEID OOK OP ZONDAG TROUWEN
REGISTREREN PARTNERSCHAP MOGELIJK TE MAKEN )N DE
LEGESTABEL ONDER (OOFDSTUK  ³"URGERLIJKE 3TAND´ ZIJN
HIERVOOR NIEUWE TARIEVEN OPGENOMEN $E STUKKEN LIG
GEN TIJDENS REGULIERE OPENINGSTIJDEN ZIE ELDERS IN DEZE
PUBLICATIE KOSTELOOS TER INZAGE BIJ DE CENTRALE BALIE IN
HET 2AADHUIS EN STAAN TEVENS OP DE WEBSITE7ANNEER
U MEER WILT WETEN OVER EEN VAN DEZE VERORDENING
KUNT U CONTACT OPNEMEN MET DE MEDEWERKERS VAN
'EMEENTEBELASTINGEN +ENNEMERLAND :UID TELEFOON
  0OSTBUS   !! /VERVEEN "IJ HET BE
LASTINGKANTOOR KUNNEN AFSCHRIFTEN VAN DE VERORDENING
TEGEN BETALING VAN LEGES WORDEN AANGEVRAAGD

$EEL VAN STRAAT WORDT 2OB 3LOTEMAKERSTRAAT

"URGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE :AND
VOORT MAKEN BEKEND DAT MET INACHTNEMING VAN DE
'EMEENTEWET EN DE 6ERORDENING ±NAAMGEVING EN
NUMMERING ² IS BESLOTEN TOT NAAMGEVING VAN
HET WEGGEDEELTE DAT LOOPT VANAF DE ACHTERUITGANG
VAN HET VAKANTIEPARK ±#ENTER 0ARCS² TE :ANDVOORT TOT
AAN DE "URGEMEESTER VAN !LPHENSTRAAT TE :ANDVOORT
TE BENOEMEN TOT DE ±2OB 3LOTEMAKERSTRAAT² )NDIEN
BELANGHEBBENDEN HET MET HET BESLUIT STRAATNAAM
GEVING NIET EENS ZIJN KUNNEN ZIJ OP GROND VAN DE
!LGEMENE WET BESTUURSRECHT BINNEN ZES WEKEN NA
DE DAG VAN PUBLICATIE VAN DIT BESLUIT BEZWAAR MAKEN
BIJ HET COLLEGE VAN "URGEMEESTER EN 7ETHOUDERS (OE
DAT PRECIES MOET :IE HIERONDER ONDER HET TUSSENKOPJE
"EZWAARSCHRIFTEN

 APRIL ,ANDELIJKE #OMPOSTDAG

/P ZATERDAG  APRIL KUNT U GRATIS  ZAKKEN COMPOST
VAN  LITER OPHALEN BIJ DE AFDELING 2EINIGING EN 'ROEN
VAN DE GEMEENTE LOCATIE +AMERLINGH /NNESSTRAAT 
5 BENT VAN  UUR TOT  UUR WELKOM :ORG WEL
DAT U ZICH KUNT LEGITIMEREN
3CHEIDEN
!L HEEFT DE GEMEENTE :ANDVOORT VEEL COMPOSTCA
DEAUTJES KLAAR LIGGEN VOOR DEZE TERUGGEEFACTIE GELDT
BEGRIJPELIJKERWIJS OP IS OP -ET DEZE ACTIE BEDANKEN
AFVALBEDRIJF $E -EERLANDEN EN UW GEMEENTE U VOOR
UW INSPANNING GROENTE FRUIT EN TUINAFVAL '&4 GE

SCHEIDEN AAN TE LEVEREN :ONDER UW BIJDRAGE HAD DEZE
TERUGGEEFACTIE GEEN KANS VAN SLAGEN $IT ORGANISCH AF
VAL WORDT VERWERKT TOT COMPOST )NWONERS KRIJGEN HET
INGEZAMELDE AFVAL NU TERUG IN DE VORM VAN COMPOST
#OMPOST
#OMPOST IS EEN NATUURLIJKE BODEMVERBETERAAR (ET STI
MULEERT DE GROEI VAN GEWASSEN OP EEN MILIEUVRIENDE
LIJKE WIJZE HET REGULEERT DE WATERHUISHOUDING EN ZORGT
VOOR EEN NATUURLIJKE BALANS IN DE BODEM #OMPOSTEREN
IS GOED VOOR HET MILIEU ORGANISCH AFVAL WORDT NUTTIG
HERGEBRUIKT "OVENDIEN DRAAGT COMPOST BIJ AAN HET
VASTLEGGEN VAN #/ IN DE BODEM EN HELPT DUS IN DE
STRIJD TEGEN DE OPWARMING VAN DE AARDE #OMPOSTEREN
BESPAART DAARNAAST GELD OMDAT HET EEN GOEDKOPE
MANIER VAN AFVALVERWERKING IS IN VEEL GEVALLEN ZELFS
MEER DAN DE HELFT GOEDKOPER DAN HET VERBRANDEN VAN
RESTAFVAL +ORTOM GENOEG REDEN OM HET ORGANISCH
AFVAL GOED GESCHEIDEN TE BLIJVEN AANLEVEREN

7IJZIGING !ANBESTEDINGSBELEID

)N DE VERGADERING VAN  APRIL  HEEFT DE GEMEEN
TERAAD VAN :ANDVOORT DE .OTA !ANBESTEDINGSBELEID
 INGETROKKEN (IERMEE TREEDT OP  APRIL 
IN WERKING DE DOOR HET COLLEGE VAN "7 OP DD  DE
CEMBER  VASTGESTELDE NOTA !ANBESTEDINGSBELEID
 $E LAATSTGENOEMDE NOTA LIGT GEDURENDE  WEKEN
TER INZAGE BIJ DE #ENTRALE "ALIE IN HET 2AADHUIS EN STAAT
OP DE WEBSITE )N DE NOTA !ANBESTEDINGSBELEID 
WORDEN DE VERSCHILLENDE VORMEN VAN AANBESTEDEN
BESCHREVEN MET ALLE VOOR EN NADELEN )N HET KORT
WORDT INGEGAAN OP
PROFESSIONEEL INKOPEN
OP ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN AANBESTEDEN
OP %UROPEES EN NATIONAAL NIVEAU
DE WETTELIJKE EN PLAATSELIJKE REGELS DIE GELDEN EN
ER WORDT UITVOERIG INGEGAAN OP HET AANBESTEDINGS
PROCES IN AL ZIJN FACETTEN

6ERGUNNINGEN
"OUWVERGUNNINGEN AANGEVRAAGD

2ECTIFICATIE
"USBAAN GELEGEN TUSSEN +ONINGINNEWEG EN +OSTVERLO
RENSTRAAT HERINRICHTING BUSBAAN VERZOEK OM VRIJSTEL
LING VAN DE BEPALINGEN VAN HET BESTEMMINGSPLAN
INGEKOMEN  MAART  IS NIET ALS  6R
INGEBOEKT MAAR ALS  6R
:ANDVOORT
:EESTRAAT  GEDEELTELIJK OVERKAPPEN GARAGE INGE
KOMEN  MAART   ,V
:ANDVOORTSELAAN  GEDEELTELIJK SLOPEN BOUWWERK
INGEKOMEN  APRIL   3
:UIDERSTRAAT B GEDEELTELIJK VERGROTEN WONING INGE
KOMEN  APRIL   2V
,ET OP $E HIERBOVEN GENOEMDE AANGEVRAAGDE BOUW
VERGUNNINGEN LIGGEN BIJ DE #ENTRALE "ALIE TER INZAGE

Vervolg gemeentelijke publicatie week 15

5 KUNT DEZE INZIEN TIJDENS OPENINGSTIJDEN $EZE PU
BLICATIE BETEKENT NIET DAT U UW ZIENSWIJZE OVER DEZE
AANGEVRAAGDE BOUWPLANNEN KENBAAR KUNT MAKEN
3LECHTS INDIEN VOOR DEZE BOUWPLANNEN VRIJSTELLING VAN
HET BESTEMMINGSPLAN OF BOUWVERORDENING KAN WOR
DEN VERLEEND KAN TEGEN ONS VOORNEMEN DAARTOE EEN
ZIENSWIJZE KENBAAR WORDEN GEMAAKT %EN VOORNEMEN
TOT HET VERLENEN VAN VRIJSTELLING WORDT AFZONDERLIJK
GEPUBLICEERD $EZE PUBLICATIE BETEKENT OOK NIET DAT U
EEN BEZWAARSCHRIFT KUNT INDIENEN -OCHT DE VERGUN
NING OF VRIJSTELLING WORDEN VERLEEND DAN ZAL DIT WORDEN
GEPUBLICEERD EN PAS DAN KUNNEN BELANGHEBBENDEN
BEZWAAR INDIENEN

PAS BEREIKT NADAT DE PRESIDENT VAN DE RECHTBANK DAT IN
EEN VOORLOPIGE VOORZIENING HEEFT BEPAALD )N GEVAL VAN
ONVERWIJLDE SPOED KUNT U EEN VERZOEK OM VOORLOPIGE
VOORZIENING INDIENEN BIJ DE PRESIDENT VAN DE RECHT
BANK TE (AARLEM %EN DERGELIJK VERZOEKSCHRIFT DIENT
VERGEZELD TE GAAN VAN EEN KOPIE VAN HET BEROEPSCHRIFT
6OOR HET INDIENEN VAN EEN VERZOEK OM VOORLOPIGE
VOORZIENING WORDT GRIFFIERECHT GEHEVEN

6RIJSTELLINGEN ARTIKEL  EN ARTIKEL  72/

6ERKEERSBESLUIT -UZIEKTENT OP 2AADHUISPLEIN IN


(ET COLLEGE VAN "URGEMEESTER EN 7ETHOUDERS IS VOOR
NEMENS OM MET TOEPASSING VAN ARTIKEL  VAN DE 7ET
OP DE 2UIMTELIJK /RDENING VRIJSTELLING TE VERLENEN VOOR
HET VERGROTEN VAN EEN WONING OP HET PERCEEL 7ILHEL
MINAWEG  TE :ANDVOORT BOUWAANVRAAGNUMMER
 2VEFASE 
4EVENS IS HET COLLEGE VAN "URGEMEESTER EN 7ETHOU
DERS VOORNEMENS OM MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 
VAN DE 7ET OP DE 2UIMTELIJK /RDENING VRIJSTELLING TE
VERLENEN VOOR HET
VERGROTEN VAN DE WONING OP HET PERCEEL /OSTERSTRAAT
B TE :ANDVOORT BOUWAANVRAAGNUMMER 2V
EN
UITBREIDEN VAN DE WONING OP HET PERCEEL "OULEVARD
0AULUS ,OOT  TE :ANDVOORT BOUWAANVRAAGNUMMER
 2V
6OORMELDE BOUWAANVRAGEN LIGGEN MET INGANG VAN
 APRIL  GEDURENDE  WEKEN TER INZAGE BIJ DE
#ENTRALE "ALIE VAN HET GEMEENTEHUIS TIJDENS DE OPE
NINGSTIJDEN 'EDURENDE DE TERMIJN VAN DE TERINZAGE
LIGGING KAN EEN IEDER SCHRIFTELIJK HAARZIJN ZIENSWIJZE
OMTRENT DE AANVRAAG KENBAAR MAKEN BIJ HET COLLEGE
VAN "URGEMEESTER EN 7ETHOUDERS 0OSTBUS   !!
:ANDVOORT 5 DIENT IN DE RECHTER BOVENHOEK VAN UW
BRIEF ±ZIENSWIJZE² TE VERMELDEN

+APVERGUNNINGEN VERLEEND

"OUWVERGUNNINGEN VERLEEND

:ANDVOORT
(OGEWEG   EN  SLOPEN VAN PANDEN VERZONDEN
 APRIL   3

(ET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS HEEFT
BESLOTEN DAT INDIEN NOODZAKELIJK TIJDENS EVENEMENTEN
WAARBIJ DE MUZIEKTENT OP HET 2AADHUISPLEIN GEBRUIKT
WORDT IN  MOGELIJKERWIJS DE VOLGENDE LOCATIES
AFGESLOTEN DIENEN TE WORDEN MIDDELS DRANGHEKKEN
VOORZIEN VAN RETROREFLECTEREND MATERIAAL EN BORD #
VAN BIJLAGE  VAN HET 266 
4WEEMAAL OP DE ROTONDE VAN HET 2AADHUISPLEIN
ZODANIG DAT DRIEKWART VAN DE ROTONDE NOG BEREIKBAAR
IS ALLEEN DE +LEINE +ROCHT AFGESLOTEN 

4EVENS IS BESLOTEN DAT BIJ AFSLUITING VAN EEN GEDEELTE
VAN DE ROTONDE VAN HET 2AADHUISPLEIN VERKEERSREGE
LAARS INGEZET WORDEN OM DE VERKEERSAFWIKKELING EN
DAN MET NAME BUSLIJNEN  EN  VAN #ONNEXXION
TE REGULEREN

"EZWAARSCHRIFTEN

$E HIERBOVEN GENOEMDE VERLEENDE VERGUNNINGEN
GENOMEN BESLUITEN LIGGEN BIJ DE #ENTRALE "ALIE TER
INZAGE 5 KUNT ZE INZIEN TIJDENS OPENINGSTIJDEN "E
LANGHEBBENDEN KUNNEN GEDURENDE EEN TERMIJN VAN
ZES WEKEN NA BEKENDMAKING EEN GEMOTIVEERD BE
ZWAARSCHRIFT INDIENEN $E DATUM VAN BEKENDMAKING IS
DE VERZENDDATUM VAN DE VERGUNNING )NDIEN HET GEEN
VERGUNNING BETREFT IS DIT DE PUBLICATIEDATUM 5 RICHT
UW BEZWAARSCHRIFT MET VERMELDING VAN ±BEZWAAR² IN
DE RECHTERBOVENHOEK VAN UW BRIEF AAN HET COLLEGE
VAN "URGEMEESTER EN 7ETHOUDERS 0OSTBUS  
!! :ANDVOORT (ET BEZWAAR SCHORST IN BEGINSEL NIET DE
WERKING VAN HET BESLUIT WAARTEGEN HET IS GERICHT )N
GEVAL VAN SPOED KUNT U EEN VERZOEK OM EEN VOORLOPIGE
VOORZIENING INDIENEN BIJ DE VOORZIENINGENRECHTER VAN
DE 2ECHTBANK (AARLEM SECTOR "ESTUURSRECHT 0OSTBUS
  "2 (AARLEM %EN DERGELIJK VERZOEK DIENT
VERGEZELD TE GAAN VAN EEN AFSCHRIFT VAN HET BEZWAAR
SCHRIFT

!LLE AFDELINGEN ZIJN BEREIKBAAR VIA    
MAANDAG TM DONDERDAG  ¯  UUR EN VRIJDAG
 ¯  UUR

-ELDING OF KLACHT

"EL MET DE #ENTRALE -ELDLIJN     vF VUL OP
DE WEBSITE HET DIGITALE FORMULIER IN vF STUUR EEN BRIEF
NAAR DE KLACHTENCOyRDINATOR

/PENINGSTIJDEN #ENTRALE "ALIE

-AANDAG TM WOENSDAG   UUR
$ONDERDAG
  UUR
6RIJDAG
  UUR
4IJDENS DE DONDERDAGAVONDOPENSTELLING KUNT U MAAR
VOOR EEN BEPERKT AANTAL ZAKEN TERECHT PASPOORTEN EN
RIJBEWIJZEN ED

/PENINGSTIJDEN BEGRAAFPLAATS

$E ALGEMENE BEGRAAFPLAATS EN DIERENBEGRAAFPLAATS
AAN DE 4OLLENSSTRAAT ZIJN DAGELIJKS OPEN TUSSEN 
 UUR

#OLLEGELID SPREKEN

%EN AFSPRAAK MAKEN MET EEN COLLEGELID DOET U VIA
HET CENTRALE TELEFOONNUMMER $AARBIJ GEEFT U AAN
WAAROVER U HET COLLEGELID WILT SPREKEN (ET KAN ZIJN DAT
U EERST NAAR EEN VAKAFDELING VERWEZEN WORDT

6RAGEN OVER EEN BOUWPLAN

6OOR VRAGEN OVER CONCRETE OF GEWENSTE BOUWPLANNEN
IS DE WERKEENHEID 6ERGUNNINGVERLENING OP WERKDAGEN
TELEFONISCH BEREIKBAAR TUSSEN  EN  UUR

/P ZOEK NAAR WERK

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Wegens succes gehandhaafd
Volgende week zaterdag kunnen Zandvoortse inwoners weer
een paar zakken compost bij de remise aan de Kamerlingh
Onesstraat ophalen. Met deze actie wil het afvalverwerkings-

bedrijf De Meerlanden, dat in Zandvoort het gescheiden afval

inzamelt, de Zandvoorters bedanken voor de scheiding van
het afval.

$UINROOSLAAN   DENNENBOOM VERLEEND OP  APRIL

(OGEWEG   CONIFEER EN  ESDOORN VERLEEND OP 
APRIL 
+AMERLINGH /NNESSTRAAT  POPULIEREN VERLEEND OP
 APRIL 
$UINDOORNLAAN   ESDOORNS EN  IEP VERLEEND OP
 APRIL 
"ELANGHEBBENDEN DIE IN EEN EERDER STADIUM ZIENSWIJ
ZEN HEBBEN INGEDIEND KUNNEN TEGEN DE BOVENSTAANDE
BESLUITEN IN BEROEP GAAN BIJ DE RECHTBANK TE (AARLEM
AFDELING "ESTUURSRECHT 0OSTBUS   "2 (AAR
LEM (ET INDIENEN VAN EEN BEROEPSCHRIFT HEEFT GEEN
SCHORSENDE WERKING %EN SCHORSENDE WERKING WORDT

#ENTRAAL TELEFOONNUMMER

Composteren

“De mensen die hun afval
goed scheiden dragen op een
geweldige manier bij aan allerlei zaken zoals het milieu, de
kostenbeheersing én het be-

heersen van de afvalstromen.
Ze verdienen een cadeautje”,
aldus wethouder Wilfred Tates
die afvalverwerking in zijn
portefeuille heeft. De actie is

een vervolg op die van vorig
jaar toen er een lange rij auto’s stond voor de afhaallocatie, de gemeentelijke remise.
Ook dit jaar wordt die lange rij
verwacht want wie wil nu niet
een paar zakken compost van
goede kwaliteit hebben? Met
deze actie bedanken afvalbedrijf De Meerlanden en de gemeente u voor uw inspanning
om groenten-, fruit- en tuinafval gescheiden aan te leveren.
Zonder die bijdrage heeft deze
teruggeefactie geen kans van
slagen. Het organische afval
wordt verwerkt tot compost.
Inwoners krijgen op 12 april
het ingezamelde afval nu terug in de vorm van compost.

Composteren

Er pleit veel voor composteren.
Compost is een natuurlijke
bodemverbeteraar. Het stimuleert de groei van gewassen op een milieuvriendelijke

7ERKGEVERS EN WERKZOEKERS MAKEN GEBRUIK VAN
WWWWERKENINZANDVOORTCOM 6OOR HET VINDEN OF
AANBIEDEN VAN BANEN IN :ANDVOORT

wijze, het reguleert de waterhuishouding in de grond en
zorgt voor een natuurlijke balans daarvan. Het organische
afval wordt dus goed gebruikt.
Bovendien draagt compost bij
aan het vastleggen van CO2 in
de bodem en helpt daarmee
in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Daarnaast
bespaart composteren geld
omdat het een goedkope
manier van afvalverwerking
is, in veel gevallen is het zelfs
meer dan de helft goedkoper dan het verbranden van
restafval. Compostering van
organisch materiaal voor de
bemesting van het gazon of
de groentetuin als alternatief
voor kunstmest, is een techniek die veel tuiniers kennen.
Compost verbetert de bodemstructuur, levert voeding
en organisch materiaal. De
ontbinding is het werk van
microben en schimmels maar

wormen, insecten en andere
geleedpotigen (hexapoda)
leveren ook hun bijdrage.
Het gebeurt spontaan in de
natuur behalve in extreem
vijandige omgevingen zoals
sommige woestijnen waar
de composteerders niet voorkomen. Compostering is gecontroleerd composteren. De
composteerder zorgt dat de
compostering ideaal kan verlopen. Daarvoor moet hij zorgen voor voldoende koolstof,
water, stikstof en zuurstof.

Op = op

Op zaterdag 12 april kunt u
gratis 4 zakken compost van
20 liter ophalen bij de afdeling
Reiniging en Groen van de gemeente, in de remise aan de
Kamerlingh Onnesstraat 20. U
bent van 10.00 uur tot 13.00
uur welkom. Zorg wel dat u
zich kunt legitimeren. Bedenk
u ook dat geldt: op = op!
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Autosport

Futsal

American Sunday op Circuit Park Zandvoort

Op zondag 13 april verovert de ‘American way of life’ het

Circuit Park Zandvoort tijdens American Sunday. Een bijzonder evenement vol prachtige ‘musclecars’, ‘oldtimers’, ‘newtimers’, trucks en motoren van Amerikaanse makelij. Hier mag
de liefhebber zeker niet ontbreken! Dit ultieme Amerikaanse

festival combineert bijzondere voertuigen met ultrasnelle
sprintactie en zinderende shows, wat dit evenement tot het
grootste gecombineerde auto-, motor- en truckevenement
van Nederland maakt.

Amerikaanse funny car

Honderden US cars, bikes en
trucks staan te glimmen voor

het publiek. Daarnaast biedt
een uitgekiend paddock- en

baanprogramma voor een
ieder wat wils. Het geheel
wordt natuurlijk compleet
gemaakt met de traditionele
American food & drinks, in
de vorm van overheerlijke
hotdogs, popcorn, hamburgers, donuts en Amerikaans
bier. Ook zal voor muzikale
aankleding worden gezorgd.
Kortom: een bijzondere dag
vol Amerikaanse muscle cars
en the American way of life!
Als rijder van een Amerikaanse
auto heeft u recht op gratis
entree voor de auto en de bestuurder. U kunt uw auto op
de paddock zetten tussen de
andere Amerikanen. Nieuw
of oud, het maakt niets uit!
Voor zowel geïnteresseerden
als rijders biedt American
Sunday een gevarieerd programma, waar iedereen aan
zijn trekken kan komen!

Autosport
Ard Keff succesvol tijdens DNRT races

Zandvoorter Ard Keff is afgelopen zondag tijdens races voor

de BMW E30, georganiseerd door de DNRT, drie keer als over-

winnaar uit de strijd tevoorschijn gekomen. Voor Keff zelf zijn
deze overwinningen prettig, omdat hij vermoedelijk alleen in
Zandvoort in actie komt.

Ard Keff in zijn BMW E30

“We hadden wat aanpassingen
aan de auto gedaan. Er zit een
nieuwe motor in, het onderstel
is gereviseerd en de auto heeft
een nieuwe overbrenging”, aldus de lange Zandvoorter. Bij
de start van de eerste race had
Keff de tweede startplaats getraind en kwam door een slechte start niet goed weg. Hij dook
als derde de Tarzanbocht in. De
slechte start was te wijten aan
22

foto: Chris Schotanus

de nieuwe overbrenging die
anders reageert waardoor hij
met teveel wielspin startte. Een
ander probleem was het koude
weer waardoor de banden niet
goed op temperatuur kwamen.
Toch kon Keff door zijn goede
rijkwaliteiten al snel de tweede
plaats terugpakken door bovenin het Scheivlak zijn opponent
in te halen. Hetzelfde deed hij
drie ronden later nog eens toen

het om de eerste plaats ging.
De daaropvolgende ronde gebeurde er iets bijzonders. Keff
draaide in deze race de snelste
tijd ooit met een BMW E30 gereden, een ronde van 2:03,8.
In de tweede race had onze
plaatsgenoot een goede start
en had hij alleen te maken met
wederom te koude banden.
“Daardoor was het opletten. Ik
had veel overstuur”, aldus Keff
na afloop van de tweede race.
De Zandvoorter leidde van start
tot finish en had voldoende
over op de achtervolgers. In de
laatste race had hij een redelijke start. “Een code 60 (neutralisatie door de wedstrijdleiding
in verband met een ongeval,
red.) in de eerste ronde zorgde
ervoor dat ik niet kon uitlopen.
Die situatie bleef twee ronden
gehandhaafd. Vanaf de tweede
ronde had ik ook weer last van
veel overstuur”, aldus een tevreden Keff. Daarna kreeg hij een
boeiend gevecht met Sander
Etman en Peter Popeyus dat
hij in zijn voordeel wist te beslissen, waardoor Keff winnend
over de streep kwam.

Voetbal   (zondag)

SV Zandvoort haalt flink uit

Dik verdiende overwinning SV Zandvoort

Het is het zondagelftal van trainer Berry Buytenhek gelukt om zich

was: de eindscore van de futsalwedstrijd tussen Zandvoort en

sterk SV Zandvoort domineerde op sportpark Duintjesveld bijna

IJmuiden 2. Het werd maar liefst 17-2 voor onze plaatsgenoten!
Al in de beginfase werd duidelijk dat de Zandvoorters het
ongelijke gevecht gingen winnen. Na ongeveer tien minuten spelen, stond al de ongelooflijke score van 5-0 op het
scorebord. Doelpuntenmakers
zoals Stein Stobbelaar, Tim
Minden en Stefan Smit scoorden er lustig op los. IJmuiden
had niets in te brengen.
Vooral het aantal treffers van
Stobbelaar was opmerkelijk.
De Zandvoortse verdediger
regelt normaal alles in de achterhoede bij Zandvoort, maar
was nu regelmatig voorin te
vinden.
Bij SV Zandvoort stond Paul
Smit weer in het doel. De
Zandvoortse doelman had

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres:
Hogeweg 39-1
2042 GE Zandvoort
Tel & Fax 023 - 5732 752
Email: redactie@
zandvoortsecourant.nl
Openingstijden kantoor:
Maandag en dinsdag
09.30 - 16.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie:
Letty van den
Brand-Kinderdijk
Tel. 06 - 434 297 83
Email: letty@
zandvoortsecourant.nl
advertenties@
zandvoortsecourant.nl
Bladmanager:
Gillis Kok
Tel. 06 - 460 460 26
Email: gillis@
zandvoortsecourant.nl

iets los te maken van de onderste regionen in de 4e klasse. Een
de hele wedstrijd tegen Schoten en won dik verdiend met 1-0.

weinig te doen, maar moest
in de slotfase toch twee doelpunten toestaan. Zelf maakte
de sluitpost de 16-1 door vanuit het eigen doelgebied de
bal met een fraaie boog over
zijn IJmuidense collega te
werken.
“Dit was een gemakkelijke
wedstrijd. We wisten dat we
conditioneel beter waren
dan IJmuiden. Dat vertaalde
zich ook in de score. Het ging
geweldig”, aldus een tevreden Stefan Smit na afloop.
Niemand zou kunnen bedenken dat Zandvoort onderaan
staat in deze klasse. De grote
winst op IJmuiden is dan ook
een lekkere opsteker voor de
Zandvoortse futsallers.

Centrale redactie:
Joop van Nes
Tel. 06 - 144 826 85
Email: joop@
zandvoortsecourant.nl
Vormgeving:
IR Design Zandvoort
www.irdesignzandvoort.nl
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1901 RW
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Billy Visser passeert een Schoten-verdediger

Zandvoort is voor Schoten een
‘angstgegner’ en dat bleek
ook weer in deze wedstrijd.
De gastheren waren van het
begin af aan volledig bij de les
en dat is wel eens anders geweest. Fris en vechtend werd
Schoten gedwongen om achteruit te voetballen, een type
voetbal dat de Haarlemmers
niet echt ligt. Alleen ontbrak
het onze plaatsgenoten aan
een echte afmaker.

Pech

Zandvoort kreeg twee levensgrote kansen in de eerste helft.
Eerst schoot de van een langdurige blessure teruggekomen
Ismaël El Bakkali van zeker 20

Voorsprong

Na de thee hield Zandvoort het
type voetbal van het eerste bedrijf schijnbaar gemakkelijk vol.
Het zou echter nog lange tijd
duren voordat de bevrijdende
treffer op het scorebord zou
komen. Dat deze treffer door
Visser gescoord zou worden
was niet zo moeilijk te raden.
Met zijn loopvermogen bestrijkt
hij de hele voorste linie en is
overal voorin te vinden. Met een
kwartier te gaan ontfutselde
man-of-the-match Paul van der
Oord weer eens de bal aan een
tegenstander. Via de linkerkant
kwam de bal op rechts bij één
van de Zandvoortse middenveldspelers terecht. Na een hoge
voorzet, waarbij de goalie zich
volledig verkeek, kon Visser zijn
hoofd tegen het leer krijgen en
zijn team op een dikverdiende
voorsprong zetten. Dat er niet
meer gescoord werd is op zich
jammer, gezien de kansen die
ook na dit doelpunt gecreëerd
werden. Buytenhek was het allemaal om het even: “Ik ben dik
tevreden met deze overwinning.
We hebben nu nog drie wedstrijden te gaan. Als we op deze
weg doorgaan, hoeft dit elftal
echt niet te degraderen.” Het
woord is dus aan zijn spelers.
Komende zondag speelt
Zandvoort om 14.00 uur in
Bennebroek tegen BSM.

Beatrixschool beste bij schoolvoetbaltoernooi

jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi voor de basisscholen van
Zandvoort. Na het optellen van de punten van zowel het

meisjes- als het jongensteam ging de kampioensbeker te-

recht naar deze school. De sportiviteitbeker, een initiatief
van de Sportraad Zandvoort, ging naar de Duinroosschool.

Duidelijk werd weer eens dat kinderen die al via een vereniging
voetballen, met kop en schouders
boven de anderen uitstaken. Dat is
echter geen belemmering als het
gaat om inzet en spelplezier. Na zes
ronden bij de meisjes en vijf bij de
jongens, kwam de volgende eindrangschikking naar voren.

Meisjes:

Verspreiding:
ZVO Verspreiders
www.zvo-verspreiders.nl
06-1139 1478
(tevens nabezorging)

1. Beatrixschool,
2. Hannie Schaftschool 1,
3. Oranje Nassauschool,
4. Nicolaasschool,
5. Duinroosschool,
6. Mariaschool,
7. Hannie Schaftschool2.
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meter snoeihard op de lat, een
schot dat beter verdiende. Even
later was de kans zo mogelijk
nog groter toen Billy Visser, op
een steekpassje van Patrick
Koper, moederziel alleen voor
de Haarlemse doelman verscheen. De snelle Zandvoortse
spits schoot tot afschuw van
de aanwezige supporters in de
voeten van de Schoten-keeper.
“De bal schoot ineens op het
hobbelige veld een stukje omhoog, net op het moment dat ik
wilde schieten. Daardoor raakte
ik hem niet met de voet maar
met het scheenbeen en kon ik er
zodoende geen goede richting
aan geven”, verontschuldigde de
jonge Visser zich na afloop.

De Beatrixschool is als beste uit de bus gekomen na het

De meisjes en jongens kampioenen
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Jeu de boules

Afgelopen vrijdagavond moesten de aanwezige toeschouwers

even in de ogen wrijven en in de hand knijpen of het echt waar

•

1. Nicolaasschool,
2. Hannie Schaftschool,
3. Mariaschool,
4. Beatrixschool,
5. Oranje Nassauschool,
6. Duinroosschool.

Nationale Sportweek
slaat niet echt aan in Zandvoort
Vorige week was het Nationale Sportweek en in dat kader had
Jeu de Boules Zandvoort een open dag georganiseerd. Het

bleek achteraf de enige sportvereniging in Zandvoort te zijn
die daaraan meedeed. De actieve vereniging kreeg echter van
de Zandvoorters niet de aandacht die ze verdiende.

Nationale Sportweek bij Jeu de Boules Zandvoort

Voorzitter a.i. Ab Reurts: “We
hebben net aan tien gasten
mogen ontvangen en daarvan
is er één direct lid geworden.
Wel een beetje jammer als
je bedenkt dat mensen twee
maanden mogen meespelen
voordat ze de beslissing moeten nemen om lid te worden of
niet. Dat hadden we ’s ochtend
al voor de microfoon van radio
ZFM gezegd. Dan is het aan de
Zandvoorters zelf om naar ons
schitterende complex te komen en een potje mee te spelen. Bij aanvang van de open
dag was het schitterend weer,
later werd het wat natter en
kouder en dat zal ook wel een
van de redenen geweest zijn.”

Feit blijft dat in Zandvoort
klaarblijk geen interesse is
voor de Nationale Sportweek.
Of zou onbekendheid roet in
het eten gooien?
Komende zondag is er weer
een gelegenheid om met
Jeu de Boules Zandvoort
kennis te maken. Dan wordt
er op het complex aan de
Thomsonstraat een dubletten (teams van twee spelers)
toernooi gespeeld.
De aanvang van het Zomer
toernooi, waar diverse teams
van andere verenigingen uit
de regio aan deelnemen, is
rond 13.00 uur.

De adverteerders van deze week
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte
houden van alles wat in Zandvoort leeft.
De adverteerders in de krant van deze week zijn:
(In alfabetische volgorde)
Administratiekantoor K. Willemse
Autobedrijf Zandvoort
Auto Strijder
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique 23
Danzee
De Nieuwe Puur
De Vier Geboden
Dorsman Assurantiën
Eetcafé ‘t Eindpunt
Grand Café 25
Gemeente Zandvoort
Hanson Bedrijfsmakelaardij

Hotel Aanzee
IJzerhandel Zantvoort
Kapsalon Artemis
La Fontanella
Netexpo Internet BV
NVM Makelaars Zandvoort
P. van Kleeff
Pluspunt Boomhut
Praktijk voor
OsteopathieTom de Jong
Rosarito
Sea Optiek
Thai Paap Strandpaviljoen 17
Thalassa Strandpaviljoen 18
Toneelver. Wim Hildering
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Vanhier
Van Vessem & Le Patichou
Willemse Elektrotechniek

23

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR Zandvoort Tel: 5 715 715

www.cvl.nu

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie

nieuw

Doctor Kuyperstraat 22

Op schitterende locatie gelegen uitgebouwde 2 onder 1 kap
woning met uitzicht over beschermd natuurgebied, voor- en
achtertuin, garage, oprit, 3 slaapkamers, 2 badkamers en een
royale woonkamer met toog naar eetgedeelte.
• Geheel v.v. dubbele beglazing en kunststof kozijnen
• Prachtige ligging, grenzend aan de Amsterdamse
Waterleidingduinen
• Oprit voor ca. 3 auto’s
• Op loopafstand van strand, centrum en openbaar vervoer
• Woonoppervlakte ca.115 m2 , perceeloppervlakte 325 m2

Vraagprijs V 549.000,--

nieuw

Passage 3/21

Kromboomsveld 32

• Geheel v.v. dubbele beglazing
• Berging in de onderbouw
• Woonoppervlakte ca.115 m2 (excl. balkons).

•
•
•
•

Vraagprijs V 289.000,--

Vraagprijs V 599.000,--

Zeer ruim en goed onderhouden appartement (ca. 115 m2) op
de 5e verdieping met fraai uitzicht over de boulevard, strand
en zee. Een woonkamer van bijna 50 m2, 2 slaapkamers,
separate Miele keuken, moderne badkamer en een eigen
garagebox maken het plaatje compleet. Het complex beschikt
over 2 liften en is centraal gelegen t.o.v. het centrum en het
historische station van Zandvoort.

aan zee

Trompstraat 15/6

Hier hoeft u niets meer aan te doen - verhuisdozen uitpakken
en genieten van het fantastische uitzicht op boulevard, strand
en zee. Heerlijk balkon op het Zuiden. In dit in 2007/2008
volledig gerenoveerde 2-kamer appartement (v.h. 3 kamers)
op de 3e verdieping van complex “Tromp-Borgh” is alles
nagenoeg nieuw!
•
•
•
•

Eigen afgesloten parkeerterrein op het complex
Berging op de begane grond
Boodschappenlift
Woonoppervlakte ca. 85 m2

Vraagprijs V 245.000,--

nieuw

Professor van der Waalsstraat 1

In kleinschalig complex gelegen 4 kamer maisonnette met
3 slaapkamers (waarvan 1 op de begane grond), diepe
woonkamer met schuifdeuren naar het terras van ca. 30 m2,
welke grenst aan de gezellige gemeenschappelijke daktuin.
•
•
•
•
•

Geschikt voor kantoor/praktijk aan huis
Eigen opgang en een gezamenlijke opgang met lift
Geheel voorzien van dubbele beglazing
Ruime berging in de onderbouw
Woonoppervlakte ca. 113 m2

Vraagprijs V 299.000,--

Royale 2-onder-1 kap villa in het gewilde “Park Duijnwijk”. De
voornaamste pluspunten van deze woning zijn de uitbouw aan
voor- en achterzijde, de oprit, de garage, de sfeervolle living
met erker en open haard, de royale woonkeuken die toegang
biedt tot een heerlijke achtertuin met schuur en achterom, en
de 2 verdiepingen waarvan alle kamers ruim te noemen zijn.
Zeer goed onderhouden
Momenteel 5 slaapkamers verdeeld over 2 verdiepingen
Centraal gelegen t.o.v. het strand, centrum en station
Woonoppervlakte ca. 180 m2, perceeloppervlakte 287 m2

nieuw

Tolweg 35

Met gevoel voor detail, precisie en kwaliteit is deze hoekwoning met 3 slaapkamers omgetoverd tot een waar paradijs
voor liefhebbers met oog voor design. De gehele achterzijde
van de woning is met 4 meter uitgebouwd, waardoor er meer
leefcomfort is ontstaan. Niet onbelangrijk om te vermelden is
de uitstekende ligging nabij de Zuidduinen, parkeren op eigen
terrein en alle voorzieningen binnen handbereik.
• Tot in de perfectie totaal verbouwd, hoogwaardig
afwerkingsniveau
• Woonoppervlakte ca. 165 m2 , perceeloppervlakte 253 m2

Vraagprijs V 595.000,--
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Helpende hand college aan strandpachters ‘wassen neus’?
Op 8 april jongstleden

heeft het college weer ge-

• Toscaans donker € 1,25
• 4 roomboter croissants € 3.25

situatie op het Zandvoort-

• weekend taartje: Heerlijke
yoghurtbavaroise € 7.95

is akkoord gegaan met een

Nieuw in ons assortiment:

sproken over de moeilijke
se naaktstrand. Het college

Cappucino muffin € 1,95
Ontbijt muffin € 1,95
Blueberry Crumble muffin € 1,95
Div. Boterkoeken vanaf € 3,95
Div. nieuwe gebakssoorten € 1,95

voorstel dat de reikende
hand biedt aan de zwaarst

getroffen strandpaviljoens:
South Beach, Azzurro, Eldo-

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

rado en Ganpati.

Het college onderkent dat
deze strandondernemers in
een meer dan lastig parket zitten. Gezien de slechte conditie
van het strand aan het begin
van het seizoen, is de opbouw
van hun paviljoens redelijkerwijs niet mogelijk of zeer
moeilijk. Daarom is het college
voornemens om eenmalig, in
het jaar 2008, geen pacht in
rekening te brengen aan de
exploitanten van de bovengenoemde strandpaviljoens. Dit
onder voorwaarde dat het hele
seizoen geen strandpaviljoen
wordt opgebouwd (!) of het
gepachte gedeelte anderszins
wordt geëxploiteerd. Er wordt

De Mannetjes
Gemeente helpt
naaktstrand

‘Het heeft meer
iets weg van zand in
de ogen strooien’

Paviljoen South Beach is al een paar weken in bedrijf

echter voorbij gegaan aan het
feit dat deze ondernemers in
ieder geval dit jaar helemaal
geen bronnen van inkomsten
meer hebben en hun bedrijf
wellicht moeten verkopen.

De vier pachters moeten vóór
17 april laten weten of ze gebruik maken van de regeling,
waarbij zij vanaf 18 april afzien
van exploitatie. Wie meedoet
heeft vervolgens nog één

week om zijn paviljoen af te
breken. Na 25 april dienen de
reeds opgebouwde paviljoens
weg te zijn.

vervolg op pagina 3

Bestemmingsplan Oud Noord krijgt
goedkeuring Gedeputeerde Staten
Het nieuwe bestemmingsplan Oud Noord heeft de goedkeu-

ring gekregen van Gedeputeerde Staten (GS). Komende week
wordt in de Staatscourant en in deze krant de advertentie

opgenomen waarin het ter kennisgeving wordt aangeboden.

Gedurende zes weken kan er dan nog op geschoten worden,
daarna is het rechtsgeldig. De gemeente Zandvoort verwacht
echter geen problemen.

Het bestemmingsplan is een
overwinning voor de democratie. Al in een vroeg stadium
heeft een hoorcommissie de
bezwaren van bewoners van
het gebied gehoord en van advies voorzien naar het college
gestuurd, waardoor er aanpassingen konden worden ge-

www.vanhier.nl
www.vanhier.nl

daan. Het is een overwegend
conserverend plan geworden,
hetgeen betekent dat de huidige situatie zoveel mogelijk is
vastgelegd. In het gebied Oud
Noord waren acht bestemmingsplannen rechtsgeldig,
dat is er binnenkort nog maar
één waardoor een ieder meer

Zandvoort Optiek
Exclusief in Zandvoort
handgemaakte

GIJS

monturen
Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

duidelijkheid heeft gekregen.
Vooral de situatie van de
woningen rondom het Rode
Kruisgebouw zorgde voor veel
ophef in de buurt. De gemeente heeft het idee van sloop van
deze woningen laten varen
waardoor er geen onrust meer
was. Het gevolg is dat GS snel
hun zegen over het plan hebben kunnen uitspreken.

Kerkpleinconcerten
Zondag 20 april 2008
Heemsteeds
Philharmonisch Orkest
o.l.v. Jeppe Moulijn
Aanvang: 15.00 uur
Toegang: gratis
www.classicconcerts.nl

24 april inloopmiddag over Voorontwerpbestemmingsplan Recreatiepark.
Raadpleeg de gemeente-advertentie voor de details.

administratieve diensten ﬁscale diensten
DGA/MKB-advies bedrijfsjuridisch advies
online diensten vermogensplanning
fusie, overname en opvolging controlling
accountancy

1

Familieberichten
Moegestreden is, in haar vertrouwde omgeving
omringd door haar kinderen,
overleden onze lieve moeder, oma en
overgrootmoeder

Annie Siepman - van Drunen
weduwe van Bas Siepman
Haarlem, 21 januari 1931

Zandvoort, 30 maart 2008

Wij bedanken het verplegend personeel van
“Huis in de Duinen” voor hun toewijding en zorg.
Bep en Ko Kraan
Riet en Mario van der Voet
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen
Correspondentieadres:
B. Kraan
Modelmakerstraat 16
1033 DN Amsterdam
De crematieplechtigheid heeft inmiddels
plaatsgevonden.

Burgerlijke stand

De laatste missie

Waterstanden

In de Waterleidingduinen staat een monument ter nagedachtenis aan de zes bemanningsleden van een neergestort

5 april - 11 april 2008
Geboren:

Timo, zoon van: van der Ven, Tjeerd Jan Harm en:
Deen, Bianca Michelle.
Isabeau Merle Anaïs, dochter van: van Ommeren,
Eelco Robert en: Willemse, Joyce.

vliegtuig. Drie vlaggen hingen halfstok: de Engelse, de Ne-

Stukje Mediterranée aan zee

Gehuwd:

Paap, Maarten en: Brussel, Desirée Carmen.
de Jong, Jacobus Franciscus en: Koelemijer, Melanie
Trijntje Louisa.

Overleden:

Terpstra geb. Schutte, Louisa, oud 83 jaar.
Sjerp geb. Elkerbout, Dirkje Catharina, oud 97 jaar.
Nansink, Catherinus Johan Christiaan , oud 77 jaar.
de Wit, Robert, oud 64 jaar.
Nijhuis geb. Plantinga, Ytje Hendrika Cato, oud 92 jaar.

Tel. 023 571 57 07

april

Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do

17
18
19
20
21
22
23
24

10.26
11.04
00.46
00.14
00.44
0 1 .1 4
01.44
02.25

14.55
15.36
03.56
04.27
04.58
05.36
06.05
16.36

23.27
11.45
12.35
12.55
13.25
13.55
14.34

16.09
16.45
1 7. 1 9
1 7. 5 1
18.25
18.56

ZONdag 20 APRIL
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur D. Duijves en C. van Polvliet
Eerst Communie

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

ZONDAG 20 APRIL

Kantooradres:
Hogeweg 39-1
2042 GE Zandvoort
Tel & Fax 023 - 5732 752
Email: redactie@
zandvoortsecourant.nl
Openingstijden kantoor:
Maandag en dinsdag
09.00 - 16.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie:
Letty van den
Brand-Kinderdijk
Tel. 06 - 434 297 83
Email: letty@
zandvoortsecourant.nl
advertenties@
zandvoortsecourant.nl

Bedankt Piet
voor al die gezellige avonden.
Han en het Mollie team.
2

Bladmanager:
Gillis Kok
Tel. 06 - 460 460 26
Email: gillis@
zandvoortsecourant.nl
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Helpende hand aan strandpachters
Het college brengt in haar besluit één nuancering aan: als een
van deze naaktstrandpaviljoenhouders vanaf vrijdag 18 april

aanstaande, op enig moment toch exploiteert of de gehuurde

locatie anderszins in gebruik neemt gedurende het seizoen
rekening gebracht. Dat zakelijke besluit is dan aan de paviljoenhouder persoonlijk.

Hoog Laag Hoog Laag Hoog
water water water water water
02.24
03.11
-

•

2008, wordt aan hem de hele huursom voor seizoen 2008 in

Keuken dagelijks geopend

Kerkdiensten

RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur heren J. Weeseling en H. Hartog

basisschool De Duinroos herdachten de gebeurtenis die op 13
april 63 jaar geleden plaatsvond in deze duinen.

Strandpaviljoen 23

Ondertrouwd:

Korsten, Roy Elias Johannes Antonius en: Doorman,
Callista.
Driehuizen, Gerrit Jan en: Kroon, Esther.

derlandse en de Zandvoortse vlag. Kinderen van groep 8 van
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Plechtigheid bij Halifax monument

Op het informatiebord staat:
“Het is donderdagavond 21.58
uur 12 april 1945. Vanaf de
vliegbasis Tarrant Rushton in
Engeland vertrekt een Halifax
transportvliegtuig van de Royal
Air Force. De zes bemanningleden gaan een speciale opdracht
uitvoeren boven ons land. Een
lading wapens, munitie en
springstoffen, bestemd voor
de Nederlandse Binnenlandse
Strijdkrachten, moet in de
buurt van Ter Aar (ZH) worden
afgeworpen. Kort na middernacht wordt het vliegtuig ter
hoogte van Zandvoort geraakt
door Duits afweergeschut.
Brandend stort de Halifax hier
neer in de duinen en een enorme explosie, gevolgd door een
vuurzee, is het tragische einde
van deze missie. Op bijna 23 kilometer van hun doel sneuvelen de zes dappere Britten die
hun leven waagden voor onze
bevrijding.”
Sinds 22 jaar adopteert De Duin
roos het monument dat midden in de Waterleidingduinen

Cartoon		

staat, vlak bij de plek waar het
vliegtuig neerstortte. Tijmen,
Lisa en Daan hielden een korte
toespraak, die ze recht uit het
hart geschreven hebben. “Deze
jonge mannen hebben hun leven gegeven voor ons land, dat
niet eens hun eigen vaderland
was”, zegt Daan. Na de toespraken leggen drie kinderen
een bloemstuk en volgt een
minuut stilte. Vervolgens worden de drie vlaggen in top gehesen en zingt de hele klas het
Wilhelmus en vervolgens het
Engelse volkslied ‘God save the
Queen’. Meester Reinders sluit
de ple chtigheid af: “Wat deze
mannen gedaan hebben is vergelijkbaar met wat heden ten
dage met Nederlandse troepen
in Afghanistan gebeurt. Ruzie
maken is niet erg, dat gebeurt
in het groot tussen staatslieden en in het klein. Ze moeten
er echter geen oorlog van maken maar altijd blijven praten.
Net zoals bij ons op school.”
Een grote buizerd cirkelt boven
de plechtigheid en keek goedkeurend naar beneden.
Hans van Pelt

Eldorado (voorgrond) en Azzuro zijn al in ver gevorderde opbouwfase

Tony O’Shea, eigenaar van
strandpaviljoen Eldorado: “Ik
moet wel exploiteren, ik heb
geen optie en ben dus aan het
bouwen. Vorig jaar was een
ramp. Niet alleen vloog mijn
paviljoen in de brand, ook was
het een rampzalig seizoen. Ik
heb afgelopen winter elders
moeten werken en heb bijna
geen onderhoud aan het paviljoen kunnen verrichten. Als
ik niet ga, moet ik de boel opslaan. Dat kost geld. Ook zal
ik zonder inkomsten zitten
en zal dus weer een werkgever moeten zoeken. De zogenaamde helpende hand van
het college is dat niet. Ook
mijn collega’s van Azzurro en
South Beach gaan exploiteren.
De enige die we nog niet gezien hebben is Adrie v.d. Bos
van Ganpati. Die zal wellicht
niet komen dit seizoen.” V.d.
Bos wil zelf niet reageren op
de situatie.

Geen helpende hand

Hanneke Mel, voorzitter
van de Zandvoortse Strand
pachtersvereniging, reageert
op persoonlijke titel: “Er is een
rare situatie ontstaan. Er is
geen overleg geweest met alle
pachters van het naaktstrand
maar ze hebben wel allemaal
met dezelfde situatie te maken. Het lijkt nu op een ‘cadeautje’ van het college maar
dat is het natuurlijk niet. Het
is ook zeker geen ruimhartig
gebaar en ook geen helpende
hand. Er zijn al behoorlijke kos-

ten gemaakt en die kunnen nu
niet terugverdiend worden.
Ook zullen de vaste medewerkers, waar een paviljoen in
feite op draait, ergens anders
onderdak gaan zoeken om aan
de slag te kunnen. De vraag is
echter: wie stelt de norm? Wie
komt in aanmerking voor deze
regeling en wie wil zich daaraan conformeren? Men heeft
duidelijk geen idee wat het
allemaal kost. Niet exploiteren is volgens mij geen optie,
dan komen ze nog meer in de
problemen. Hier moet andere
hulp komen maar dan voor alle
naaktstrandexploitanten!”

Jammer

Volgens Ton van Heemst,
woordvoerder van de gemeente, is het jammer dat er zo over
de voorgestelde helpende
hand van het college wordt
gedacht. “Het college treedt
met de beste bedoelingen de
vier pachters tegemoet. Wij
zijn zo aardig om, ondanks dat
er een contract ligt, deze mensen de gelegenheid te bieden
om volgend jaar het recht te
behouden om weer naar het
strand te komen en daar geen
geld voor te vragen. Verlaging
van de pacht over 2008 was
geen optie en ging het college
een stap te ver. Men moet niet
vergeten dat ondernemen risicovol kan zijn. Als men dan
beslist om niet van de regeling gebruik te maken zal dat
een weloverwogen beslissing
moeten zijn.”

•
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Column
Volgens mij…
hoor ik ook bij de ruim half
miljoen Nederlanders die
hun DigiD code kwijt zijn.
Tot twee keer toe deed ik
iets fout en kreeg ik mijn
belastingaangifte niet
verstuurd. In nood heb ik
een vriend gebeld die zeer
handig is met de computer.
Maar ook hij moest bekennen dat hij er moeite mee
had. Vele aanvragen later,
lukte het me om voor 1 april
mijn aangifte via de computer te verzenden. Volgend
jaar ben ik natuurlijk weer
de pineut.
Ik heb eens rondgesnuffeld waar je de DigiD nog
meer voor kunt gebruiken
maar dat is echt nul komma
nul. Trouwens, de DigiD is
maar voor anderhalf jaar
geldig en dus kan het gebeuren dat het ding weer
is verlopen en je de hele
procedure van voren af aan
moet beginnen. Daar zit ik
echt niet op te wachten.
Het heeft natuurlijk met
mijn leeftijd te maken dat ik
soms niets van deze technische hoogstandjes begrijp.
Dan heeft de tegenwoordige jeugd het veel
makkelijker. Zo’n ‘kindvriendelijke’ computer staat al
in de eerste groep van de
lagere school pontificaal
opgesteld. Mijn kleindochters van acht en vier draaien hun hand er niet meer
voor om en zijn behendiger in het vinden van programma’s en toetsen op de
computer dan ik. Voordat
ik een toets heb ingetikt is
een priegelvingertje me al
voor. Van de week kreeg ik
zelfs van mijn bijna jarige
kleindochter Steffie een
digitaal verlanglijstje via
www.lijstje.nl toegestuurd.
Of ik alvast op haar lijstje
een cadeau wilde afvinken.
Zo gaat dat tegenwoordig.
Ik heb toch nog even naar
haar teruggemaild of zij
dan kon zien welk cadeau
ik zou kiezen. “Domme oma,
natuurlijk niet.” Tja, weet ik
veel! Dat heb je nu eenmaal
met oma’s die er niets van
snappen.
an
Nel Kerkm
3

I
II
III
IV

Zandvoortse Courant

Robin Molenaar van strandpaviljoen Beachclub Tien kreeg

van zijn visleverancier, Nico Waasdorp uit IJmuiden, een

super heilbot. De vrouwelijke vis van circa 25 jaar oud was
189 kilo zwaar en 2.50 meter lang. Vanwege het gewicht

voor al uw vlees- en visspecialiteiten

Lekker drinken

en de lengte kon het beest alleen met een shovel vervoerd
worden en dat leverde mooi plaatje op.

Weekmenu

Thaise vissoep
-0–
Gebakken heilbot
of
Gepocheerde heilbot met bearnaisesaus
-0–
Profiteroles met chocoladesaus en slagroom
€ 25.50

gezellig samenzijn

genieten van het leven

Dit weekend: VISFESTIJN!
o.a.
◊ Hele Dorade van de grill
◊ Zalmfilet Terriyakisaus
◊ Spaans vispotje
◊ Sliptongetjes in de roomboter gebakken
◊ Meervalfilet met kappertjessaus
◊ Mixed grill van vis

Nieuw: TAPAS AAN ONZE BAR

Gebakken heilbot € 17.50
Gepocheerde heilbot met bearnaisesaus € 17.50
Zeetong € 19.95
Thaise wokgerechten € 15.50

BIJ INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE EEN
GLAASJE WIJN, BIER OF FRIS VAN ‘T HUIS
Kerkstraat 27 u 2042 JD u Zandvoort u tel: 023-5712537

Keuken iedere avond geopend
Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Medewerkers Beachclub 10 rondom de heilbot

De heilbot was onlangs gevangen in de Tromsøzee, een deel
van de Noordzee vlak voor de
kust van Noorwegen. In deze
zee ligt een klein eiland genaamd Hålla dat beroemd is
bij heilbotvissers. Het was ook
niet de eerste keer dat de visser

zo een grote heilbot in zijn net
kreeg. Evert Loos, de chef-kok
van Beachclub Tien, heeft de
vis gefileerd (binnen 30 minuten!) en staat garant voor een
smakelijk menu dat u in de
advertentie hiernaast van het
strandpaviljoen kunt lezen.

Muziektent

Het zal u vast niet ontgaan
zijn. Er wordt in het hart van
Zandvoort flink gewerkt aan
de fundering voor de nieuwe
muziektent. Het wachten is
nog op de muziektent zelf
die oud- burgemeester Van
der Heijden bij zijn afscheid
cadeau heeft gekregen. De
datum van plaatsing is nog
niet bekend. Het streven was
om op Koninginnedag de aubade vanuit de tent te laten
klinken maar dat is niet gelukt. Men is op zoek naar een
geschikte dag. Misschien een
idee om tijdens de week van
de zee (24 mei t/m 31 mei)
iets muzikaals te bedenken?
Met klanken van een ruisende zee en meeuwenkreten.

Herkenbaar

American Sunday

rican way of living’. Honderden auto’s, motoren en vracht-

wagen van Amerikaanse makelij stonden om het mooist te
pronken. Afgelopen zondag was op Circuit Park Zandvoort

Restaurant Cinq
3-gangen dagmenu
€ 29,50
4-gangen dagmenu
€ 34,00
5-gangen dagmenu
Chefs Special
€ 46,50

American Sunday.

Danzeepresenteert
vrijdag 18 april
Club night met

DJ Raymundo en
DJ Sheep
aanvang 22.00 uur - Entree: vrij

Voor reserveringen:
023-5716119/info@tfaz.nl

Krant niet ontvangen?
4

Bel vrijdagmiddag

06-1139 1478

of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Het leverde voor aanvang en na
afloop van het evenement weer
ouderwetse problemen op voor
bezoekers van Zandvoort: files.
Daarmee kan in elk geval wel
worden aangegeven dat dit
evenement voor veel bezoekers
zorgde. In het rennerskwartier
waren kraampjes waar men
van bekende Amerikaanse
lekkernijen als hamburgers,
hotdogs en dat soort zaken kon
genieten. Low-riders, funny cars,

De vrijwilligers van het
Juttersmu-ZEE-um zijn sinds
kort ‘herkenbaar’ aanwezig
in het museum. Elke vrijwilliger heeft voor de winter een
sweater en voor de zomer
een poloshirt mét het embleem van het JuttersmuZEE-um ontvangen. Zo kan
de bezoeker meteen zien wie
er informatie kan geven over
de leuke juttercollecties.

voor de gedwongen opvang
van de zeehonden geheel afhankelijk van giften. Door het
adopteren van een zeehond
willen de Kids for Animals
een steentje bijdragen aan
het herstel van een zeehond
en er voor zorgen dat een opgevangen zeehond zo snel als
mogelijk weer gezond en sterk
terug kan naar zijn/haar eigen
leefgebied: de zee.

Klimaatbos

Er moeten meer oude sokken
ingeleverd worden om een
Zandvoorts klimaatbos te realiseren. Omdat de bewoners
van de badplaats het afgelopen jaar heel veel textiel
hebben ingezameld, heeft
stichting KICI (de charitatieve instelling die oud textiel
inzamelt) als tegenprestatie in het klimaatbos
in de Flevopolder een
‘Zandvoort’ boom
gepland. Als we de
komende jaren minstens 5 kilo textiel
per inwoner uit het
huisvuil scheiden,
dan is KICI bereid
een deel van de opbrengsten van de textielinzameling te investeren in
gemeente Zandvoort. We kunnen in Zandvoort best een bos
gebruiken want er is al zoveel
gekapt.

Gratis compost
weer gewild

Zeehondenactie

Uiteraard ontbraken de ‘vette Macks’ niet

‘vette’ Mack’s en ruige Harley
Davidsons stonden overal en
waren te bezichtigen. Veelal
waren het oude modellen die
volledig waren hersteld en zo
mogelijk ook customised. Op
de baan waren demonstraties
in allerlei vormen van gemotoriseerde sport dat het in ruime
mate opgekomen publiek zeer
waardeerde. Een evenement
dat voor herhaling zeer zeker
vatbaar is!

•
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Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Het was een lust voor het oog van de liefhebber van ‘The AmeBoulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

nummer 16

Met oog en oor
de badplaats door

Super heilbot voor Beachclub Tien

Smaakvol eten

•

Op zaterdag 19 april kunnen
kinderen maar ook volwassenen van 12.00 tot 15.00
uur bij het Juttersmu-ZEEum lege statiegeldflessen
komen inleveren. Met dit
statiegeld wordt de zeehondencrèche van Lenie ’t Hart
in Pieterburen door Kids for
Animals (kinderafdeling dierenbescherming Haarlem
e.o.) gesteund. De zeehondencrèche is voor het betalen van de verzorgingskosten

Het was even doorwerken
voor de ambtenaren van de
groendienst van Zandvoort.
Afgelopen zaterdag deelden
zij maarliefst 23 pallets met
ieder 120 zakken compost uit
aan Zandvoortse inwoners die
de moeite hadden genomen
om dit cadeautje van afvalverwerker De Meerlanden en

de gemeente Zandvoort in
ontvangst te nemen. Het
cadeautje is het resultaat
van het goed gescheiden
aanleveren van het GFT afval in Zandvoort. Al voor tien
uur stonden er mensen aan
het dichte hek te rommelen
om maar zo snel mogelijk
met vier zakken weer te vertrekken. Mensen met allerlei
soorten van vervoer haalden,
al dan niet mede ‘voor de
buurvrouw’ hun zakken op.
De gemeente was zeer tevreden over het verloop.

Met oog en oor

Soms gaan we letterlijk met
oog en oor plus camera door
het dorp en komen dan positieve maar ook negatieve
zaken tegen. Zoals afgelopen weekend, waar op het
Badhuisplein het leuke idee
van een burger is geplaatst:
een picknicktafel. Een stelletje zat genoeglijk aan deze
houten tafel te genieten van
hun lunch en de zon. Toen
ze klaar waren en alles opgeruimd hadden, liepen ze
over het schelpenpad richting Kerkstraat. Het pad lag
bezaaid met hondenpoep
(ondanks dat het een honden vrijgebied is) en ook
de tot op de draad versleten Zandvoortse vlag op de
watertoren is een minder
fraai aanblik. Handhaven
en een nieuwe vlag (wie z’n
taak is dat eigenlijk) kunnen Zandvoort nog mooier
maken.
5
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Politiek

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke
Oosterparkstraat 57 Zandvoort

Vraagprijs:
€ 429.000,- k.k.

Piet Leffertsstraat 38 Zandvoort

Vraagprijs:
€ 367.000,- k.k.

• Moderne eengezinswoning met o.a. 4 slaap
kamers, moderne keuken en badkamer en
14 mtr diepe achtertuin!

vorig jaar aan het college werd teruggegeven, is volledig geher-

• Rustig gelegen in de geliefde “Parkbuurt”;
• Beg. grond: o.a. modern toilet met fontein, sfeervol
le woonkamer met opensl. deuren naar achtertuin,
moderne keuken vzv div. inbouwapp.;
• 1e verdieping: 2 slaapkamers, luxe badkamer vzv
o.a. ligbad, douche, 2e toilet en dubbele wastafel,
kleinere kamer;
• 2e verdieping: 2 slaapkamers, was-/droogruimte,
balkon op het westen;
• Een verrassend ruim, modern woonhuis in een
geliefde woonomgeving!
• Woonopp. ca. 120 m², perceel 123 m², inhoud ca.
310 m³.

• Gelegen op steenworp afstand van de
Waterleidingduinen in Zandvoort Zuid;
• Beg. grond: o.a. modern toilet met fontein, zon
nige living met o.a. open haard en schuifpui naar
achtertuin, moderne keuken vzv div. inbouwapp.;
• 1e verdieping: 3 slaapkamers, moderne badkamer
met o.a. douche, wastafel en 2e toilet;
• 2e verdieping: 1 zolderkamer met dakkapel over
volle breedte;
• Een uitstekend onderhouden tussenwoning in
Zandvoort Zuid!
• Woonopp. ca. 100 m², perceel 166 m², inhoud ca.
230 m³.

Dit is één van de belangrijkste
agendapunten dat door deze
commissie zal worden besproken. Een ander belangrijk
punt is de prestatieafspraken
2008 - 2012, die het college
en woningbouwvereniging
EMM met elkaar hebben gemaakt zoals de Woonvisie
voorschrijft. Deze prestatieafspraken liggen nu in concept
en worden eveneens door de

Vraagprijs:
€ 389.000,- k.k.

• Verrassend ruime, uitstekend onderhouden
tussenwoning met tuin op het zuiden in
kindvr. woonomgeving!
• Uitstekende parkeergelegenheid (vrij parkeren) voor
de deur;
• Beg. grond: o.a. modern toilet met fontein, royale
woonkamer met zitgedeelte met open haard en
eetgedeelte;
• Souterrain: moderne woonkeuken vzv div. inbouw
app.en toegang tot achtertuin, bijkeuken, werk
ruimte;
• 1e verdieping: 2 slaapkamers, moderne badkamer
vzv douche, wastafelmeubel en 2e toilet;
• Besloten voortuin op zuiden en achtertuin op
noorden met stenen schuur en achterom;
• Woonopp. ca. 130 m², perceel 118 m², inhoud ca.
320 m³.

Ir. E.J.J. Kuinderstraat 6 Zandvoort

• Fraai 3-kmr appartement met terras op
zuiden, gesitueerd op de  2e verdieping van
app.gebouw “Phoenicië”.

• Modern en luxe 3-kmr hoekappartement met
garage en 2 balkons!

NIEUW

• Gezellig uitzicht over het levendige Stationsplein,
op loopafstand van strand, zee, duinen en centrum;
• Entree via trap, royale living met toegang tot
balkon, luxe keuken vzv van div. inbouwapp., luxe
badkamer vzv ligbad met jetstream en geïnt., dou
che, wastafelmeubel en wandcloset, 2 slaapkamers;
• Balkons gelegen op het noorden en het westen;
• Een woning die zo te betrekken is!
• Woonopp. ca. 120 m², inhoud ca. 310 m³.

•
•
•
•
•

0,5 %* courtage, de leukste courtage van Nederland;
Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook ’s avonds;
Persoonlijke en pro-actieve karakter van onze dienstverlening;
Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop,
aankoop, verhuur en beheer;
No cure, no pay;
Gratis waardebepaling van uw woning;
Scherpste hypotheekadvies, ook voor oversluiten;
Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!
Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites: funda.nl, zah.nl, jaap.nl,
huislijn.nl, woonkrant.nl, marktplaats.nl en natuurlijk vrijehuizenmarkt.nl!

Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

Commissie Planning &
Control

Op de agenda van de commissie Planning & Control, een
dag later, staat onder andere

Vraagprijs:
€ 279.000,- k.k.

• Gelegen op de 1e etage van het appartementen
complex “Westerduin” met balkon op het westen;
• Entree via trap of lift, modern toilet met fontein,
sfeervolle living met sierhaard en toegang tot
balkon, moderne open keuken vzv div. inbouwapp.,
moderne badkamer vzv ligbad en wastafelmeubel,
2 slaapkamers;
• Centrum en strand op 100 mtr afstand;
• Een appartement waar je iedere dag op en top
Zandvoort beleeft!
• Woonopp. ca. 75 m², inhoud ca. 180 m³.

BEL 023 – 5 731 999
Nick ten Broeke
Emmaweg 21
2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 – 5 732 007
M.: 0655 – 13 03 65
E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

www.vrijehuizenmarkt.nl

de nota bijzondere bijstand en
minimabeleid. De laatste nota
dateert van 2000 en viel nog
onder de oude Algemene bijstandswet. Per 1 januari 2004
is de nieuwe Wet werk en bijstand (Wwb) van kracht geworden. Met deze nota wordt
het bijzondere bijstandbeleid
en het minimabeleid onder
het regime van de Wwb gebracht. De commissie wordt
gevraagd advies aan de raad
te geven.
Beide vergaderingen beginnen om 20.00 uur en worden
gehouden in de raadszaal van
het raadhuis.

Nieuwe voorzitter voor Dierenbescherming
Haarlem en omgeving
De in Zandvoort woonachtige voorzitter ad interim van de Dieren-

bescherming Haarlem en omgeving, Robbert de Vries, is tijdens
de algemene ledenvergadering van 9 april gekozen tot voorzitter. Hij is vol lof over de inzet en betrokkenheid van alle vaste en
vrijwillige medewerkers.

• Modern 3-kmr appartement met gezellig
uitzicht over de parkbuurt en levendige
Hogeweg!

NIEUW

• Het kleinschalige “Phoenicië” (bj 2002) is gelegen
in het centrum van Zandvoort;
• Entree via trap of lift, sfeervolle living met o.a.
zitgedeelte, eetgedeelte, schuifpui naar balkon,
modern landelijke keuken vzv div. inbouwapp.,
2 slaapkamers, moderne badkamer vzv douche,
dubbele wastafel en ligbad, modern toilet met
fontein, berging;
• Privé parking afzonderlijk te koop voor
€ 30.000,- k.k.;
• Een modern appartement met een eigentijdse,
landelijke uitstraling!
• Woonopp. ca. 76 m² (ex. terras), inhoud ca. 190 m³.

* Vraag naar de voorwaarden

commissie behandeld. De vergadering zal weer eens in beslotenheid worden afgesloten
omdat er ook zaken rondom
het Voorkeursrecht Gemeente
zullen worden doorgenomen.

Hogeweg 22/04 Zandvoort

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:
•
•
•
•

structureerd.

Vraagprijs:
€ 349.000,- k.k.

Hogeweg 28-07 Zandvoort

Vraagprijs:
€ 289.000,- k.k.

nieuw door het college aangeboden. Het stuk, dat in september

• Halfvrijstaand woonhuis met opbouw (2002),
voortuin en besloten patio, volledig gerenoveerd!

Nicolaas Beetslaan 27 Zandvoort

NIEUW

Milieubeleidsplan weer in commissie
wordt volgende week dinsdag in de commissie Raadszaken op-

aantal jaren vervangen te
worden. Zoals bij vele organisaties was het ook voor de
dierenbescherming moeilijk
capabele bestuursleden te
vinden. Het bestuur is dan
ook erg blij met tevens een
nieuwe penningmeester en
twee algemene bestuursleden. “Onze secretaris komt
na haar zwangerschapsverlof
terug maar dan als algemeen
bestuurslid. Dus zijn we op
zoek naar een nieuwe secretaris”, aldus De Vries.

Nieuwe leden

Kattenbezitter Robbert de Vries

De Vries is via de website van
de dierenbescherming tot
deze functie gekomen. “Op
de website las ik de vacature
van voorzitter. Ik vind het leuk
en belangrijk om me in te zetten voor welzijnsinstanties.
Natuurlijk ben ik gek op dieren,
vraag het maar aan mijn katten”, verduidelijkt De Vries.

Toekomstvisie:
samenwerken

De regionale dierenbescherming heeft een groot aantal
werkgroepen, waarvan de
dierenambulance (RDA), de
inspectiedienst en het dieren-

tehuis het meest bekend zijn.
De Vries maakt zich sterk om
de samenwerking tussen de
werkgroepen te optimaliseren.
Niet alleen intern maar ook op
regionaal gebied voert De Vries
hierover gesprekken. Met de
RDA maar ook de omliggende
gemeenten zoals Aalsmeer e/o
en Haarlemmermeer. “Als we
onze krachten bundelen, kunnen we de kwaliteit van onze
dienstverlening versterken”,
aldus de nieuwe voorzitter.

Nieuw bestuur

Volgens de statuten dienen
de bestuursleden na een
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Extra gemeenteraadsvergadering

Agenda Commissievergaderingen

Het omstreden Milieubeleidsplan van de gemeente Zandvoort,

•

Het relatief lage ledenaantal
is voor De Vries een doorn
in het oog. “Het is onbegrijpelijk dat niet veel meer
mensen, die werkelijk van
dieren houden, lid zijn van
de dierenbescherming. Voor
het geld hoef je het niet te
laten. Het lidmaatschap kost
slechts € 24 per jaar. Behalve
dat je daarmee een heel goed
doel steunt, ontvang je vier
maal per jaar het blad ‘Op
Poten’ waarin te lezen valt,
wat de afdeling Haarlem allemaal doet en twee maal
per jaar het blad ‘Dier’ van
het Landelijk Bureau van de
Dierenbescherming. Meer
informatie over de dierenbescherming kunt u vinden
op: www.haarlem.dierenbescherming.nl of via tel.
023-5343440.

Op donderdag 24 april aanstaande wil het college de raad

weer op de hoogte brengen van de verdere ontwikkelingen
in het Middenboulevard-gebied. Het is dan ook het enige

agendapunt van deze vergadering. De vergadering is vrij
toegankelijk.

De vergadering begint om
20.00 uur en zal in de raadszaal
van het raadhuis gehouden
worden. De ingang is via het
bordes aan het Raadhuisplein
en de deuren gaan om 19.30

uur open. De mogelijkheid bestaat dat ZFM, de plaatselijke
radio, de vergadering live uit
zal zenden. U vindt ZFM op
106.9 FM in de vrije ether en
op 104.5 FM via de kabel.

Bijzondere dichtbundel ten doop
gehouden
Afgelopen maandag is een bijzondere dichtbundel ten doop
gehouden. Twee patiënten van fysiotherapeut Maarten Koper
zijn de auteurs van het werk en de Rotaryclub Zandvoort heeft

voor het drukwerk gezorgd. Koper bracht Sabine Sebregts en

Ronneke Goosens bijeen en dat heeft tot een zeer bijzonder
werk geleid.

Ronneke Goosens

Sabine Sebregts

Sabine Sebregts heeft de 25 gedichten die de bundel rijk is geschreven en Ronneke Goosens
heeft daar 10 zeer fraaie tekeningen bij gemaakt. Zij heeft
alleen helaas de doop van de
bundel niet mee mogen maken
omdat zij zeer onlangs aan haar
ziekte is overleden. De Rotary
heeft nog alles in het werk gesteld om de doop eerder te kunnen houden, het heeft echter
niet mogen baten.

De dichtbundel is te koop bij
Bruna Balkenende op de Grote
Krocht, bij Pluspunt Noord en
bij Instituut Zandvoort-Noord
in de Pasteurstraat 16. De bundel kost € 9,90 en de opbrengst
wordt gedeeld door Sabine
Sebregts en de nabestaanden
van Ronneke Goosens die het
bedrag zullen schenken aan de
St. Agathaparochie voor opnameapparatuur. Het ISBN nummer is: 9789080953538.

Presentatie popbands New Wave
Muziekschool New Wave presenteert komende maandag
haar popbands in De Krocht. In steeds wisselende bezettingen zullen maar liefst 10 bands aan het publiek voorgesteld
worden.

Volgens Leo Sanders van muziekschool New Wave, heeft
Zandvoort een groot aantal
getalenteerde musici die een
aan popmuziek gerelateerd
instrument bespelen. Denk
daarbij aan een elektrische
gitaar of basgitaar en drums

of percussie. In diverse bezettingen, van beginnend tot
ver gevorderd, zullen zij een
aantal nummers brengen.
De presentatie van de bands
begint 21 april om 19.00 uur
en de toegang is, zoals altijd,
gratis.
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Van den Berg Surf B.V.

Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Dorpsgenoten
Hans Reijmers

Actie = Reactie!

De dorpsgenoot van deze week is zeer bevlogen. Vooral
als het over jazzmuziek gaat. Vanaf zijn 14de jaar is Hans

Verkopen of aankopen?

Reijmers geïnteresseerd in deze muziekstroming en weet
er heel veel over te vertellen. Onlangs heeft hij, samen met

nog enkele anderen, de stichting Jazz in Zandvoort opgericht

met als doel om het oude, vertrouwde Jazzfestival weer naar

Schakel de actiefste makelaar in!

Zandvoort te halen en meer aandacht te krijgen voor de jazz-

concerten in De Krocht. Buiten jazz heeft Hans ook nog andere bezigheden die hem dierbaar zijn. Eén daarvan is zijn

• NVM-kantoor midden in het centrum!
• Gecertificeerde makelaars & taxateurs o.g.!
• Optimale FUNDA.nl presentatie!
• Scherpe tarieven!
Actieve makelaardij werkt. Ook voor u!

kleindochter Nora die tijdens het interview gezellig bij oma
Loes de kat uit de boom kijkt.

Rob Greeven

Kim Dekker

Timo Greeven

Nieuw

Het eerste Satehcafé in Zandvoort

Geopend vanaf 18.00 uur
Woensdag gesloten
Zeestraat 36
Zandvoort
023 5734001

Hans Reijmers is in
hart en ziel een
A m s t e r d a m m e r.
Met veel plezier
kijkt hij terug op
een fijne jeugd,
waarin hij vaak
op het basketbalveld van het
Museumplein
te vinden was.
Natuurlijk was
hij ook lid van
een Amsterdamse
basketbalverenging.
In de jaren 60 bezocht
hij de bekende voormalig
jazzclub Sheherazade, waar
jazzmusicus en pianist Cees
Slinger het hardbopcombo
Diamond Five oprichtte waarin ook jazzdrummer John
Engels speelde. Buiten live
muziek was ook de jukebox
zeer in trek waar onder andere
muziek van de ‘jonkies’ zoals
Frank Sinatra en Ella Fitzgerald
werd gedraaid. Verder weet
Hans zich te herinneren dat
hij naar een gebouw in de
Vondelstraat ging waar Lex
Lammen van de KRO langspeelplaten draaide en uitleg
gaf over de jazzmuziek, terwijl
de mussen buiten dood uit
de boom vielen vanwege de
warmte. De eerste langspeelplaten die Hans kocht waren
van Quincy Jones, Gene Krupa
en Art Blakey. Naderhand ging
zijn voorkeur meer uit naar Big
Bands.

Actief bezig

In discotheek ‘Le Clou’ (nu
Scandals) ontmoette hij zijn

door Nel Kerkman

Eindhoven. Ook schrijft Hans
in de Jellema studieboeken
richting Hogere bouwkunde.
Vanwege zijn werk (Hans heeft
een adviesbureau dat gespecialiseerd is in gevelconstructies
en interim projectmanagement) heeft hij in 1997 samen
met Ruud de Boer en Gerard
Versteege in het bouwteam
van de Korver Sporthal gezeten en sindsdien is hij voorzitter van het stichtingsbestuur.
De sporthal functioneert nog
steeds optimaal en in november wordt het 10 jarige bestaan gevierd.

Jazzfestival

Hans Reijmers

vrouw. Het echtpaar ging in
Amsterdam wonen. Na een
half jaar verhuisden ze naar
Haarlem waar hun zoon en
dochter werden geboren.
Later vertrok het gezin naar
Hoogwoud bij Hoorn maar
vanwege cara bij hun zoon is
het gezin op doktersadvies in
1979 naar Zandvoort gegaan.
Ook in Zandvoort is de familie Reijmers nog een paar keer
verhuisd om uiteindelijk een
mooi appartement te vinden,
dicht bij het centrum en strand.
Niet dat Hans een strandmens
is want het is niets voor hem
om nutteloos op het strand te
liggen. Daarom zijn z’n andere
hobby’s actiever: lekker golfen
en skiën. Diep in z’n hart had
Hans graag in het onderwijs
gegaan, dat is er niet van gekomen maar hij compenseert
het als gastdocent en geeft
college aan de studenten
van de HTS Haarlem en TU te

Hans is momenteel
druk bezig, samen
met de stichting
ZEP, om sponsors
en fondsen te
werven voor het
jazzfestival dat in
het weekend van
2 en 3 augustus
gepland staat. “Wij
hebben een substantiële bijdrage uit het
Casinofonds toegezegd
gekregen maar er is meer
nodig. Wij willen weer terug
naar de formule van toen,
met één groot podium op het
Raadhuisplein. Er komen bekende musici en aankomende
talenten, zij moeten wel voldoen aan onze eis en dat is:
geen pop maar echte jazzmuziek. Op vrijdagavond kunnen
de kroegjes natuurlijk hun eigen muziekkeuze maken. Dat
is geen enkel probleem, integendeel zelfs”, vindt Hans. “Op
5 mei gaat stichting Jazz in
Zandvoort samen met het Trio
Johan Clement en Harry Allen
(de Amerikaanse tenorsaxofonist) een CD en DVD opnemen
om de sponsors en andere
ondernemers kennis te laten
maken met de stichting”, geeft
Hans nog aan. Persoonlijk ben
ik, en met mij vele jazzliefhebbers, erg blij met het initiatief
voor een jazzfestival. De datum
staat al in mijn agenda. Ik heb
er alle vertrouwen in dat het
geweldig wordt. Alleen nog
even de zon bespreken!

door Erna Meijer

Vorige week nog op de voorpagina in verband met de opening
van het gemeentelijke Bedrijvenloket en nu volop in de schijnwerpers met zijn zaak, Guido Hendrix.
Wie kent niet de Olympische
medaillewinnaar Stephan
van den Berg, die in 1984 in
Los Angelos goud veroverde
bij het windsurfen. Op de dag
dat hij 18 werd (in 1980) openden zijn broers Ron en Marco
een surfwinkel in Hoorn. Later
zijn Ron en Stephan samen
doorgegaan. Hendrix kwam
tijdens zomervakanties al helpen, liep daarna voor zijn studie daar stage, wat uiteindelijk
via een aantal andere banen
resulteerde in een partnerschap. Op 15 september 2006
werd de tweede surfshop, nu
in Zandvoort, en oorspronkelijk opgezet door Tim Klijn,
gekocht.
“Het is heerlijk werken in een
handel, waarin mijn passie
ligt”, vertelt Guido. De winkel
biedt een zeer ruime sortering
voor alle zaken die nodig zijn in
de surfsport. “Vanzelfsprekend
is er een groot aanbod aan
surfboards van merken als
Webber, McTavish, South Point,
Walden en Al Merrick. Voor de
beginnende windsurfer wordt
het merk NSP van harte aanbevolen en als je niet al te ver
de zee wilt ingaan, zijn houten
skimboards een aanrader.” De
dappere kitesurfers worden
natuurlijk niet vergeten; ook
zij kunnen hier terecht voor
hun hele uitrusting. Zeilen,
masten, gieken en noem maar
op, zijn te bewonderen in de
kelder, waar ook een grote collectie wetsuits hangt.
Guido: “Sinds kort zijn wij ook

gestart met de verkoop van
ski’s en snowboards met de
benodigde materialen en als
men toch liever vaste grond
onder de voeten verkiest boven water of sneeuw, hebben
wij handige en wendbare
ESS skateboards voor op de
boulevard.” Als de potentiële
koper ietwat opziet tegen de
soms kostbare aanschaf, biedt
Hendrix de mogelijkheid tot
inruil of zijn er tweedehands
artikelen te koop.
Voor zowel voor als na de
sportieve prestaties heeft Van
den Berg Surf ook een enorme
keuze uit allerlei kleding, variërend van jacks, sweaters,
T-shirts, bermuda’s, broeken,
shawls en handschoenen, zowel voor dames als voor heren.
Tevens heel veel slippers, Gravis
schoenen, evenals horloges
en brillen. Om deze spullen
allemaal veilig op te bergen
zijn de fraaie rugzakken van
Dakine ideaal. Een goed advies
is om je bij al deze buitensporten flink te beschermen met
zonnebrandproducten van het
merk Hawaian Tropic.
De openingstijden zijn: maandag en donderdag: 11.00-18.00
uur, vrijdag 11.00-21.00 uur,
zaterdag: 10.00-17.00 uur
en zondag: 12.00-17.00 uur.
Dinsdags en woensdags is
de winkel gesloten, maar is
Hendrix telefonisch bereikbaar op 0229-219913. Van den
Berg Surf, Passage 36-40, tel.
5718600, www.vandenbergsurf.nl.
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Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud eens is. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven
in te korten en plaatsing van brieven te weigeren.

Herbestrating

gaat het hier soms alleen om het vervangen van de riolering

zo moeilijk mogelijk te maken Zandvoort te bereiken. Dit

en lijkt de herbestrating slechts bijzaak. De Zeestraat en de

geldt overigens ook voor Heemstede en Bloemendaal. Als

Laat ik allereerst zeggen dat de gemeente af en toe wel

Noordboulevard (misschien was het asfalt op?), zijn ook van

er in Godsnaam maar niemand naar Zandvoort komt...

blijk lijkt te geven dat ze verstand hebben van herbe-

die slecht opgeleverde projecten. Je schudt uit je riemen als

strating.De laatste hernieuwde bestrating van de Van

je in een klein autootje over de Noordboulevard met al die

Dan heb ik het nog niet eens over de doorn in het oog van

Lennepweg, het deel vanaf de Linaeusstraat tot de spoor-

springschansen rijdt. Met name die Noordboulevard heeft al

veel automobilisten; de weerzinwekkend gevaarlijke bocht

bomen zou hiervan een voorbeeld kunnen zijn. Prachtig

meer kuilen dan voor de herbestrating. Hoe lang ligt het er

in de Kostverlorenstraat. De ambtenaar die daar verant-

breed asfalt! Eindelijk wat midden obstakels verwijderd.

nu eigenlijk helemaal? De Grote Krocht, net zoiets! Kuilen

woordelijk voor was verdient wat mij betreft geen lintje.

Bussen en vrachtwagens kunnen elkaar normaal tegemoet

horen op het strand en niet op straat. Waarschijnlijk -dat

Mochten de heren ambtenaren meer plannen hebben voor

rijden zonder capriolen te hoeven uithalen en elkaar zon-

is de enige verklaring die ik ervoor kan bedenken- moest het

herbestrating, dan mogen ze mij bellen om advies over de

der verlies van achteruitkijkspiegels of erger, te kunnen

snel af, was er niet voldoende geld voor. Wel genoeg geld was

herinrichting. Heus niet omdat ik in een oude Amerikaan

passeren…

er voor die ‘tankbaan’ op de Noordboulevard, maar die is

rijd en iets meer ruimte nodig heb. Een bus van Connexxion

wellicht betaald door de Provincie. Hij wordt alleen slechts

is nog altijd drie keer langer en drie keer gevaarlijker in

eenmaal per half uur(?)... gebruikt.

onze smalle straten. Kijk maar eens hoe hard die bussen

Dit kan niet worden gezegd van diezelfde Van Lennepweg,
Smaller en gevaarlijker konden ze het niet maken! Voorts

Wat bezielt die ambtenaren toch altijd? Enerzijds preten-

nog maar te zwijgen over de abominabele kwaliteit van

deert Zandvoort een Toeristisch dorp te zijn, anderzijds doen

Frank A. Paardekooper

veel herbestratingsprojecten in ons dorp. Waarschijnlijk

ambtenaren hun uiterste best om het bewoners en bezoekers

Zandvoort

Gemeenschapshuis

Nu ook

ZOEKT U RUIMTE VOOR
EEN BRUILOFT, FEEST,
VERGADERING,
CLUB OF PARTIJ

Joegoslavische keuken!
Kennismakingsmenu
mixed grill:
Maandag t/m vrijdag
voor slechts € 15.—p.p.:
Goulashsoep
3 soorten vlees
Palançinka

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!
Ab v.d. Moolen

Zeestraat 26 - 2042 LC Zandvoort
Tel.: 023-5714497 - Donderdags gesloten.

I
II
III
IV

Smaakvol eten
Lekker drinken

gezellig samenzijn

genieten van het leven

Wij zijn op zoek naar
enthousiaste jongens en meiden
voor in de keuken en bediening!
Ervaring en flexibele instelling vereist!!
Voor inlichtingen, bel ons: tel. 5712537

Fairy Golf B.V.

zoekt voor het Restaurant van een van
de mooiste golfbanen van Europa:

Bedieningsmedewerkers m/v
en een

Zelfstandig - werkend kok met
aantoonbare ervaring m/v.
Wil jij werken in een omgeving waar je oog
in oog staat met nationale en internationale
VIPS uit Politiek, Showbizz, Sport en
Industrie, neem dan contact op met
H.A. van Houten, tel.: 023-5713189 of
mail naar fairygolf@quicknet.nl.
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Jonge toneelgroep speelt snel en uitstekend
“Hoe zal het aflopen met die maffe drogist Gerard die in een
opwelling Lyra, godin van het Licht, heeft opgeroepen…” Met

een brede grijns op hun gezicht gingen de toeschouwers van
toneelvereniging Wim Hildering, de pauze in.

de bocht in de Kostverlorenstraat nemen..

maar dan het deel tussen de Linaeusstraat en de Vondellaan.

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIDSSTRAAT 17
TEL 573 14 47 MOB. 06-10792723

C U L T U U R

een zaak
in tweedehands artikelen,
waar van alles te koop is!
van serviezen en glaswerk tot meubels
en van kleding tot boeken.

Het Pakhuis
Kennemerweg 6
Zandvoort

De winkel is geopend op
donderdag en vrijdag van
10.00 uur tot 17.00 uur en
op zaterdag van
10.00 uur tot 16.00 uur.
Tel. 06-53693409.

De cast van ‘Eens in de 1000 jaar’

door Lienke Brugman

Vrijdag 11 en zaterdag 12 april
werd de wonderlijke klucht
‘Eens in de 1000 jaar’, geschreven door John Dole, met veel
elan opgevoerd. Regisseur Ed
Fransen had eer van zijn werk
mede door het spel van acht
uitstekende acteurs. Liëndo
Bos speelde op grandioze wijze drogist Gerard Groen. Als
een ware wervelwind rende
hij de hele avond over het
toneel. Als je daarbij ook nog
rolvast bent, bewijs je een topper te zijn. Invaller Zakaria, in
zijn rol als vertegenwoordiger
en vriend van de drogist, was
een prima tegenspeler in dit

chaotische stuk. Als dan ook
agente Selena (Sara de Jong)
en buurvrouw Roos (Patricia
Zonneveld) gek van verliefdheid worden door het magische toverpoeder van godin
Lyra, is de gekte compleet. Ze
storten zich allemaal op de
nuchtere drogist die eigenlijk
alleen maar in zijn sterrenkijker wil gluren om de maansverduistering te zien.
Dan komt zijn verloofde
Andrea op het toneel: Marieke
Fransen. Zij speelde heel knap
en overtuigend de rol van de
stoere verloofde Andrea. Zij
moet opboksen tegen de andere verliefde dames maar

blijft er nuchter onder. Als iedereen deur in, deur uit rent
en er in elke kamer een zwijmelende vrouw rondhangt,
brengt de moeder van Gerard,
mevrouw Groen, uitkomst. Ze
is de werkelijke redder in nood
en geniet van de chaotische
situatie die is ontstaan. Een
rol die op het lijf geschreven
lijkt van de doorgewinterde
speelster Ina Vos. Uiteindelijk
komt er wat rust in de tent.
Maar dan komt Gabri van Zon
als man van het licht (“ik ben
Gabi van het GEB”) een energieprobleem oplossen. Een te
gekke rol van Paul Olieslagers.
Hij drinkt van de liefdesdrank
die eigenlijk voor Andrea is
bestemd en gaat volkomen
uit zijn dak. Uiteindelijk komt
iedereen weer bij zinnen met
‘handoplegging’ van Lyra. Zij
gaat weer terug naar ‘boven’.
De stoere Andrea belandt in de
armen van haar drogist en alle
dames komen weer terecht bij
wie ze horen.
Een snel en uitstekend gespeelde klucht met als enige
aantekening, dat je op het
laatst niet meer weet achter
welke deur welke dame zit!
Chapeau voor Ed Fransen
die, uiteraard samen met het
jonge team en in samenwerking met mensen van geluid,
licht, grime, decor, inspiciënt
en souffleur zo perfect werd
geassisteerd.

Cabaret in Circus Zandvoort:
Daniël Arends en Thijs Maas
Zondag 20 april is het weer tijd voor een bijzonder Dubbel-

programma. Daniël Arends is de overtuigende winnaar van
de jury- en de publieksprijs van Cameretten 2006. Thijs Maas

won afgelopen seizoen zowel de prestigieuze Wim Sonneveldprijs als de Publieksprijs op het Amsterdams Kleinkunst Festival. Niet de eerste de beste dus!
Beide cabaretiers studeerden
aan de Academie voor Klein
kunst in Amsterdam. Daniël
Arends heeft flair en zijn goed
geconstrueerde en intelligente
grappen maken hem trefzeker
in alles. In 2006 stond Arends
samen met Jan Jaap van der
Wal met het Comedytrain

Dubbelprogramma in de
Nederlandse theaters. In
2007 was hij bij de VARA te
zien in de serie Comedytrain
Presenteert… Nu dus in het
Zandvoortse theater met zijn
programma ‘Joko 79’. Thijs
Maas heeft acteer talent, is
muzikaal, heeft een mooie

zangstem en… is grappig. In
zijn huidige solovoorstelling
‘Wondermens’ komen zijn talenten tot recht. Hij speelde
onder andere in een theaterproductie met ‘De Bloeiende
Maagden’ en maakte en
speelde hij kindervoorstellingen voor het Amsterdamse
Filmmuseum.
Samen staan ze komende zondag op de planken van Circus
Zandvoort, aanvang 20.15 uur.
Kaarten zijn online te koop via
www.circuszandvoort.nl of aan
de balie van Circus Zandvoort.
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‘Vandaag dacht ik eigenlijk dat het gisteren was
maar dat schijnt morgen pas te zijn.’
Marco Termes

(Marco wordt gesponsord door Grand Café Danzee)

Classic concerts

Komende zondag speelt het Heemsteeds Philharmonisch
Orkest in de Protestantse kerk in het kader van de Kerkplein-

concerten van Classic Concerts. Het 60 man sterke orkest zal
de Nederlandse sopraan Merel van Geest begeleiden.
Voor u worden uitgevoerd
de Ouverture ‘Egmont’ van
Ludwig von Beethoven, Four
Sea Poems van de jonge
Nederlandse componist Jeppe
Moulijn en de Serenade nr. 1 –
D van Johannes Brahms.
Sinds de oprichting in 1966 tot
2007 stond het Heemsteeds
Philharmonisch Orkest, een
ensemble van gevorderde
amateurmusici, onder de inspirerende leiding van dirigent Iman Soeteman. In het
seizoen 2007-2008 maken drie
dirigenten hun opwachting bij
het orkest, waarna één van hen

de taak zal overnemen. De sopraan Merel van Geest is een
jonge sopraan die momenteel
studeert voor haar Master klassieke zang aan het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag.
Zij is een allround zangeres
die zowel lied, opera, barok als
oratorium met veel liefde aan
haar publiek brengt.
Het concert is zoals gebruikelijk gratis toegankelijk en kent
na afloop een openschaal
collectie voor het restauratiefonds van het Knipscheerorgel.
De aanvang is 15.00 uur en de
kerk gaat om 14.30 uur open.

De voedselbank ook in Zandvoort

De voedselbank is een organisatie die voor mensen in het

hele land voor voedselpakketten zorgt. Personen die zich
inschrijven bij de voedselbank hebben vaak niet voldoende

inkomen om gedurende een hele maand voedsel te kopen
voor het gezin.

Doel van dit artikel is u te vragen om producten, die u niet
van plan bent te gebruiken, af
te staan aan de voedselbank.
Verspreid over het hele land
zitten er vestigingen van deze
sympathieke organisatie. Het
hoofdkantoor is in Rotterdam
waar de voedselbank ooit begonnen is. Het verdeelpunt
in Zandvoort zit naast de
Agathakerk op de Grote Krocht.
De organisatie zorgt voor allerlei acties waardoor zij aan
voedsel kunnen komen voor
mensen die hiervoor in aanmerking komen. Een voorbeeld
van zo een actie is het uitdelen van folders of gericht aan
klanten van een supermarkt
vragen of ze wat extra’s willen
kopen voor dit doel. Het voedsel dat ze verzamelen gaat
in pakketten en rechtstreeks
door naar de voedselbank(en)
in de regio. Ook komen ze aan
voedsel door restanten van de
acties van de supermarkten te

kopen of, beter nog, te krijgen.
Voedsel waarvan de verpakking
kapot is wordt niet zomaar
weggegooid maar wordt ook
naar de voedselbank gebracht.
Er is namelijk niks mis met het
product en mensen kunnen er
nog heel wat aan hebben.
Het afgelopen jaar was er een
toename van 30% van het
aantal gezinnen dat zich bij de
Voedselbank heeft aangemeld.
Begin dit jaar waren er 10.000
mensen lid, en dus min of meer
afhankelijk van de voedselbank, nu zijn dat er al 13.000.
Deze stijging komt omdat de
weg naar de voedselbank beter
bereikbaar is geworden, hierdoor durven mensen sneller
om hulp te vragen. Wilt u ook
voedsel, met name conserven,
waspoeders of andere bruikbare producten doneren, kijkt
u dan even op de website van
de voedselbank: www.voedselbank.nl. De voedselbank rekent
op uw steun!
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Weekmenu
à la Harocamo
normaal € 8,25
Voor Pashouders
€ 7,--

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week

Hele maand april:

Vijgen amandelbrood
perfecte onderlegger
bij geitenkaas nu
per pakje 250 gr € 1,99

Malse varkenshaasfilet
rollade 1 Kilo € 9,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Nu binnen:
Zeer aparte windlichten,
leuke tea for one
potten, enz.
Pashouders op alle artikelen 5% korting.

Yoga voor kids
10% korting cursus kinderyoga
www.nympheia.com

Chocolade
spritsjes
puur, melk
of wit
per zakje
Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
€ 2,75
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

150 gr

Op vertoon van uw

ZandvoortPas 5% korting *
Dobey Zandvoort • Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort • 023-5719345
* korting geldt niet op aanbiedingen

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!
www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Bestel nu de ZandvoortPas 2008
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Even op
’n houtje
bijten...

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Deze pas is geldig t/m 31 december 2008
Uw op naam gestelde ZandvoortPas
wordt, tesamen met een welkomstkado,
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.
Met de aangehechte tegoedbon voor een
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst
tijdstip gratis een Zandkorrel (miniadvertentie) plaatsen.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS
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Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102
7 dagen per week geopend
van 09.00 tot 22.00 uur

ZANDKORREL

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Haarlemmer
Houtsnede
naturel
Malse boterkoek in slofmodel
van 4,85 voor slechts

2

50

OP=OP

Aanbod geldig tot en met woensdag 23 april 2008
en alleen in onze vestiging te Zandvoort.
Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 - 57 12 865
Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

De nieuwe Rivièra Maison
collectie is binnen!
pashouders 5% korting op de gehele collectie.

Medina Woninginrichters

Schilderijen,
hobby – en
kunstschildersmaterialen.

5 t/m 10% korting
q(Vouw)gordijnen
qVitrages
qLuxaflex
qZonwering

qTapijt
qVinyl
qLaminaat
qParket

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

Gasthuisplein 6
(naast het Circus)
5% korting op
kalkverf en Carte Colori

GRAND CAFÉ 25
Elke vrijdag avond Ladies Night!!!!
Tussen 22.00 en 24.00 uur dames

de eerste 3 consumpties gratis!
Tot vrijdag!!!!!!
Gand Cafe 25: Kerkstraat 25 - Tel. 5713510

Top 3!

Hele maand april voor ZandvoortPashouders

10% korting op de nieuwe
collectie zonnebrillen
Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

De hele maand april

30 % korting

op EB, Rags en RFG.
Schoffies Kindermode - Haltestraat 2d
2042 LM Zandvoort - Tel.: 023-5738047
Vrijdag koopavond

Alvast in
vakantiesfeer raken?
Zandvoortpashouders ontvangen
een dinercheque van
Beach Club Tien

Hét APK keurstation

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

for shoes

Met ZandvoortPas 10% korting
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen
Kerkstraat 1a

Tel. 023 571 44 10

3x 100 gram vleeswaren

Leverkaas +
Katenspek +
Rauwe ham

€ 3,25

Haltestraat 54 - T. 023-5712451

Tijd voor vernieuwingen in Grand Café 25!

“Grand Café 25 is voor iedereen. Het maakt niet uit wie je bent, als je
het maar naar je zin hebt bij ons. Dat is het allerbelangrijkste!” Met

de nieuwe eigenaar Brian Naïri aan het roer gaat Grand Café 25 in vele
opzichten veranderen. Een tipje van de sluier wordt opgelicht.

10% Korting
op Pilates

Kijk op www.newwaves.nl
023- 571 32 55 of info@newwaves.nl

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

Brian is een horecaman in
hart en nieren. Hiervoor
heeft hij zeven jaar lang
op kantoor gewerkt, maar
de horeca is altijd blijven
trekken. Het was tijd voor
een nieuwe uitdaging. Nu
is hij terug in zijn oude
branche. “Ik heb Grand
Café 25 begin maart overgenomen. Het is hard
werken, maar het voelt
goed”, aldus Brian. De inrichting
van het grand café blijft hetzelfde,
maar op de nieuwe lunchkaart
zullen binnenkort ook nieuwe
gerechten komen te staan. Brian:
“We willen meer met soepen gaan
werken. De nieuwe kok is druk bezig
om hier iets speciaals van te maken.
Ook de prijzen van het bier heb ik
verlaagd. Nu kost bijvoorbeeld een
fluitje €1,90 i.p.v. € 2,10.”
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De nieuwe eigenaar Bria

n Naïri

Thema avonden

Ook de openingstijden worden
anders. “We willen ons meer op de
avonduren gaan richten. Nu zijn
we open tot 22.00 uur, maar de
bedoeling is dat we het hele jaar
door tot 01.00 uur open zijn. Het
ontbijt van 8.00 uur tot 12.00 uur
wordt nog steeds gedaan door de

(in alfabetische volgorde)

Winkeliers:

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

Verzorging en vrije tijd:
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat
Autorijschool Duet - 06-54280393
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hobby -Art- Kleine Krocht
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - www.nympheia.com
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

Autobedrijf Zandvoort
Op vertoon van de pas geen
afmeldkosten bij APK Keuring

Lijst van
deelnemende
bedrijven

oude eigenaar. Daarna neemt Brian
het over. Hij zit vol met nieuwe inspirerende ideeën: “Elke maand
live muziek en daarnaast wil ik ook
speciale thema avonden gaan organiseren. Ik ben zelf gek op salsa,
dus een salsa avond
lijkt me heel erg leuk.”
Grand Cafe 25 heeft het
imago een dure zaak te
zijn. Brian zou dit in de
toekomst graag anders
willen zien. “Iedereen is
bij ons welkom! We willen de klanten echt bij
de zaak betrekken. Heb
je een leuk idee voor een
thema avond? Kom bij
me langs, dan praten we
erover.”

ZandvoortPas Aanbieding

Voor de ZandvoortPashouders is er
een speciale aanbieding. U krijgt
op vertoon van uw pas 10% korting
op één van de vier menu’s van de
kaart. Grand Café 25 is te vinden in
de Kerkstraat 25, tel. 5713510, www.
grandcafe25.nl

Mode en trends:
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Chaozzz - Schoolstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Schoffies Kindermode - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Vlug Fashion Men’s Wear - Haltestraat

Wonen en onderhoud:
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Mark Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:
Grand Café 25 - Kerkstraat
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

“HET HUIS MET DE DOLFIJNEN” AAN DE HOGEWEG 46 TE ZANDVOORT
TEN
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DJ Raymundo bij
Grand Café Danzee

tijd dat hij regelmatig op het podium voor de Chin Chin draaide.

de grotere muziekfestivals en
feesten. Het optreden van DJ
Raymundo begint rond 22.00
uur en is vrij toegankelijk.

Nieuwe tweedehands winkel in Zandvoort
Appartement 1:
oppervlakte 100 m2 excl.
balkon/terras (zuid).
Prijs: � 350.000,- v.o.n.
incl. parkeerplaats

Luxueus kleinschalig complex, centraal gelegen aan de Hogeweg met alle voorzieningen
binnen handbereik: winkels, restaurants, station, enz. Met de duinen, het strand en de
zee op loopafstand is de “Hogeweg” een ideale locatie om te wonen en te leven! Een
uitgelezen plek om domicilie te kiezen ...

Voor meer info: www.hethuismetdedolfijnen.nl

Appartement 3:
oppervlakte 120 m2 excl.
balkon/terras (zuid).
Prijs: � 420.000,- v.o.n.
incl. parkeerplaats

Infodag zaterdag 26 april van 11:00 - 13:00 uur.
Aannemer Poell & van der Putten is aanwezig voor het
beantwoorden van al uw vragen.
(locatie Van Schaik Omaco Makelaars, Hogeweg 56a te Zandvoort)

ging TZB zijn allerlei artikelen te koop, van serviezen en glaswerk

verkoopprijs terugkrijgen. Een
percentage van de opbrengst
van kleinere spullen wordt geschonken aan een nog nader
te bepalen goed doel.

Wie door de bomen het bos
niet meer ziet op websites
als marktplaats.nl is bij Het
Pakhuis aan het goede adres.
Klanten kunnen rustig rondkijken of er iets van hun gading

De eigenaar van Het Pakhuis,
Annette Boogerd, geeft graag nadere informatie: 06-53693409.
De winkel is geopend op donderdag en vrijdag van 10.00 uur
tot 17.00 uur en op zaterdag van
10.00 uur tot 16.00 uur.

tweedehands artikelen, opende deze week de deuren aan de

Kennemerweg 6. In de voormalige kantine van de voetbalverenitot meubels en van kleding tot boeken.

bij zit. Het is mogelijk tweedehands artikelen aan te bieden
voor verkoop tijdens de openiningsuren. Alleen voor grotere items als meubels kan
de aanbieder een deel van de

Slachtofferhulp afdeling Haarlem bestaat 20 jaar

Hogeweg 56A - 2042 GJ Zandvoort - Tel.: 023 - 571 29 44 - Fax: 023 - 571 75 96
www.vanschaikomaco.nl - e-mail: info@vanschaikomaco.nl

Dit voorjaar bestaat de afdeling Haarlem van Slachtofferhulp
Nederland 20 jaar. Om dit feit te vieren werd er bij Slotemakers

Café Oomstee

Anti-slipschool een feestelijke middag georganiseerd voor medewerkers en netwerkpartners.

Let op!
Vrijdag 25 april

Karaoke

Zaterdag 26 april

Mainstream
Jazz Combo
Theatermaakster Marijke Kots bij Slotemakers Antislipschool

OP ZOEK NAAR EEN
PARTTIME BAAN OP
FIETSAFSTAND ?
Wij hebben momenteel vacatures voor de functie van THUISHULP

Al uw verzekeringen bij
één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.

Wat verwachten wij van jou
je verricht zelfstandig huishoudelijke werkzaamheden bij oudere mensen thuis, je bent vriendelijk
en geduldig en je beheerst de Nederlandse taal.

Werktijden en salaris
Werktijden van 09.00-12.00 uur en/of van 13.00-16.00 uur;
salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO VVT;

Belangstelling?
Zoek je werk in Zandvoort, Haarlem, Heemstede, Bloemendaal of Bennebroek, bel dan Ria Nijssen,
tel.nr. 023 - 8910 856. Je kunt ook solliciteren via e-mail: a.zandvliet@vivazorggroep.nl

Hierna werd er even geborreld en liet men zich de door
De Zeemeermin gesponsorde
haring goed smaken. Tot slot
bestond er de gelegenheid
voor de gasten om, met een
antislipinstructeur aan het
stuur, aan den lijve te ondervinden hoe men een auto beheerst uit een slip haalt. Voor
velen was dat het hoogtepunt
van de middag.

Cursussen

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27
Het is niet zo vreemd dat
de locatie voor het feest de
Zandvoortse slipschool was.
Slotemakers is officieel partner
van het Fonds Slachtofferhulp
Nederland en helpt mensen
met een traumatische ervaring, meestal na een ernstig
ongeval, letterlijk weer op
weg. Door zeer persoonlijke
begeleiding, één instructeur
voor één cursist, en een op
maat gesneden lespakket
kunnen de meesten na verloop van tijd weer alleen de
weg op.

Zandvoortse sponsors

D e o ntva n g s t za a l va n
Slotemakers was feestelijk
aangekleed, mede door belangenloze medewerking
van de Zandvoortse bedrijven
Bloemen aan Zee en restaurant De Albatros, Bij aankomst
werden de gasten door Leo
Krippendorf van Slotemakers
Anti-slipschool ontvangen
en na een presentatie van
hem werden de aanwezigen
verrast met een sprankelend
optreden van de Haarlemse
theatermaakster Marijke Kots.
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Temperatuur op dreef
in weekeinde

van Lent van Danzee, heeft al jaren contact met Raymundo uit de

Zandvoort is een brocanterie rijker. Het Pakhuis, een zaak in

•

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

mundo draaien bij Grand Café Danzee op het Kerkplein. Serge

ner is bijvoorbeeld de vaste DJ
van de wereldberoemde uitgaansgelegenheid Escape in
Amsterdam. Ook draait hij op
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Sponsor worden van het wekelijkse weerbericht?
Bel 06-4342 9783 en vraag naar de mogelijkheden!

Komende vrijdag, 18 april, zal de bekende Zandvoortse DJ Ray-

DJ Raymundo is in het uitgaansleven geen onbekende.
De voornamelijk clubachtige
muziek draaiende muziekken-

•

Krippendorf over de relatie van
Slotemakers Anti-slipschool
met het Fonds Slachtofferhulp
Nederland: “We sponsoren het
fonds met 50 cursussen op
jaarbasis en dat doen we nu
al drie jaar lang. We hebben
dan één instructeur op één
slachtoffer en niet zoals gebruikelijk één instructeur op
drie cursisten. We krijgen alleen verkeersslachtoffers. Het
is natuurlijk niet zo dat na één
dag iemand met een traumatische ervaring direct weer aan
het verkeer deel kan nemen.
Het is echter wel een enorme
zet in de rug voor het verwerken van het trauma. Aan een
kant is het commercieel aantrekkelijk voor ons, maar onze
grootste drijfveer is toch de
hulp aan de slachtoffers.”

Vooral in het aanstaande weekeinde gaan de tempera-

turen eindelijk omhoog, maar de kans dat het dan in-

eens briljant voorzomers weer wordt is niet bijster groot.
Kleinschalige wispelturige raddraaiers (depressies) blijhoud).
ven namelijk opspelen in de buurt
van Nederland.

Mocht alles inderdaad meewerken, zoals voldoende zonneschijn en precies de goede
(zwoele) windrichting, zou
het zondagmiddag pardoes
terrasweer kunnen zijn op
Zandvoort, maar we moeten
niet al te vroeg juichen… Het
blijft typisch zo’n voorjaarssituatie die best fragiel oogt
en een kleine depressie hoeft
zich maar even af te snoeren
boven onze contreien, of we
blijven gewoon met 13 tot 15
graden en regenachtige perikelen opgescheept zitten.

Voorbije maandag, dinsdag,
woensdag zaten we weer
eens met een onderkoelde
stroming uit een vrij noordelijke richting. Toch was het
best aardig weer de meeste
tijd, op die paar ondiepe
buien na.
Deze week zal verder grotendeels droog verlopen in het
westelijke kustgebied van
Zuid-Kennemerland, waarbij
het zal opvallen dat zowel de
dag- als nachttemperaturen
vanaf vandaag geleidelijk op
een hoger plan komen.

Na die hoogstwaarschijnlijke warmteoprisping in
het weekeinde, koelt het
waarschijnlijk weer af, maar
temperatuurdetails voor die
termijn zijn nog niet exact
aan te geven.
Toch gaat gekozen worden
voor een wat stabielere teneur, dus die kilte raken we
zo goed als kwijt. Redelijke
perspectieven voor de
Zandvoortse strandtenthouders denkelijk.

De kille en tamelijk noordelijke luchtaanvoer zal de pas
worden afgesneden en door
een lagedrukgebied dat zich
gaat ophouden boven of ten
westen van Frankrijk, krijgen
we een meer oostelijke wind
boven Nederland. De kans
is groot dat het daarbij dus
niet uitbundig zonnig zal
zijn, zeker tegen -en in- het
komende weekeinde. Een
beetje regen is ook nog mogelijk soms.

Opvallend is dat de weerkaarten met projectie op eind
april voortdurend mooi weer
blijven afgeven, dus consistentheid alom. Eind april wil
het inderdaad nog wel eens
warm zijn met droge en zonnige condities. Wie weet?

Het wordt dus uitgesproken
groeizaam weer en de grasvelden zullen fel groen gaan
kleuren. In het gunstigste
geval zou zo’n ooster tijdelijk hele vooruitstrevende
temperaturen kunnen opleveren (tot bijna 17 graden op
zondag, maar onder voorbe-

weerman Marc Putto
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In the Picture…

Ook zo’n zin om weer naar
buiten te gaan?
kijk op
Locatie Noord
Flemingstraat 55
2041 VW Zandvoort
Tel: 023 574 03 30

Locatie Centrum
Willemstraat 20
2042 VB Zandvoort
Tel: 023 571 73 73

Uganda

leidster bij
de scouting

www.pluspuntzandvoort.nl
cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl
info@pluspuntzandvoort.nl
Nordic Walk
Nordic Walk is een wandelconcept voor iedereen. Bij
Nordic Walk gebruikt men het bovenlichaam en de
armen op een soepele manier waardoor er een hoger
energieverbruik ontstaat. Toch wordt het lichaam
minder belast waardoor de kans op een blessure klein
blijft. Deze korte cursus is de manier om aan te leren
hoe alles in zijn werk gaat. De cursus start woensdag
7 mei aanstaande van 09.30 tot 10.30 uur en duurt zes
lessen. De kosten bedragen 42 euro, huur stokken 2,50
euro per les.
Fotografie voor beginners
Kennis van het fotografisch proces, samen met een
creatieve kijk is doorslaggevend bij het maken van
een kwalitatief goed foto. Deze cursus voorziet in het
verschaffen van kennis in het fotografisch proces, het
maken van composities en het corrigeren van belichting
waar nodig. Tijdens deze cursus leert u de basisprincipes van uw camera en leert u de standaard instellingen
wijzigen. De cursus duurt vier lessen en kost 60 euro.
Start 19 mei van 19.30 tot 22.00 uur.
Workshop Mozaïek
U leert prachtig mozaïek te maken, in uitgesproken
kleuren of juist meer ingetogen. Geheel naar eigen
smaak. Bijv. een spiegel, huisnummer of een eigen
ontwerp. Deze workshop wordt gegeven op zaterdag
17 mei aanstaande van 10.00 tot 16.00 uur. De kosten
bedragen 75 euro inclusief materiaal.
Het wijksteunpunt,
Is door de weeks ook open als ontmoetingsplek voor
iedereen in de buurt. U kunt overdag terecht voor
een kopje koffie en een praatje. Op openingsavonden
bent u ook van harte welkom. Onze gastvrouw of heer
schenkt u graag een drankje in. Er kan gezamenlijk televisie gekeken worden, een spelletje gedaan of gewoon
lekker een wijntje drinken met buurtgenoten.
Het boekje met gedichten van Sabine Seebregts met
illustraties van Ronneke Goossens is verkrijgbaar aan de
balie van Pluspunt.
Wijksteunpunt biedt spreekuren
van diverse organisaties:
• Medial:
Bloedafname en trombosedienst: maandag en donderdag tussen 8.15 uur en 11.00 uur kunt u terecht in het
wijksteunpunt. Andere dagen in het Huis in de Duinen.
• Loket Zandvoort:
Iedere donderdagochtend van 09.00-11.00 uur.
• Wijkagent Zandvoort-Noord:
Dinsdag 15.00-16.30 uur (even weken) en 19.00-20.30
uur (oneven weken)
• Wijkmeesters EMM:
Dinsdag 15.00-16.00 uur
• Zorgloket stichting ZorgContact
Maandagochtend 10.00-12.00 uur.
• Helpdesk compunic/pluspunt
Iedere dinsdag tussen 14.00 en 16.00 uur voor uw
vragen en problemen.
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Wendy (23) was vier jaar toen ze voor het eerst

naar de scoutinggroep ging van Stella Maris – St. Willibrordus.
Sindsdien is ze nooit meer weggegaan. Ze is nu zelf leidster

van de Kaboutergroep. De groep voor kinderen van 6 tot 10
jaar. “Scouting zit in mijn hart. Ik wil het zo lang mogelijk blijven doen.”

Elke zaterdag is er een opkomst. Wendy gaat met
haar groep vaak knutselen.
Meestal zijn dit knutseldingetjes zoals kleuren, buttons
maken, knippen en plakken.
Eén keer in het jaar gaat de
hele scoutinggroep op kamp.
“Dat is het hoogtepunt. Er is
dan een speciaal thema dat

•

we uitwerken, zodat de kinderen daar op spelenderwijs
meer over leren. Dit jaar was
het thema water. De kinderen
slapen in het clubhuis, wij in
tenten op het terrein”, vertelt
Wendy. Terwijl de leiding graag
wilde slapen, hielden de kleintjes hen tot in de late uurtjes
wakker, om vervolgens de vol-

H eb je ff …

… vo or Am an da Jo ren, 20 jaa r

Waar kennen we jou van?

“Ik werk al bijna vijf jaar bij Albert Heijn, Zandvoort.
Elke vrijdagavond en elke zondag
sta ik voornamelijk achter de
counter. Ik woon in Heemstede,
maar werk in Zandvoort omdat
deze Albert Heijn ook op zondag
open is en dan kan je extra verdienen. Daarnaast heb ik hele
leuke collega’s, er hangt een
goede sfeer en de mensen die
komen zijn vriendelijk.”

Wat doe je verder?

“Ik studeer rechten in Amsterdam, ik ben nu derdejaars. Ik rijd
al twaalf jaar op hoog niveau paard in Hillegom. De combinatie
van studeren, werken en paardrijden is wel pittig, maar ik heb
het heel erg naar mijn zin! Ik hou ook erg van uren achter elkaar literatuur lezen, dat is voor mij ontspanning. Ik woon nu
al drie jaar samen met mijn vriend Stefan. Als ik ga stappen
dan vind ik het leuk om met mijn Zandvoortse collega’s op
zaterdagavond naar de Bierburcht en Scandals te gaan.”

Wat is je toekomstdroom?

“Ik ga volgend jaar strafrecht studeren en ik ga de Master
Holocaust- en Genocidestudies doen. Wat ik later daarmee
wil, is een mix van deze twee. Het lijkt me geweldig om strafrechtadvocaat te worden bij tribunalen of bij de VN.”
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kunnen. Het hoort gewoon
bij mij”, aldus Wendy.

js
Wendy Blui

Ga sporten!

www.sportinzandvoort.nl

Zandvoortse Courant

gende ochtend weer om 7.30
uur fris en fruitig naast hun
bed te staan. “Ongelooflijk wat
een energie, maar dat hoort
er allemaal bij. Het was echt
hartstikke leuk! De sfeer is
lekker ongedwongen. Je bent
tot niets verplicht. Als je maar
een leuke tijd hebt, dat is het
belangrijkste. De groep is ook
heel hecht. Iedereen kent elkaar. Dat maakt scouting voor
mij bijzonder. Het is als een
soort van tweede familie, waar
je altijd op terug kunt vallen.
Ik zou ook niet meer zonder

Wendy heeft net haar bachelor in de Franse Taal en
Letterkunde gehaald. “Ik heb
een half jaar lang in Parijs
gestudeerd. Wat een mooie
stad! Ik zou er graag willen
wonen, maar ik denk niet dat
ik daar op scouting zou gaan.
Het is daar veel traditioneler
en strenger.” Naast scouting
heeft Wendy een volle agenda:
studeren, werken, trainen en
wedstrijden spelen bij basketbalvereniging The Lions. Ook
gaat ze in juni met een groep
naar Uganda toe om het weeshuis St. Kizito Babies te bezoeken. “Met onze scoutinggroep
hebben we hard gewerkt om
zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het goede doel
KiBaHome. Nu gaan we met
onze eigen ogen zien hoe het
met de weeskinderen gaat. Ik
hoop ook dat de wasplaats inmiddels is gebouwd. Dat zou
echt te gek zijn. Het zal in ieder geval een hele bijzondere
reis worden. Ik ben heel erg
benieuwd!”

I Know Where It’s @
Vrijdag 18 april:

Bij Bloomingdale en De Republiek zijn
de deuren al geopend, enkel die van
Woodstock69 hebben nog op zich laten
wachten. Deze vrijdag is het dan eindelijk
zover! De winter is voorbij en dus is het
tijd voor zonnestralen en heerlijke muziek.
Omdat Woodstock69 dit jaar 15 jaar bestaat
krijgt het openingsfeest een extra feestelijk
tintje. Wees erbij vanaf 18.00 uur op het
Bloemendaalse strand! Entree is gratis.

Vrijdag 18 april:

Grand Café Danzee heeft deze vanavond
een succesvolle DJ uit eigen dorp achter de
draaitafel staan: DJ Raymundo, onder andere bekend van de Escape in Amsterdam.
Hij zal deze avond samen met MC en DJ
Sheep zorgen voor spetterende muziek.
Zorg dus dat je erbij bent! Kijk ook eens
op www.djraymundo.com.

Zondag 20 april:

Het is weer tijd voor cabaret in Circus
Zandvoort. Twee opkomende talenten,
Daniël Arends en Thijs Maas, zullen een
bijzonder dubbelprogramma verzorgen.
Beide zijn prijswinnaars van verschillende
cabaretfestivals. Succes is dus gegarandeerd! Kaarten à €12,- zijn online en aan
de balie van Circus Zandvoort te koop.
Aanvang: 20.15 uur.

•
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Column
De pot op
Het is zaterdagavond, 23.24
uur, als het noodlot bij mij
toeslaat. Een drukkend gevoel leeft zich uit op mijn
blaas. Mijn dansbewegingen
worden minder levendig en de
smaak van het wijntje dat ik
zojuist heb besteld, lijkt lang
zo lekker niet. Er zit niets anders op dan mij te verplaatsen
in de richting van die andere
tientallen vrouwen die ditzelfde gevoel ervaren. Samen
hebben zij zich tot een chaotische rij gevormd. Van veraf tel
ik de deuren waarin de vrouwen één voor één verdwijnen
en waaruit ze even later weer
tevoorschijn komen. Vijf! Er
zijn slechts vijf toiletten op
een feest met zeker 1000 man.
1000 man waarvan minstens
de helft hippe en vooral erg
ijdele vrouwen betreft. Wát
een feest!
Ik voel een zachte tik op mijn
schouder. Het is mijn zus, die
haar vinger vervolgens in de
richting van het mannentoilet
laat wijzen. “Zullen we bij de
mannen gaan?”, stelt ze voor.
De angst in mij komt naar boven. Is ze gek geworden? Is zij
werkelijk bereid het risicovolle
territorium der mannen te
betreden? Als ik nog een blik
in de ‘ladiesroom’ werp en
tuttende, harenkammende
en crèmesmerende dames
zie, weet ik wel beter. Samen
met mijn zus duik ik zo onopvallend mogelijk langs het
groepje mannen dat de wacht
houdt. Zonder er erg in te hebben, staan we opeens temidden van een tiental met de
broek op de knieën hangende,
urinerende mannen. We laten
onze ogen wat afdwalen, tót
onze aanwezigheid de volle
aandacht van de bezige mannen trekt. In paniek vluchten
we samen één van de drie toilethokjes in.
Beseffende dat we nu in de val
zitten, zien we geen andere
oplossing dan in elkaars bijzijn onze blazen te legen om
vervolgens het hokje weer als
gekken uit te rennen. Een minuut later staan we weer fris
en fruitig te swingen op de
dansvloer… heerlijk!

Pauline
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ZA NDKORRELS

Administratiekantoor

K. Willemse
Administratie en
belastingaangiften
voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf
Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531
E-mail: kittywillemse@planet.nl

Blij met onze bloemen!

Vanaf half april weer de
gehele week geopend
behalve zondag.
Van Stolbergweg 1 Tel. 57 170 93

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF
Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!
Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort
Tel. 023-5739278
e-mail: hanswillemse@planet.nl

levering en plaatsing
van alle glassoorten
vrijblijvende offerte!
023 5720480/06 41374921

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels €5,-

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

Zakelijke
zandkorrels €10,- (excl.BTW)

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist
plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen
Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilderswerkzaamheden
.................
Autobedrijf
Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519
/06-53498304
www.trade-ard.nl
.................
Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of
06-44696001. ;
Met garantie en KvK.
.................
3x
Kamers te huur.
Centrum Zandvoort.
Tel. 5738777
.................
Kofferbakmarkt:
zat. 19 april,
tuincentrum Bos,
Vogelenzang (10-16u).
Reserveren:
0229-244739 of kijk
op www.mikki.nl.
Ook zat. 17 & 31 mei a.s.
.................
Jezus zegt:
“Ik ben het licht
voor de wereld.”
(Johannes 8:12).
Jezus wil ook het licht
in uw leven zijn.
Gebed nodig?
Bel Huis van Gebed
Zandvoort: 5363804
.................
Te huur:
Loods, 300m2,
met showroom,
in Zandvoort.
Info: 5738777
.................
Gezocht:
leuke spontane dames
v/a 18 jaar voor sex, ook
lesbisch. 100-150 euro.
Tel. 5716998, discr. verz.
.................
Aangeboden:
leren bankstel.
3-zits + 2 fauteuils.
Pr.n.o.t.k.

Aanbieding tot juni:
complete
gezichtsbehandeling
plus rug-schoudernek-massage voor
maar €55.
Beautysalon Myrna
(van de Zamster),
Van Speijkstraat 2/101,
tel. 06-48318230
of 5720108
.................
Hiep hiep hoera!
Mama en papa
12½ jaar getrouwd!
Hartelijk gefeliciteerd.
Kusjes en knuffels
van ons.
Melissa, Serena,
Tobias & Xsara.
.................
Te koop:
2 tennisrackets,
p.st. €5,00-€10,00.
1 Hangmat, €10,00.
Boek ‘Sil de Strandjutter’
met ca. 30 Anton Piek
tekeningen, €3,50.
Tel. 5713509
.................
Ziek, depressief?
Jezus geneest!
Ga voor genezingsdienst op 25 april
naar de Shelter,
Eksterlaan 1 te
Haarlem, 19.30 uur.
www.levensstroom.nl
.................
Te koop:
div. baby art.w.o.
kinderwagens, campingbedjes, autostoeltjes, traphekjes,
speelgoed, met
schoonheidsfoutjes.
korting tot 70% tevens
playstation 2 spellen,
gereedschap,port.
dvd-spelers,dvd x,
home-cinema sets,
tv-dvd combi’s
sapcentrifuce’s,
stofzuigers,
met hoge korting.
hogedrukreinigers
va € 35,zat. 14- tot 18u
Max Planckstraat 48
Zandvoort Noord.
06-10745881.
.................
Personeel gevraagd:
ontbijtserveerster kamermeisje (man/
vrouw). Werktijden:
7.45 tot ca. 13.30 uur.
Parttime mogelijk.
E-mail:
hotel.amare@planet.nl,
tel. 5712202

50 plus pagina door Mitzi Maas

			

50plus@zandvoortsecourant.nl

Cultuur snuiven met Zandvoortse senioren
Bewoners van Huize A.G. de Bodaan en de aanleunwoningen

van het Huis in het Kostverloren, kregen onlangs een cultureel
dagje uit aangeboden. Met de Museum-plus-bus, gesponsord
door de Bankgiroloterij, bezochten ze het Joods Historisch Museum en het Rijksmuseum.

del van Mozes aan de joodse
voorouders heeft gegeven. In
het museum wordt ook veel
aandacht geschonken aan de
Tweede Wereldoorlog waarin
van de 120.000 Amsterdamse
joden, er 102.000 de oorlog
niet overleefd hebben.

Koosjer eten

De lunch, die ook in het museum gebruikt werd, was
uiteraard koosjer. Koosjer betekent letterlijk: geoorloofd/
toegestaan. “Vlees van dieren
die herkauwen en gespleten
hoeven hebben, is toegestaan
mits op de juiste manier geslacht. Gevogelte is ook koosjer”, aldus de uitleg op de menukaart. De inwendige mens
werd goed verzorgd.
Museum-plus-bus bij het Joods Historisch Museum

Met rollators en rolstoelen in
het laadruim, vertrok de bus
richting Amsterdam. Een interessante rondleiding door het
Joods Historisch Museum, gevestigd in een oude synagoge,
toonde de geschiedenis van
400 jaar joden in Nederland.
De eerste joodse mensen
kwamen vanuit Oost Europa
naar ons land. Arme mensen,
die zich hier niet bij een gilde
(=beroepsvereniging) mochten
aansluiten en zodoende geen
reguliere beroepen zoals smid
of bakker, mochten uitoefe-

Memories

Zimmer frei?
Zoals zovele Zandvoortse gezinnen hadden ook wij vanaf
april tot september badgasten in huis. Als dependance
van een pension verhuurden
wij onze slaapkamers.
Ieder jaar, op een kwade
dag in maart, zag ik tante
Zeepaardje van het gelijknamige pension in de
Marisstraat aankomen. De
rest van het jaar vond ik haar
erg lief, alleen niet op die ene
dag. Met mijn moeder be-

nen. Ook een winkel mochten
ze niet voeren, zodat de handel
op straat de enige manier was
om geld te verdienen. Joden
integreerden later volledig in
onze samenleving, maar velen
bleven zich met de verkoop
van goederen bezighouden.
Zo is de Hollandse Eenheids
Maatschappij Amsterd am,
de HEMA van oorsprong een
joods bedrijf waar je alles
voor een kwartje kon kopen.
Indrukwekkend waren de oude
Tora-rollen, waarin de leer
staat die Jahweh door midsprak ze zakelijke dingen, zoals
linnenwissel en gebruik van
onze koelkast. Ontbijten deden de gasten in het pension
om de hoek. Bij ons brachten ze
de nacht door. Dat betekende
dus dat wij elk jaar onze slaapkamers uit moesten. Hoewel
de uitdrukking toen nog niet
bestond, ‘baalde ik daarvan
als een stekker’. Om te slapen
verhuisden wij naar de zolder.
Alle posters gingen van de
muur, nachtkastjes werden
leeggehaald, de bedden werden met keurige witte lakens
opgemaakt, kortom de badgasten konden komen.
Eigenlijk was het wel knus,

Oude meesters

Na de lunch toog het gezelschap naar het Rijksmuseum
om daar het werk van de oude
meesters te bekijken. Een van
de dames herkende ze al van
verre. “Kijk, daar hangt Titus, de
zoon van Rembrandt. En dat is
het Joodse Bruidje!” Ze bewonderde het vrolijke huisgezin en
het Sint Nicolaasfeest van Jan
Steen en het hele gezelschap
stond oog in oog met de
Cloveniers van de Nachtwacht.
Iedereen was het erover eens:
een uurtje Rijksmuseum is
tekort.
met de hele familie onder
dat schuine dak. En ach, die
gasten waren best aardig,
de meesten althans. Ik herinner me één mevrouw waarover mijn moeder een lelijke
uitdrukking gebruikte als ze
haar ongerief tegen mijn vader uitte. “Die rotm…”, ik kan
me het hele woord niet meer
herinneren, maar het kwam
neer op ‘vuile heks’. Wat? Lelijk
doen tegen mijn mama? Ik
ging dat wel even regelen. Net
op het moment dat de Duitse
dame nietsvermoedend haar
sleutel in onze voordeur stak,
ontdekte mijn moeder mij gewapend met stok op de trap
en trok me de huiskamer in.

Zandvoortse Courant
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mijn lust en mijn leven

Maak gebruik van de
telefoondienst!
“Goedemorgen, u spreekt met Pluspunt, met Gerrie”. Elke

morgen van 9.00 tot 12.30 uur kunt u de telefoondienst van
Pluspunt bellen. Een aantal vriendelijke vrijwilligers zit klaar
om u te helpen met allerhande vragen. Gerrie Rutte heeft
elke vrijdagochtend dienst.

Nadat een reorganisatie bij de uitgeverij
waar ze voor werkte,
is Gerrie drie jaar geleden gestopt met
werken. Maar thuiszitten beviel haar
niet zo. Ze stapte
naar Pluspunt om
te zien of ze daar als
vrijwilliger iets kon
betekenen. Ze werd
zoals alle vrijwilligers
Gerrie Rutte
met open armen
ontvangen. Ze is nu hoofd belastingaangiftes verzorgd
van de telefoondienst. “Een en 40 kwijtscheldingen van
heerlijke organisatie om belastingen voor mensen
voor te werken. Erg flexibel aangevraagd”, vertelt Gerrie,
in de wensen van de vrijwil- “je ziet dat het aantal ‘verligers. Dit werk geeft veel voertjes’, aanvraag voor een
meer voldoening dan mijn vrijwilliger met auto, terugvroegere betaalde baan”, loopt ten opzichte van vorig
vertelt ze enthousiast. Dan jaar. Dat komt waarschijnlijk
gaat de telefoon. Een dame omdat mensen vaker gevraagt of er vervoer geregeld bruik maken van de OV-taxi.
kan worden als ze volgende Daarentegen stijgen de aanweek naar de dokter moet. vragen voor een wandelinGerrie belooft haar best te getje met een rolstoel. Ook
doen en zal haar terugbel- boodschapjes doen met of
len. Meteen raadpleegt ze zonder de aanvrager is een
haar map met vrijwilligers. veel gehoord verzoek.”
Ze zoekt iemand op die
voor die dag beschikbaar is, Misschien ook
maakt een afspraak en belt iets voor u
de aanvraagster terug.
Pluspunt werkt met 185 vrijwilligers. Dat lijken er veel,
maar mensen die slechts
Veel vragen om hulp
“De klanten bellen natuur- een paar uurtjes per week
lijk voor de belbus, mini- kunnen, zijn ook enorm
maal een dag van tevoren. welkom. Lijkt het u ook
Dokters- en fysiothera- leuk om iets voor een ander
piebezoeken krijgen altijd te betekenen maar wilt u
voorrang. Is de belbus vol, geen vaste verplichtingen?
dan regelen we hiervoor een Incidentele klusjes zijn er
vrijwilliger met eigen auto. meer dan genoeg. “Gewoon
Mensen moeten wel bellen eens proberen. Ze zijn zo blij
zodra ze een afspraak met met je”, zegt Gerrie. Alweer
dokter, OMC, ziekenhuis en gaat de telefoon. Een medergelijke gemaakt hebben vrouw zegt haar eten van
en niet wachten tot het laat- Tafeltje Dekje af. Ze lust
ste moment. Klusjes in huis, graag pannenkoeken, maar
tuin of helpen met verhui- die staan pas voor volgende
zen, oefenen met een mo- week op het menu. “Vergeet
biele telefoon, helpen met je het niet door te geven,
de eigen administratie of lieverd?”, vraagt de dame
invullen van de belastingen. aan Gerrie en ze schiet in
We hebben dit jaar al 160 de lach.
19
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6ERGADERING #OLLEGE

$E BESLUITENLIJST VAN DE COLLEGEVERGADERING VAN  APRIL
EN DE VERDERE IN WEEK  DOOR HET COLLEGE GENOMEN
BESLUITEN ZIJN  APRIL VASTGESTELD $E BESLUITENLIJST IS
IN TE ZIEN BIJ DE #ENTRALE "ALIE EN OP DE WEBSITE

'OEDKEURING BESTEMMINGSPLAN /UD .OORD

"URGEMEESTER EN WETHOUDERS MAKEN TER VOLDOENING
AAN HET BEPAALDE IN ART  LID  72/ BEKEND DAT
'EDEPUTEERDE 3TATEN VAN .OORD (OLLAND BIJ BESLUIT
VAN  APRIL  VERZONDEN  APRIL  HEBBEN
GOEDGEKEURD HET BESLUIT VAN DE GEMEENTERAAD DD
 DECEMBER  TOT VASTSTELLING VAN HET BESTEM
MINGSPLAN /UD .OORD
(ET BESLUIT VAN 'EDEPUTEERDE 3TATEN VAN .OORD
(OLLAND MET BIJBEHORENDE STUKKEN LIGT MET INGANG
VAN  APRIL  GEDURENDE ZES WEKEN TER INZAGE BIJ
DE CENTRALE BALIE GEDURENDE DE OPENINGSTIJDEN IN HET
RAADHUIS AAN DE 3WALUpSTRAAT  TE :ANDVOORT
'EDURENDE DE TERMIJN VAN DE TERINZAGELEGGING KAN
TEGEN HET BESLUIT TOT GOEDKEURING BEROEP WORDEN
INGESTELD BIJ DE !FDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE
2AAD VAN 3TATE 0OSTBUS   %! $%. (!!'
"EROEP KAN WORDEN INGESTELD DOOR BELANGHEBBENDEN
DIE TIJDIG OP GROND VAN ARTIKEL  EERSTE OF TWEEDE LID
VAN DE 7ET OP DE 2UIMTELIJKE /RDENING 72/ BEDEN
KINGEN BIJ 'EDEPUTEERDE 3TATEN VAN .OORD (OLLAND
HEBBEN INGEDIEND ALSMEDE DOOR BELANGHEBBENDEN
AAN WIE REDELIJKERWIJS NIET KAN WORDEN VERWETEN GEEN
BEDENKINGEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL  EERSTE OF TWEE
DE LID VAN DE 72/ NAAR VOREN TE HEBBEN GEBRACHT
)NGEVOLGE DE BEPALINGEN VAN DE72/ TREEDT HET BESLUIT
VAN 'EDEPUTEERDE 3TATEN TOT GOEDKEURING IN WERKING
MET INGANG VAN DE DAG NA DIE WAAROP DE BEROEPSTER
MIJN AFLOOPT
$EGENEN DIE BEVOEGD ZIJN BEROEP IN TE STELLEN KUN
NEN NAAST HET INDIENEN VAN HET BEROEPSCHRIFT TEVENS
EEN VERZOEK OM VOORLOPIGE VOORZIENING VRAGEN BIJ DE
VOORZITTER VAN DE AFDELING 2ECHTSPRAAK WAARDOOR HET
BESLUIT NIET IN WERKING TREEDT VOORDAT OP DAT VERZOEK IS
BESLIST :OWEL VOOR HET INDIENEN VAN EEN BEROEPSCHRIFT
ALS VOOR EEN VOORLOPIGE VOORZIENING IS GRIFFIERECHT
VERSCHULDIGD

6ERZOEK VRIJSTELLING HERZIENINGSPLICHT
BESTEMMINGSPLANNEN CONFORM ARTIKEL  7ET
OP DE 2UIMTELIJKE /RDENING

"URGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN :ANDVOORT ZIJN
VOORNEMENS DE GEMEENTERAAD VOOR TE STELLEN BIJ HET
COLLEGE VAN 'EDEPUTEERDE 3TATEN VAN .OORD (OLLAND
VRIJSTELLING AAN TE VRAGEN VAN DE  JAARLIJKSE HERZIE
NINGSPLICHT VAN DE BESTEMMINGSPLANNEN MET EEN
NOG ACTUEEL PLANOLOGISCH KADER$E VRIJSTELLING BETREFT
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DE BESTEMMINGSPLANNEN
3TATIONSOMGEVING VASTGESTELD  JANUARI  EN
GOEDGEKEURD  SEPTEMBER 
"OULEVARD :UID VASTGESTELD  OKTOBER  EN GOED
GEKEURD OP  APRIL 

$E AGENDA KAN NA HET VERSCHIJNEN VAN DEZE KRANT NOG
GEWIJZIGD ZIJN $E MEEST RECENTE AGENDA VINDT U OP DE
WEBSITE )N DEZE COMMISSIE KUNNEN BURGERS HET WOORD
VOEREN OVER ONDERWERPEN OP DE AGENDA !ANMELDING
VOORAF IS NIET NODIG

"URGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE :AND
VOORT MAKEN BEKENDDAT OVEREENKOMSTIG HET BEPAALDE
IN ARTIKEL  VAN DE 7ET OP DE 2UIMTELIJKE /RDENING EN
AFDELING  VAN DE !LGEMENE WET BESTUURSRECHT MET
INGANG VAN  APRIL  GEDURENDE ZES WEKEN TER VISIE
LIGGEN HET VOORSTEL MET DE NOTITIE EN DE BETREFFENDE
BESTEMMINGSPLANNEN$E BETREFFENDE STUKKEN LIGGEN
GEDURENDE DE OPENINGSTIJDEN TER INZAGE BIJ DE CENTRALE
BALIE IN HET RAADHUIS INGANG 3WALUpSTRAAT EN IN DE
OPENBARE BIBLIOTHEEK 0RINSESSEWEG  TE :ANDVOORT

#OMMISSIE 0LANNING EN #ONTROL

'EDURENDE DE TERMIJN VAN DE TERVISIELEGGING KAN EEN
IEDER SCHRIFTELIJK DAN WEL MONDELING ZIJN ZIENSWIJZEN
KENBAAR MAKEN 3CHRIFTELIJK DIENEN ZIENSWIJZEN KEN
BAAR GEMAAKT TE WORDEN BIJ DE GEMEENTERAAD 0OSTBUS
  !! :ANDVOORT  6OOR MONDELINGE REACTIES KAN
EEN TELEFONISCHE AFSPRAAK WORDEN GEMAAKT MET DE
HEER *! 3ANDBERGEN OF MEVROUW % &ENNEMA VAN DE
AFDELING 2UIMTELIJKE /NTWIKKELING TELEFONISCH BEREIK
BAAR ONDER HET ALGEMENE NUMMER   

"IJEENKOMST 'EMEENTERAAD

/P  APRIL KOMT DE GEMEENTERAAD VAN :ANDVOORT
BIJEEN $EZE BIJEENKOMST GAAT OVER mmN ONDERWERP
HET -IDDENBOULEVARDPROJECT (ET COLLEGE VAN "UR
GEMEESTER EN 7ETHOUDERS ZAL DE RAAD INFORMEREN
OVER DE STAND VAN ZAKEN $E BIJEENKOMST BEGINT
OM  UUR IN DE RAADZAAL $E ENTREE VINDT U AAN
HET 2AADHUISPLEIN $E DEUREN GAAN OM  UUR
OPEN $E AGENDA KAN NA SLUITING VAN DEZE KRANT NOG
WIJZIGEN 5 VINDT DE MEEST RECENTE AGENDA OP DE
WEBSITE 6AN DE DEFINITIEVE AGENDA ZIJN TIJDENS DE
VERGADERING OOK EXEMPLAREN BESCHIKBAAR $E AGENDA
LIGT TIJDENS OPENINGSTIJDEN TER INZAGE BIJ DE #ENTRALE
"ALIE EN IS TEVENS TEGEN BETALING ALGEMEEN BESCHIK
BAAR $E BIJEENKOMST WORDT HOOGST WAARSCHIJNLIJK
TUSSEN  UUR EN  UUR LIVE UITGEZONDEN DOOR
:&- KABEL &-  ETHER &-   

#OMMISSIE 2AADSZAKEN

$E #OMMISSIE 2AADSZAKEN VERGADERT OP  APRIL VANAF
 UUR IN DE RAADZAAL $E DEUREN GAAN OM  UUR
OPEN $E ENTREE VINDT U AAN HET 2AADHUISPLEIN /P DE
AGENDA STAAT
/PENING
6ASTSTELLEN AGENDA
"ESLUITENLIJST  MAART EN TOEZEGGINGEN
6AST AGENDAPUNT (ET COLLEGE IS VERZOCHT INFORMATIE
TE GEVEN OVER 3TRANDZAKEN EN "ORDEN +EESOMSTRAAT
0RESTATIEAFSPRAKEN %--  
-ILIEUBELEIDSPLAN   GEMEENTE :ANDVOORT
2ONDVRAAG
"ESLOTEN DEEL
3LUITING

$E #OMMISSIE 0LANNING EN #ONTROL VERGADERT OP 
APRIL VANAF  UUR IN DE RAADZAAL $E DEUREN GAAN
OM  UUR OPEN $E ENTREE VINDT U AAN HET 2AAD
HUISPLEIN /P DE AGENDA STAAT
/PENING
6ASTSTELLING AGENDA
"ESLUITENLIJST VERGADERING VAN  MAART  EN
TOEZEGGINGEN
6ASTE AGENDAPUNTEN
!LLEEN INDIEN AAN DE ORDE OF VOORAF VERZOCHT
A !ANBIEDING JAARVERSLAG  2EKENKAMER :AND
VOORT
B !CCOUNTANT
C )NFORMATIE COLLEGEBURGEMEESTER
.OTA BIJZONDERE BIJSTAND EN MINIMABELEID
2ONDVRAAG
3LUITING
$E AGENDA KAN NA HET VERSCHIJNEN VAN DEZE KRANT NOG
GEWIJZIGD ZIJN $E MEEST RECENTE AGENDA VINDT U OP DE
WEBSITE )N DEZE COMMISSIE KUNNEN BURGERS HET WOORD
VOEREN OVER ONDERWERPEN OP DE AGENDA !ANMELDING
VOORAF IS NIET NODIG

)NSPRAAK VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN
2ECREATIEPARK

"URGEMEESTER EN WETHOUDERS MAKEN BEKEND DAT
OVEREENKOMSTIG HET BEPAALDE IN ARTIKEL  'EMEEN
TEWET EN DE )NSPRAAKVERORDENING  VOOR EEN IEDER
TER INZAGE LIGT HET VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN
±2ECREATIEPARK²
/P DIT MOMENT IS HET #ENTER 0ARCS TERREIN VERSPREID
OVER TWEE VERSCHILLENDE BESTEMMINGSPLANNEN (ET
NIEUWE BESTEMMINGSPLAN ZORGT ER VOOR DAT #EN
TER 0ARCS MET UITZONDERING VAN DE HOTEL SPORT EN
RECREATIEBEBOUWING AAN DE "OULEVARD "ARNAART IN
ZIJN GEHEEL IN mmN BESTEMMINGSPLAN LIGT (ET NIEUWE
BESTEMMINGSPLAN GEEFT DE CONCRETE EN ACTUELE SITU
ATIE WEER (ET %UROPEES RIJKS PROVINCIALE EN HET
GEMEENTELIJKE BELEID ZIJN IN HET BESTEMMINGSPLAN
OPGENOMEN
0LANGEBIED
(ET PLANGEBIED BETREFT
HET GEHELE #ENTER 0ARCS TERREIN
LOCATIE VAN GARAGE 3TRIJDER AAN DE "URGEMEESTER VAN
!LPHENSTRAAT 
GEDEELTELIJKE "URGEMEESTER VAN !LPHENSTRAAT EN
GEDEELTELIJKE 6AN ,ENNEPWEG
/OK HET GEMEENTELIJK TERREINTJE TEGENOVER DE CLUSTER
SCHOOL AAN DE *0 4HIJSSEWEG BEKEND ALS VM 7OELWA
TERSTERREIN BEHOORT TOT HET PLANGEBIED

#ONSERVEREND PLAN MET UITZONDERING VAN TWEE ONTWIK
KELINGEN
'EKOZEN IS VOOR EEN CONSERVEREND BESTEMMINGSPLAN
$IT HOUDT IN DAT DE FEITELIJKE SITUATIE VAN HET #ENTER
0ARCS TERREIN ALS ZODANIG ZAL WORDEN BESTEMD .AAST
DEZE FEITELIJKE SITUATIE WORDEN IN HET BESTEMMINGSPLAN
TWEE NIEUWE ONTWIKKELINGEN LOCATIE 3TRIJDER LOCATIE
7OELWATERSTERREIN ONDER VOORWAARDEN MOGELIJK GE
MAAKT 6OOR LOCATIE 3TRIJDER IS EEN WIJZIGINGSBEVOEGD
HEID TEN BEHOEVE VAN TWEE WOONTORENS OPGENOMEN
6OOR LOCATIE 7OELWATERSTERREIN IS EEN BINNENPLANSE
ONTHEFFING TEN BEHOEVE VAN MAXIMAAL ZES NIEUWE
RECREATIEWONINGEN OPGENOMEN
7IJZIGINGSBEVOEGDHEID LOCATIE 3TRIJDER
6OOR DEZE LOCATIE IS EEN WIJZIGINGSBEVOEGDHEID TEN
BEHOEVE VAN GESTAPELDE WONINGEN IN DE VORM VAN
TWEE WOONTORENS OPGENOMEN VOOR HET GEVAL HET GE
BRUIK VAN DE BENZINEVERKOOPPUNT EN GARAGEBEDRIJF
OP DIE LOCATIE ZAL WORDEN BEpINDIGD %EN WIJZIGINGS
BEVOEGDHEID HOUDT IN DAT DE VIGERENDE BESTEMMING
WORDT GEHANDHAAFD MAAR DAT DE GEMEENTE DE MO
GELIJKHEID HEEFT OM TOT WIJZIGING VAN DE BESTEMMING
ONDER VOORAF TE STELLEN RANDVOORWAARDEN OVER KAN
GAAN $E WIJZIGINGSBEVOEGDHEID MAG SLECHTS WORDEN
TOEGEPAST INDIEN AAN BEPAALDE STEDENBOUWKUNDIGE
RANDVOORWAARDEN WORDT VOLDAAN DIE IN HET BESTEM
MINGSPLAN ZIJN OPGENOMEN ONDER ANDERE DAT DE
TORENS MAXIMAAL  RESPECTIEVELIJK  METER MOGEN
BEDRAGEN "ELANGHEBBENDEN KUNNEN IN EEN LATER STA
DIUM GEDURENDE DE WIJZIGINGSPROCEDURE WEER ZIENS
WIJZEN INDIENEN
:IENSWIJZEN INDIENEN
(ET VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN ±2ECREATIEPARK²
LIGT MET INGANG VAN  APRIL  GEDURENDE ZES WE
KEN IN HET 'EMEENTEHUIS INGANG 3WALUpSTRAAT  BIJ
DE CENTALE BALIE TIJDENS DE OPENINGSTIJDEN TER INZAGE
4EVENS LIGT HET VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN BIJ
DE OPENBARE BIBLIOTHEEK AAN DE 0RINSESSEWEG  TER
INZAGE 'EDURENDE DE TERMIJN VAN TERINZAGELIGGING
KUNNEN INGEZETENEN IN DE GEMEENTE :ANDVOORT EN
BELANGHEBBENDEN ZOWEL MONDELING VRAAG NAAR MW
% &ENNEMA  JURIDISCH OF MEVROUW 3 +OENES STE
DENBOUWKUNDIG BEIDE TELEFONISCH BEREIKBAAR ONDER
NUMMER  ¯  ALS SCHRIFTELIJK ZIENSWIJZEN
NAAR VOREN BRENGEN 3CHRIFTELIJKE REACTIES DIENEN TE
WORDEN GEZONDEN AAN (ET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS VAN :ANDVOORT 0OSTBUS   !!
:ANDVOORT
)NLOOPMIDDAG
4IJDENS DE INSPRAAKPERIODE ZAL OP  APRIL  VAN
 UUR TOT  UUR EEN INLOOPMIDDAG WORDEN
GEHOUDEN WAARBIJ U VRAGEN KUNT STELLEN EN U DES
GEWENST EEN NADERE TOELICHTING KUNT KRIJGEN OP DE
UITGANGSPUNTEN VAN HET VOORONTWERPBESTEMMINGS
PLAN 7IJ HOUDEN DEZE INLOOPAVOND IN DE HAL VAN HET
GEMEENTEHUIS AAN DE 3WALUpSTRAAT  IN :ANDVOORT
7ETHOUDER "IERMAN EN AMBTENAREN ZULLEN HIERBIJ

AANWEZIG ZIJN OM UW VRAGEN TE BEANTWOORDEN "IJ
DEZE WORDT U VAN HARTE UITGENODIGD

6ERORDENING CLIpNTENPARTICIPATIE

)N DE VERGADERING VAN  APRIL  HEEFT DE GEMEEN
TERAAD VAN :ANDVOORT DE 6ERORDENING CLIpNTENPARTICI
PATIE 7ET SOCIALE WERKVOORZIENING  VASTGESTELD
$EZE VERORDENING TREEDT IN WERKING OP  APRIL 
EN LIGT TER INZAGE BIJ DE #ENTRALE "ALIE IN HET 2AADHUIS
EN STAAT OP DE WEBSITE $E VERORDENING BETREFT CLIpN
TENPARTICIPATIE VOOR :ANDVOORTSE INGEZETENEN AAN
WIE DOOR HET #ENTRUM VOOR 7ERK EN )NKOMEN #7)
EEN INDICATIE VOOR DE 7ET SOCIALE WERKVOORZIENING IS
AFGEGEVEN $E ONDERNEMINGSRAAD VAN 0ASWERK HET
REGIONALE 37 BEDRIJF ZAL DE FUNCTIE VAN CLIpNTENRAAD
VERVULLEN

0LAN VAN AANPAK VOORSCHOOLSE EDUCATIE  

"URGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN :ANDVOORT MAKEN
BEKEND DAT IN DE VERGADERING VAN  APRIL  HET
±0LAN VAN AANPAK VOORSCHOOLSE EDUCATIE  ²
IS VASTGESTELD )N HET 0LAN VAN AANPAK IS BESCHREVEN
HOE DE VOORSCHOOLSE EDUCATIE OP DE DEELNEMENDE
PEUTERSPEELZALEN IN DE KOMENDE PERIODE WORDT UIT
GEVOERD (ET ±0LAN VAN AANPAK VOORSCHOOLSE EDUCATIE
 ² TREEDT IN WERKING OP  APRIL  EN LIGT
VANAF  APRIL  TOT EN MET  MEI  KOSTELOOS
TER INZAGE BIJ DE #ENTRALE "ALIE IN HET 2AADHUIS EN
STAAT OP DE WEBSITE VAN DE GEMEENTE WWWZAND
VOORTNL

#OMMISSIE 7ELSTAND EN -ONUMENTEN

/P  APRIL VERGADERT DE #OMMISSIE 7ELSTAND EN -O
NUMENTEN $E VERGADERING BEGINT OMSTREEKS 
UUR IN DE COMMISSIEKAMER $E EXACTE BEGINTIJD IS
AFHANKELIJK VAN DE AGENDA 5 KUNT HIERVOOR HET BESTE
EVEN CONTACT OPNEMEN MET DE WERKEENHEID "OUWEN
TEL  

6ERGUNNINGEN
"OUWVERGUNNINGEN AANGEVRAAGD

:ANDVOORT
0RINSESSEWEG  TIJDELIJK PLAATSEN SANITAIR EN VER
BLIJFSRUIMTE INGEKOMEN  APRIL   2V
0RINSESSEWEG  TIJDELIJK PLAATSEN NOODLOKALEN IN
GEKOMEN  APRIL   2V
,ET OP $E HIERBOVEN GENOEMDE AANGEVRAAGDE BOUW
VERGUNNINGEN LIGGEN BIJ DE #ENTRALE "ALIE TER INZAGE
5 KUNT DEZE INZIEN TIJDENS OPENINGSTIJDEN $EZE PU
BLICATIE BETEKENT NIET DAT U UW ZIENSWIJZE OVER DEZE
AANGEVRAAGDE BOUWPLANNEN KENBAAR KUNT MAKEN
3LECHTS INDIEN VOOR DEZE BOUWPLANNEN VRIJSTELLING VAN
HET BESTEMMINGSPLAN OF BOUWVERORDENING KAN WOR
DEN VERLEEND KAN TEGEN ONS VOORNEMEN DAARTOE EEN
ZIENSWIJZE KENBAAR WORDEN GEMAAKT %EN VOORNEMEN
TOT HET VERLENEN VAN VRIJSTELLING WORDT AFZONDERLIJK
GEPUBLICEERD $EZE PUBLICATIE BETEKENT OOK NIET DAT U
EEN BEZWAARSCHRIFT KUNT INDIENEN -OCHT DE VERGUN

NING OF VRIJSTELLING WORDEN VERLEEND DAN ZAL DIT WORDEN
GEPUBLICEERD EN PAS DAN KUNNEN BELANGHEBBENDEN
BEZWAAR INDIENEN

!ANGEVRAAGDE SLOOPVERGUNNING

:ANDVOORT
+EESOMSTRAAT  SLOOP BOUWWERK INGEKOMEN  APRIL
  3

6RIJSTELLING ARTIKEL  72/

(ET COLLEGE VAN "URGEMEESTER EN 7ETHOUDERS IS VOOR
NEMENS OM MET TOEPASSING VAN ARTIKEL  VAN DE 7ET
OP DE 2UIMTELIJK /RDENING VRIJSTELLING TE VERLENEN VOOR
HET PLAATSEN VAN EEN BERGING OP HET PERCEEL $UIN
DOORNLAAN  TE "ENTVELD BOUWAANVRAAGNUMMER
 ,V  6OORMELDE BOUWAANVRAAG LIGT MET IN
GANG VAN  APRIL  GEDURENDE  WEKEN TER INZAGE
BIJ DE #ENTRALE "ALIE VAN HET GEMEENTEHUIS TIJDENS DE
OPENINGSTIJDEN 'EDURENDE DE TERMIJN VAN DE TERINZA
GELIGGING KAN EEN IEDER SCHRIFTELIJK HAARZIJN ZIENSWIJZE
OMTRENT DE AANVRAAG KENBAAR MAKEN BIJ HET COLLEGE
VAN "URGEMEESTER EN 7ETHOUDERS 0OSTBUS  
!! :ANDVOORT 5 DIENT IN DE RECHTER BOVENHOEK VAN
UW BRIEF ±ZIENSWIJZE² TE VERMELDEN

+APVERGUNNINGEN AANGEVRAAGD

(OGEWEG  EN   POPULIEREN AANVRAAG INGE
KOMEN OP  MAART  IVM OVERLAST EN BOUW WEL
HERPLANTPLICHT
$E HIERBOVEN GENOEMDE AANGEVRAAGDE KAPVERGUN
NING LIGT BIJ DE #ENTRALE "ALIE TER INZAGE 5 KUNT DEZE
INZIEN TIJDENS OPENINGSTIJDEN "ELANGHEBBENDEN KUN
NEN BINNEN EEN TERMIJN VAN ZES WEKEN NA PUBLICATIE
HUN ZIENSWIJZEN SCHRIFTELIJK KENBAAR MAKEN BIJ HET
COLLEGE VAN DE GEMEENTE :ANDVOORT 0OSTBUS  
!! :ANDVOORT

"OUWVERGUNNINGEN VERLEEND

:ANDVOORT
(OGEWEG :UIDERSTRAAT  SLOOP OPSTALLEN VERZON
DEN  JANUARI   3
(OGEWEG    BOUW APPARTEMENTENCOMPLEX
VERZONDEN  APRIL   2VEFASE
+EESOMSTRAAT TIJDELIJK TOT    INRICHTEN BOUW
PLAATS TBV ONDERHOUD FLATS VERZONDEN  APRIL 
 2V
&LEMINGSTRAAT&AHRENHEITSTRAAT A TIJDELIJK PLAATSEN
KETENPARK VERZONDEN  APRIL   2V
-AX %UWESTRAAT  PLAATSEN BERGING VERZONDEN 
APRIL   ,V
"ENTVELD
,ANGELAAN  UITBREIDEN WONING VERZONDEN  APRIL
  ,V

6ERLEENDE SPLITSINGSVERGUNNING

(OGEWEG    SPLITSING VAN WOONRUIMTE IN
APPARTEMENTSRECHTEN VERZONDEN  APRIL 
 3P
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"EZWAARSCHRIFTEN

$E HIERBOVEN GENOEMDE VERLEENDE VERGUNNINGEN
GENOMEN BESLUITEN LIGGEN BIJ DE #ENTRALE "ALIE TER
INZAGE 5 KUNT ZE INZIEN TIJDENS OPENINGSTIJDEN "E
LANGHEBBENDEN KUNNEN GEDURENDE EEN TERMIJN VAN
ZES WEKEN NA BEKENDMAKING EEN GEMOTIVEERD BE
ZWAARSCHRIFT INDIENEN $E DATUM VAN BEKENDMAKING IS
DE VERZENDDATUM VAN DE VERGUNNING )NDIEN HET GEEN
VERGUNNING BETREFT IS DIT DE PUBLICATIEDATUM 5 RICHT
UW BEZWAARSCHRIFT MET VERMELDING VAN ±BEZWAAR² IN
DE RECHTERBOVENHOEK VAN UW BRIEF AAN HET COLLEGE
VAN "URGEMEESTER EN 7ETHOUDERS 0OSTBUS  
!! :ANDVOORT (ET BEZWAAR SCHORST IN BEGINSEL NIET DE
WERKING VAN HET BESLUIT WAARTEGEN HET IS GERICHT )N
GEVAL VAN SPOED KUNT U EEN VERZOEK OM EEN VOORLOPIGE
VOORZIENING INDIENEN BIJ DE VOORZIENINGENRECHTER VAN
DE 2ECHTBANK (AARLEM SECTOR "ESTUURSRECHT 0OSTBUS
  "2 (AARLEM %EN DERGELIJK VERZOEK DIENT
VERGEZELD TE GAAN VAN EEN AFSCHRIFT VAN HET BEZWAAR
SCHRIFT

#ENTRAAL TELEFOONNUMMER

!LLE AFDELINGEN ZIJN BEREIKBAAR VIA    
MAANDAG TM DONDERDAG  ¯  UUR EN VRIJDAG
 ¯  UUR

-ELDING OF KLACHT

"EL MET DE #ENTRALE -ELDLIJN     vF VUL OP
DE WEBSITE HET DIGITALE FORMULIER IN vF STUUR EEN BRIEF
NAAR DE KLACHTENCOyRDINATOR

/PENINGSTIJDEN #ENTRALE "ALIE

-AANDAG TM WOENSDAG   UUR
$ONDERDAG
  UUR
6RIJDAG
  UUR
4IJDENS DE DONDERDAGAVONDOPENSTELLING KUNT U MAAR
VOOR EEN BEPERKT AANTAL ZAKEN TERECHT PASPOORTEN EN
RIJBEWIJZEN ED

/PENINGSTIJDEN BEGRAAFPLAATS

$E ALGEMENE BEGRAAFPLAATS EN DIERENBEGRAAFPLAATS
AAN DE 4OLLENSSTRAAT ZIJN DAGELIJKS OPEN TUSSEN 
 UUR

#OLLEGELID SPREKEN

%EN AFSPRAAK MAKEN MET EEN COLLEGELID DOET U VIA
HET CENTRALE TELEFOONNUMMER $AARBIJ GEEFT U AAN
WAAROVER U HET COLLEGELID WILT SPREKEN (ET KAN ZIJN DAT
U EERST NAAR EEN VAKAFDELING VERWEZEN WORDT

6RAGEN OVER EEN BOUWPLAN

6OOR VRAGEN OVER CONCRETE OF GEWENSTE BOUWPLANNEN
IS DE WERKEENHEID 6ERGUNNINGVERLENING OP WERKDAGEN
TELEFONISCH BEREIKBAAR TUSSEN  EN  UUR

/P ZOEK NAAR WERK

7ERKGEVERS EN WERKZOEKERS MAKEN GEBRUIK VAN
WWWWERKENINZANDVOORTCOM 6OOR HET VINDEN OF
AANBIEDEN VAN BANEN IN :ANDVOORT

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Voetbal
Harde wedstrijd nekt SV Zandvoort
Een op de rand van het toegestane spelend, en er vaak (on-

bestraft) ook overheen gaand BSM heeft het zondagelftal

van SV Zandvoort danig parten gespeeld. De wedstrijd, die
ontsierd werd door 12 gele en 1 directe rode kaart, en die van
wezenlijk belang was voor beide ploegen om het degradatie-

spook te ontlopen, eindigde uiteindelijk in een 1-1 gelijkspel,
na een 0-0 ruststand.

Het moet voor trainer Berry
Buytenhek een verschrikkelijke
middag geweest zijn. De oefenmeester, die aan zijn laatste
seizoen bezig is, schreeuwde
bij kans zijn longen uit zijn lijf
om zijn spelers niet op de provocaties van de tegenstanders
in te laten gaan en om te proberen de arbiter op de rails te
krijgen. Het was beide tegen
dovemansoren geschreeuwd.
Al in het eerste kwartier liep
Zandvoort tegen 3 gele kaarten
op. Eén daarvan was terecht, de
beide anderen waren ‘normale’
overtredingen die door de ‘man
in het rood’ te zwaar werden beoordeeld. Mede daardoor moest
Zandvoort een pasje terug doen
22

maar dat leverde niet al te veel
onoverkomelijke bezwaren op
voor de verdediging. Gezien de
hardheid van de wedstrijd zou
het een wonder zijn als er geen
blessures zouden ontstaan.
Het eerste slachtoffer aan
Zandvoortse zijde was Patrick
v.d. Oord, die al in de 27e minuut
in verband met een enkelblessure gewisseld moest worden.
De jonge Joey Phillipsen verving de verdediger. Aanvoerder
Michel van Marm moest, in de
tweede helft, eveneens geblesseerd afhaken.

Twee maten

In die tweede helft werd steeds
duidelijker dat de leidsman

met twee maten mat en er een
potje van maakte. Uiteindelijk
maakte hij het zo bont dat
zelfs de supporters van de
minst benadeelde ploeg,
die van BSM, bij iedere foute
beslissing hem uitlachten.
Daarvoor was Zandvoort, op
dat moment terecht, op voorsprong gekomen. Verdediger
Stein Stobbelaar mocht met
de bal aan de voet opkomen
en kon met een prachtige pass
de snelle Billy Visser bereiken.
Deze omzeilde een aanslag
van de Bennebroekse doelman
en schoot beheerst de bal in
het doel. Een kleine twee minuten na de aftrap deed zich
weer een grote kans voor. De
aalgladde Faisel Rikkers liet de
laatste man zijn hielen zien en
dreigde alleen op de keper af
te gaan. Dat werd de wat gefrustreerde verdediger te gortig en rücktsichlos haalde hij
de frêle Zandvoortse aanvaller van achteren onderuit. BSM
moest verder met 10 man.

Dat sportbonden vaak bijzondere inzichten hebben over
hoe een competitie moet verlopen ondervindt het eerste
damesteam van The Lions. De
basketbalbond heeft de competitie versierd met play-offs.
In de meeste gevallen gaat
het om promotie en of degradatie. In de play-offs van de
Lions dames gaat het echter
om een hele kleine mogelijkheid op promotie. Een promotie die geen van de deelnemende ploegen overigens
wenst en bovendien is ingegeven door het feit dat ook
de bovenste vier ploegen inclusief de kampioen niet willen promoveren. Wedstrijden
om des keizersbaard derhalve.
De dames van coach Johan
Beerepoot speelden zaterdagavond thuis tegen MSV
Zeemacht. In de eerste drie
parts van de wedstrijd ging de
strijd nog gelijk op, getuige de
ruststand van 36-33. Tot aan
het derde part bleef de marge
van drie punten in takt, maar
in het laatste part was Lions
conditioneel de beste en wist
de voorsprong op te schroeven naar 15 punten, wat een
69-54 overwinning opleverde. Over de play-offs die niet
meetellen voor de stand was
coach Johan Beerepoot overigens ook duidelijk: “Play-offs
zijn leuk, maar als je er niets
mee kunt winnen dan gaat
het nergens over. Dat ga ik
binnenkort aankaarten bij de
bond.”

Softbal
Ook deze overtreding op Faisel Rikkers leverde geen strafschop op

10 tegen 10

De situatie werd weer gelijkgetrokken toen een paar
minuten later BSM naar het
Zandvoortse doel trok. Ook
nu weer speelde de arbiter
een negatieve hoofdrol door
een speler, die zich overduidelijk binnen het strafschopgebied bewust liet vallen, te
belonen voor zijn toneelspel:
hij legde de bal op de penaltystip! Gevolg: Martijn Paap
kon met zijn tweede gele
kaart vertrekken en BSM wist
het scheidsrechterlijke cadeautje te verzilveren, 1-1. Het
resterende half uur werd al

schoppend en scheldend afgewerkt, gescoord werd er niet
meer mede omdat Zandvoort,
bij twee gelegenheden, geen
overduidelijke penalty kreeg
toegewezen door de ‘man in
het rood’.
Komende zondag gaat SV
Zandvoort naar Vijfhuizen om
mede degradatiekandidaat
DSOV het hoofd te bieden. De
Vijfhuizenaren wonnen totaal
onverwacht met 1-3 van DSK
en kunnen door winst op gelijke hoogte komen met onze
plaatsgenoten. Een wedstrijd
om het ‘echie’ derhalve!

Het damessoftbalteam van
ZSC is het nieuwe seizoen begonnen met een thuisnederlaag tegen Olympia/TYBB 3 uit
Haarlem. De dames konden
met werpsters Sylvia Koper in
de 1e slagbeurt de Haarlemse
aanval van scoren afhouden.
In de 2e inning moesten zij
echter de eerste run toestaan. In de 3e inning drukte
Olympia door en liep uit naar
0-4 omdat de Zandvoortse
slagploeg geen vat kon krijgen op de Haarlemse werpster die, gesteund door een
sterk infield, in de eerste inning slechts 9 ZSC-speelsters
in het slagperk toestond. In de
4e inning liep Olympia dankzij drie honkslagen en twee
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Basketbal
Zandvoortse veldfouten uit
naar 0-6. Voordat ZSC iets
terug kon doen liep Olympia
in de 5e en laatste slagbeurt
uit naar 0-9. Honkslagen van
Sylvia Koper, Sonja Koper en
Sandra Castien leverden ZSC
in de slotbeurt nog drie runs
op, eindstand 3-9.

Handbal

Het eerste dameshandbalteam van de ZSC heeft de
hervatting van de veldcompetitie niet met een overwinning kunnen vieren. Het thuisduel tegen het Amsterdamse
CTO’70 eindigde in een 15-15
gelijkspel. Het begin van de
wedstrijd was voor ZSC dat
de score opende en gedurende de hele eerste helft
een voorsprong had, die echter kort voor de pauze moest
worden prijsgegeven. Na rust
eenzelfde beeld met opnieuw
een Zandvoortse voorsprong
die vijf minuten voor het eindsignaal was gegroeid tot 14-11.
Een zege bleek in het verschiet,
maar CTO dacht daar anders
over en ook de twijfelachtige
rol van de scheidsrechter moet
genoemd worden. Het werd
uiteindelijk 15-15 wat mede
te danken was aan keepster
Diana van Achten.

Futsal

In het slot van de futsalcompetitie zijn uitersten eerder
regel dan uitzondering. Het
uitduel van ZSC’04 tegen ZOG
2 eindigde in een tranendal.
Nu mochten de tranen van
vreugde worden geuit, na de
mooie winst op De Stal ’81 2.
Het begin was overdonderend.
De Spaarndamse doelman kon
alleen het suizen van de bal nog
horen toen zijn Zandvoortse
collega Sander van der Wal de
score opende. Daarna kwamen

de Spaarndammers terug op
1-1. Vanaf dat moment was het
alleen maar Zandvoort wat de
klok sloeg. De Stal ’81 had niets
in te brengen bij hun gasten.
Met een eindstand van 1-10
kon ZSC’04 zich gaan opmaken voor een feestje. De laatste
wedstrijd van het seizoen is op
25 april tegen ZOG 2 waar de
laatste keer van werd verloren.

Strandbridge

Zoals eerder aangekondigd organiseert de Stichting Zand
voortse Bridge Activiteiten
weer een jaarlijkse stranddrive en wel op zaterdag 21
juni 2008. De kosten bedragen € 49 per paar en dat
is inclusief lunch. Men kan
zich bij voorkeur aanmelden
via www.strandbridge.nl of
het bedrag overmaken op
postgiro 7304481 t.n.v. SZBA,
Zandvoort. Doet dit snel,
want er is slechts plaats voor
192 paren.

Autosport

Het belangrijkste nieuws is
dat Koster door trouwe sponsoring van Sartorius uit kan
komen in de Seat Supercopa.
Deze merkenklasse zit in
het bijprogramma van de
DTM. Het betekent voor de
Zandvoortse rijder dat hij nu
ook een aantal circuits buiten
Duitsland te zien zal krijgen.
Het was toch al een drukke
week voor de Zandvoortse
teambaas want naast de
deelname in deze klasse
heeft Koster, in de Suzuki
Swift, uitbreiding gekregen
in de persoon van Maaike
de Wit. Daarnaast werd de
sponsorovereenkomst met
Copernicus voortgezet en
werd de deelname van de
Zandvoorter aan de 24 uur
van de Nürburgring bevestigd.

Lions naar 18e overwinning
De Zandvoortse basketbalheren hebben in Heemskerk, tegen
het in de onderste regionen staande ABC Axion, laten zien dat
ze zonder inbreng van lange spelers in deze klasse niet echt

kwetsbaar zijn. Door uiteenlopende redenen waren Ron v.d.
Meij en Chris Kemp afwezig. Toch liet Lions de 18e overwinning van het seizoen aantekenen.
Het begon redelijk goed en
gaande weg het eerste kwart
werd duidelijk dat het lengtegebrek onder de baskets niet
echt van doorslaggevende aard
zou zijn. Dankzij de felheid van
Evert Bol en de snelheid van
Robert ten Pierik, konden onze
plaatsgenoten bij aanvang van
het tweede kwart op een voorsprong komen. Met name het
3-puntsschot van de gastheren
was een belangrijk wapen dat
ervoor zorgde dat zij bij konden
blijven (14-19). Het tweede bedrijf kenmerkte zich door een
paar hoogstandjes van Ten
Pierik die in dit kwart de helft
van de Zandvoortse productie
op zich nam (10 punten). Dat
nam niet weg dat ook in dit
kwart Axion een behoorlijk
aantal punten vergaarde; ruststand: 31-39.
In het derde gedeelte werd
door Lions de verdediging wat
aangescherpt. Vooral Jeroen
Gaus en Milan v.d. Storm wisten met hun beperkte lengte
toch veel rebounds te pakken.
Aanvallend ging het gewoon
door, goede inside acties van

Sander Verboom zorgden voor
directe scores. Ook strooide hij
met assists waardoor zijn medespelers vrij de bal door de
basket konden laten glijden.
Het waren mede V.d. Storm
en Gaus die met zuivere vrije
worpen ervoor zorgden dat bij
aanvang van het laatste kwart
er een gat van 16 punten was
(41-57). Dat vierde kwart kenmerkte zich door steeds hoger
oplopende irritaties aan Lionszijde door de onkunde van de
beide arbiters. Door deze irritaties en omdat er vier spelers van
Lions eerder die dag al een wedstrijd hadden gespeeld, konden
de Heemskerkers terugkomen
tot uiteindelijk 9 punten, 59-68.
Verder liet een moegestreden
Lions het niet komen.
Topscores Lions: Robert ten
Pierik: 23 punten, Evert Bol: 16,
Milan v.d. Storm: 11. Zaterdag
19 april speelt het Lions herenteam de laatste wedstrijd, thuis
in de Korverhal. Deze wedstrijd
begint om 19.00 uur en na afloop worden ze gehuldigd voor
het behalen van het kampioenschap.

De adverteerders van deze week
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte
houden van alles wat in Zandvoort leeft.
De adverteerders in de krant van deze week zijn:
(In alfabetische volgorde)
Administratiekantoor K. Willemse
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Danzee
De Nieuwe Puur
De Vier geboden
Dorsman Assurantiën
Fairy Golf
Gemeenschapshuis
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
Het Pakhuis

IJzerhandel Zantvoort
Motorrijschool Goede
Netexpo Internet BV
P. van Kleeff
Parfumerie Moerenburg
Pluspunt
Printing People
Selekt Mail Nederland
She Satehcafé
Stichting Classic Concerts
Take Five
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Vanhier
Van Schaik Omaco Makelaars
ViVa! Zorggroep
Vrijehuizenmarkt.nl
Yanks Saloon
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek
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nieuw

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie

royaal

stijlvol

Hogeweg 76/1

Aan de rand van het centrum gelegen kleinschalig complex
(met lift) van totaal 7 appartementen. Dit moderne 3 kamer
appartement ligt op de begane grond en beschikt over een
achtertuin op het zuiden van ca. 70 m2, lichte L-vormige
woonkamer en 2 slaapkamers.
•
•
•
•

www.cvl.nu

Geheel v.v. marmeren vloer en vloerverwarming
Kunststof kozijnen en dubbele beglazing
Parkeerplaats en berging in de parkeergarage
Woonoppervlakte ca. 90 2

Vraagprijs V 399.000,--

Tolweg 35

Kromboomsveld 32

• Tot in de perfectie totaal verbouwd, hoogwaardig
afwerkingsniveau
• Woonoppervlakte ca. 165 m2 , perceeloppervlakte 253 m2

•
•
•
•

Vraagprijs V 595.000,--

Vraagprijs V 599.000,--

Met gevoel voor detail, precisie en kwaliteit is deze hoekwoning met 3 slaapkamers omgetoverd tot een waar paradijs
voor liefhebbers met oog voor design. De gehele achterzijde
van de woning is met 4 meter uitgebouwd, waardoor er meer
leefcomfort is ontstaan. Niet onbelangrijk om te vermelden is
de uitstekende ligging nabij de Zuidduinen, parkeren op eigen
terrein en alle voorzieningen binnen handbereik.

Royale 2-onder-1 kap villa in het gewilde “Park Duijnwijk”. De
voornaamste pluspunten van deze woning zijn de uitbouw aan
voor- en achterzijde, de oprit, de garage, de sfeervolle living
met erker en open haard, de royale woonkeuken die toegang
biedt tot een heerlijke achtertuin met schuur en achterom, en
de 2 verdiepingen waarvan alle kamers ruim te noemen zijn.
Zeer goed onderhouden
Momenteel 5 slaapkamers verdeeld over 2 verdiepingen
Centraal gelegen t.o.v. het strand, centrum en station
Woonoppervlakte ca. 180 m2, perceeloppervlakte 287 m2

nieuwe prijs

Vinkenstraat 15
In geliefde buurt (Zandvoort-zuid) gelegen goed onderhouden hoekwoning met fraai aangelegde achtertuin op het zuiden,
oprit voor meerdere auto’s, garage, 4 slaapkamers, lichte L-vormige woonkamer en een mooie woonkeuken. Deze woning biedt
vrij uitzicht op het voor de woning gelegen plantsoen, is rustig gelegen en nabij strand en duinen.
Begane grond: Zonnige L-vormige woonkamer met haard (gas) en schuifpui naar de besloten achtertuin met zonneterras van
sierbestrating. Heerlijke woonkeuken v.v. diverse apparatuur, wijnkeldertje, aansluiting voor de wasmachine/droger en toegang
tot de fraai aangelegde achtertuin met garage.
1e verdieping: Ruime overloop en 2 inbouwkasten. 3 slaapkamers waarvan 1 met balkon. Moderne badkamer.
2e verdieping: Overloop en groot Velux dakraam en bergruimte onder de schuine kap. 2 Slaapkamers.
Garage: Deze garage is uitgerust met een vliering, keukenblok en stromend water.

Leeuwerikenstraat 12/2

Verrassend ruime en goed onderhouden 3 kamer hoekmaisonnette (v.h. 5 kamers) met een royale L-vormige
woonkamer, woonkeuken, luxe badkamer en 2 slaapkamers.
De woning heeft op de begane grond een heerlijke beschutte
voortuin en is op steenworp afstand van de zuidduinen en het
strand gelegen.

• Computer gestuurde besproeiingsinstallatie voor de achtertuin
• Woonoppervlakte ca. 135 m2 , perceeloppervlakte 252 m2

•
•
•
•
•

Geheel v.v. dubbele beglazing
Rustige woonomgeving
Eventueel grote garage te koop voor € 40.000,-Voldoende parkeergelegenheid zonder vergunningen
Woonoppervlakte ca. 1002

Vraagprijs V 495.000,--

Vraagprijs V 239.000,--

Zandvoortse

Courant
Actueel

P7 Kids for Animals

Zie onze advertentie op de achterpagina

Cultuur

P11 Kerkpleinconcert
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Cabaret

P16 Gevarieerde avond

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

Tennis

P23 Start Eredivisie

www.zandvoortsecourant.nl

Nog geen sanitaire voorzieningen voor strandhuisjes
KV Strandgenoegen, de kampeervereniging die ten noor-

• Allinson Walnoot € 1,25
• 3 soorten gewone muffins € 3.25

nog steeds de sanitaire voor-

• weekend taartje:
slagroomtaart € 7.95

toilettengroepen, alsmede de

Met Koninginnedag zijn
wij van 4.00 tot 14.00 open
en kunt u weer genieten
van onze welbekende
ORANJE TOMPOUCEN

den van Riche is gelegen, mag
zieningen niet gebruiken. De
douches, mogen op last van
het gemeentebestuur nog niet

gebruikt worden, terwijl er al
wel overnacht mag worden.
De gemeente is bang dat de
installaties niet legionellabacterievrij zijn en moet nog een
aantal kleppen installeren die
de beruchte bacterie buiten
de deur moeten houden. De
gemeente, als verhuurder, kan
en mag niet het risico lopen
dat er mensen aan een vergiftiging door de bacterie die
de gevreesde legionairsziekte
veroorzaakt, komen te overlijden. Vooral mensen met verminderde weerstand, hoofdzakelijk ouderen, zijn vatbaar
voor besmetting.

Pesten?

De huurders echter vinden het
allemaal een beetje overdre-

De Mannetjes
Brochure honden

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

Door het mulle zand naar boven ploeteren

ven. Een kampeerster die niet
met naam genoemd wenst te
worden, beticht de gemeente
zelfs van ‘kampeerdertje pesten’. “Ik sta hier al meer dan
veertig jaar en de regels worden steeds maller. Nu mogen
onze huisjes ook niet meer
op de oude vuilnisbelt aan de
Zeeweg overwinteren omdat

daar tegenwoordig een zeldzaam bloemetje leeft. Behalve
dat de huisjes er staan, gebeurt daar ’s winters niets. Die
dame van de provincie zag dat
bloemetje en direct werd er
een verbod voor de volgende
keer uitgevaardigd. We mogen
van de gemeente Zandvoort
onze huisjes ook al niet meer

www.vanhier.nl
www.vanhier.nl

op het terrein tussen de waterzuiveringsinstallatie en het
bedrijventerrein van de Max
Plankstraat opslaan. Waar
moeten we komend najaar
dan naar toe? En dan nu dit
weer. Betutteling, dat is het”,
zegt ze boos.

vervolg op pagina 3

Deze maand bij veel
merk zonnebrillen
glazen op uw
eigen sterkte gratis

Sea Optiek
Zichtbaar Beter

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74
Vrijdag koopavond

1 en 2 mei Gasthuisplein
gesloten i.v.m. Kadobraderie.

Auto Strijder
Zandvoort
Vernieuwde
wasstraat
30 april open
50% korting!

‘Zullen al die
hondenuitlaatservices ook
weten waar ze wel
en niet mogen poepen?’

Zonnebril op
sterkte actie

Zeestraat 36

Koninginnedag deel
van centrum afgesloten
voor verkeer.
U leest er meer over in de gemeente-advertentie.

administratieve diensten ﬁscale diensten
DGA/MKB-advies bedrijfsjuridisch advies
online diensten vermogensplanning
fusie, overname en opvolging controlling
accountancy

1

Familieberichten
Verslagen geven wij u kennis van het
plotselinge overlijden van mijn vrouw,
onze Nel en de oma van Dana

Cornelia Helena Theresia
van Honschoten-Kaasenbrood
-NelDraagster van de eremedaille in brons
verbonden aan de Orde van Oranje Nassau
* 10 juni 1932

Haarlem

† 22 april 2008

Ted van Honschoten
Annette en Hans
		
Dana
en verdere familie

Vesteda trekt zich terug

Waterstanden

Boze tongen melden dat investeringsmaatschappij

en projectontwikkelaar Vesteda zich heeft teruggetrokken als partner van de gemeente Zandvoort

Stukje Mediterranée aan zee
Strandpaviljoen 23

mededeling gekregen en is er dus in verband met

Keuken dagelijks geopend
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de geheimhoudingsplicht nog geen zekerheid over

Hoog Laag Hoog Laag Hoog
water water water water water
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Delftlaan 457 hs
2025 LZ Haarlem

raadszaken leverde dinsdagavond een discussie
op van ruim een half uur. Met als resultaat dat het

agendapunt Milieubeleidsplan 2008-2012 door
een meerderheid van de agenda werd gehaald.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de
ontvangkamer van het crematorium.

Jannie, Henk, Ellen, Mark en Rebecca

Keuken iedere
avond geopend
Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl
2

Vesteda is al sinds circa zes jaar partner en ontwikkelaar voor de renovatie in het Middenboulevardgebied. Onlangs beweerden waarschijnlijk dezelfde
boze tongen dat de panden, die de gemeente in het
gebied naar zich toetrok in verband met de Wet
Voorkeursrecht Gemeenten, direct aan de dochter
van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds werden
doorverkocht. Het vorige college heeft zich altijd
sterk gemaakt voor Vesteda en die geeft nu de pijp
aan Maarten. Zodra er definitieve berichten uit het
raadhuis komen over het hoe en waarom, zal deze
krant u verder inlichten.

Het vaststellen van de agenda voor de commissie

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op
maandag 28 april om 14.15 uur in crematorium
Westerveld, Duin en Kruidbergerweg 2-6
te Velsen (Driehuis).

Hierbij willen wij iedereen hartelijk
bedanken voor uw aanwezigheid, de vele
lieve kaarten, de bloemen, de advertenties
en alle troostende woorden.
Ze waren voor ons een enorme steun in
deze moeilijke tijd van het overlijden van Piet.
Ook gaat onze dank uit naar
Pastor D. Duijves en het Agatha kerk koor.

te krijgen.

Discussie over agenda

Nel is overgebracht naar Uitvaartcentrum
Haarlem, Parklaan 36 te Haarlem. Er is
gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren
op vrijdag 25 april van 18.30 tot 19.15 uur.

Zij die geen persoonlijk bericht hebben
ontvangen, worden verzocht deze kennisgeving
als zodanig te beschouwen.

hebben de commissieleden van de commissie

Raadszaken dinsdagavond in beslotenheid deze

Tel. 023 571 57 07

april/mei

in het project Middenboulevard. Waarschijnlijk

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
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Volgens de vertegenwoordigers van CDA, SP,
GroenLinks, GBZ en VVD-er Kramer was het niet
voldoende concreet en in wezen hetzelfde als de
vorige keer. Discussie was er ook over de besloten
vergadering over de Middenboulevard. Dit punt
werd uiteindelijk, met uitzondering van de raamovereenkomst die het college na een korte schorsing terugtrok omdat deze nog niet compleet was,
toch in beslotenheid besproken.

EMM

Wel aan de orde kwamen de prestatieafspraken
met EMM voor 2008-2012. Uiteraard kwam in de
discussie de mogelijke fusie van EMM naar voren.
VVD-er Kramer vond o.a. dat de EMM de afgelopen jaren geen goed beleid had gevoerd en ook
twijfelde hij of er na de fusie wel een garantie
zal zijn dat het huidige woningbestand goed kan
worden onderhouden en/of verbeterd en uitgebreid. Gijs de Roode (CDA) vroeg naar de plannen
van ZorgContact voor de huisvesting van ouderen.
Wethouder Bierman was van mening dat dit geen
onderdeel uitmaakt van de prestatieafspraken
met EMM. De Roode bleef toch bij zijn punt om
die plannen bij de afspraken met EMM te betrekken. Bouberg Wilson (OPZ) vroeg o.a. garanties voor
inwoners van Zandvoort om een huis te kunnen bewonen in Zandvoort en niet naar de regio gemeenten verwezen te worden. Ook vroegen verschillende
fracties aandacht voor hen die hun woning door
sloop gedwongen moeten verlaten. De commissie
vroeg Bierman om garanties dat deze huurders in
een gelijke woning in Zandvoort kunnen terugkeren. Het uitgangspunt ‘eerst bouwen dan slopen’
werd door alle fracties omarmd.

Opnieuw een op onderdelen
afgekeurd bestemmingsplan
Opnieuw is een bestemmingsplan van de gemeente

Zandvoort op onderdelen door de rechter onderuit gehaald.

Zandvoortse Courant

•
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Nog geen sanitaire voorzieningen
voor strandhuisjes

Het bestemmingsplan Kostverlorenstraat en omgeving

Op last van de gemeente mogen de sanitaire voorzieningen

zal op die onderdelen aangepast moeten worden. Hiervoor is

den gewacht op de uitslag van de monsters die genomen zijn

kreeg afgelopen week nul op rekest van de Raad van State en
weer de inspraakcyclus nodig.
Tegen het bestemmingsplan
Kostverlorenstraat en omgeving is bij de Raad van State,
het hoogste rechtsorgaan in
Nederland, beroep aange
tekend. De Raad van State
heeft het Zandvoortse plan
getoetst en vindt dat de gemeente op onderdelen het
bestemmingsplan niet goed
heeft voorbereid. Naar aanleiding van deze uitspraak van
de Raad van State heeft de
provincie Noord Holland haar
goedkeuring aan de beoogde
bestemming voor de busbaan
onthouden. De gemeente is
echter van mening dat de
aanpassing van de ‘busweg’,
zoals de weg in de volksmond
heet, goed en verantwoord
is. Het zou een geasfalteerde
weg moeten worden met aan
beide kanten een fietspad en
een wandelpad. De baan zou
alleen voor het bedoelde verkeer (bussen van het openbaar vervoer en de fietsers)
worden gebruikt en voor het
overige verkeer worden afgesloten. Het plan sluit aan op
het Gemeentelijk Verkeers- en
Vervoersplan (GVVP).

Mogelijkheid tot
vrijstelling

De wet op de ruimtelijke ordening biedt een vrijstellings-

Cartoon		

mogelijkheid voor het gebruik,
te weten artikel 19 lid 2 met
verklaring van geen bezwaar
van Gedeputeerde Staten.
Hiermee kan vrijstelling verleend worden van de huidige
bestemming van tramwegterrein uit het bestemmingsplan
‘Uitbreidingsplan in onderdelen’. Daarmee wordt de voorgestelde herinrichting van de
Prinsesseweg, gelegen tussen de Kostverlorenstraat en
de Koninginneweg, mogelijk
gemaakt. Het aanvragen van
de procedure is in deze krant
kenbaar gemaakt op 3 april en
het nummer is gerectificeerd
op 10 april. Zodra de vrijstellingsprocedure van start gaat
wordt dit weer gepubliceerd
in de Zandvoortse Courant als
voorgenomen vrijstelling.

Opnieuw ter visie

De gemeente gaat de niet
goedgekeurde planonderdelen van het bestemmingsplan
Kostverlorenstraat en omgeving opnieuw uitwerken en
in procedure brengen. De
‘busweg’ maakt hier natuurlijk onderdeel vanuit. Zodra dit
ontwerp ter visie wordt gelegd
wordt het eveneens in de krant
gepubliceerd. Ingeschat wordt
dat dit kort na de zomervakantie zal gebeuren.

bij de strandhuisjes nog niet gebruikt worden. Er moet worom te kijken of de legionellabacterie aanwezig is.
Cor Haagsman, de voorzitter
van de vereniging, is met de
gemeente in gesprek om tot
een snelle oplossing te komen. “Het gaat in feite om
een stukje regelgeving waar
we tegenaan zijn gelopen. De
bemonstering van de legionellabacterie is nog niet klaar. De
uitslag krijgen we niet eerder
dan vrijdag (morgen, red.). In
afwachting daarvan mogen
we de sanitaire voorzieningen
niet gebruiken. Wij hebben
dinsdagmiddag een gesprek
met de gemeente om tot een
oplossing te komen. We willen eigenlijk de procedure die
we vorig jaar volgden weer
volgen, maar de gemeente
is daar niet mee akkoord gegaan. Vorig jaar hadden we
namelijk dezelfde problemen
maar toen hebben de voorzitter van Helios en ik van KV
Strandgenoegen de verantwoordelijkheid op ons geno-

men en mochten we de toiletten in ieder geval gebruiken.
Met het in gebruik nemen
van de douches hebben we
gewacht tot de bemonstering
klaar was en alles veilig was
verklaard.”

Mul zand

Voorlopig moeten de kampeerders de noodzakelijke behoeften doen in een toiletcabine
die boven op de boulevard
staat. “Nog zoiets. De vlonders
liggen er nog niet eens en nu
moeten we door het mulle
zand naar boven ploeteren
om onze behoefte te doen of
om de emmer te legen. Ik heb
al mensen gezien die niet de
moeite nemen om naar boven
te gaan. Zij legen hun emmer
in zee en misschien maken ze
wel een gaatje in het zand en
laten ze het daarin weglopen.
Te smerig voor woorden”, aldus
een al even boze buurman.

Grote Hennepplantage opgerold

Dinsdagmiddag heeft de politie Kennemerland Zuid een grote
hennepplantage in Zandvoort Noord ontmanteld. Bij de ont-

manteling werden tevens vijf verdachten aangehouden en in
verzekerde bewaring gesteld. Onder de arrestanten bevindt
zich een Zandvoorter.

Hans van Pelt

Oogst hangt te drogen

De plantage was in vol bedrijf
en de oogst werd al te drogen
gehangen. Er is sprake van circa
2600 planten (marktwaarde
ca. € 280.000), een professionele licht- en bewateringsinstallatie en een zeer geavanceerde luchtafzuiginstallatie.
Al deze zaken zullen, evenals
de planten en gedroogde top-

pen, worden vernietigd. De
politie kon de inval doen op
basis van binnengekomen
informatie. Volgens omwonenden, die niet met name
genoemd willen worden, is de
loods al circa 7 jaar in gebruik
en is een nietsvermoedende
Zandvoorter eigenaar en verhuurder van het pand.
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Column
Funshoppen
Een middagje gewoon lekker
funshoppen in Amsterdam.
Geen hobby van echtgenoot.
Mijn vriendin heeft er wel
oren naar. Dus stappen we
in de trein. Je bent er binnen
een half uur. Het is druk in de
hoofdstad. Veel toeristen uit
allerlei landen kruisen ons
pad. Na een rondje Rokin dwalen we weer terug. Nog even
de Bijenkorf in. Goh. Veel politie vandaag. En zo keurig in
het pak. Witte handschoenen
aan. De oorzaak blijkt al snel.
De Dam is afgezet. Overal
staan hekken. Honderden
mensen staan braaf te wachten. Op wie eigenlijk? Ik vraag
het aan twee milieuagenten.
“Staatsbezoek”. Weten ze te
vertellen. “De Koningin legt
een krans bij het Monument.
Samen met de president van
Brazilië geloof ik. Je moet wel
effe wachten wijfie. Duurt
zeker nog een uur.” Vriendin
heeft zich al achter één van
de hekken geposteerd. De
voorbereidingen zijn al aan
de gang. Vier mannen zetten paaltjes neer, met sjieke
koorden ertussen. Met uiterste precisie kijken ze af alles
recht staat.
Ook de bloembakken met
gele tulpen precies op maat.
Tientallen agenten staan
belangrijk te zijn. “Pffff. Ze
hebben niet eens hun schoenen glimmend gepoetst.
Dat zou in Engeland niet
voorkomen”, bromt vriendin
onthutst, “kom op. Dit duurt
nog uren. Laten we even de
Bijenkorf ingaan.”
Als we terug zijn is ons plekje
bezet. We prutsen ons achter
wat Japanners. Ja. Daar komt
de stoet. Zwaailichten. Nog
meer politie. Maar geen
Koningin. Slechts Balkenende
met burgemeester Cohen.
Wél de president van Brazilië
(denken we). Met echtgenote
(denken we ook).
Zoveel agenten. Zoveel poespas. Wat moet dat allemaal
niet kosten! Teleurgesteld
zoeken we een zonnig terrasje op. En betalen 8 euro
voor slechts twee glazen
thee. Ja, funshoppen is duur
tegenwoordig.
gman
Lienke Bru
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Circuitpark Zandvoort

een zaak
in tweedehands artikelen,
waar van alles te koop is!

Zoekt met spoed gezellige
collega’s met horeca ervaring
Part-time/Full-time
Mevrouw Huisman: 06-51013037

Per direct zijn wij op zoek
naar een bezorger
voor een wijk in Noord
Bel of mail
ZVO
Verspreiders
06 - 1139 1478 of
info@zvo-verspreiders.nl

Burgerlijke stand
12 april - 18 april 2008
Geboren:

Yanique, dochter van: de Haan, Michel en: Zijlstra,
Manon Lioni.

Overleden:

Bova, Carmine, oud 38 jaar.
Balledux geb. Koper, Cornelia Alida, oud 86 jaar.
de Vries geb. van Leersum, Elisabeth, oud 90 jaar.
Zwartser, Emil, oud 95 jaar.
van den Berg, Eveline, oud 51 jaar.
van Meel, Johanna Wilhelmina, oud 83 jaar.
Willemse, Petrus Jozef Maria, oud 54 jaar.
Vossen, Adriaan Jan , oud 61 jaar.
4

Redder aan de wal

26 Live Jazz:

Mainstream Jazzcombo bij café
Oomstee, aanvang 21.00 uur

Mei

met kinderattractie Gasthuisplein

Voor aankomend seizoen zijn wij op zoek
naar gemotiveerd en ervaren personeel.
Lijkt het je leuk om bij ons te
komen werken kom dan eens langs.

3+4 Monstermania
3+4 Historische Zandvoort Trophy
Circuit

5 Bevrijdingsrit 2008

strand (Keep Them Rolling)

5 Bevrijdingsdag
centrum

Zandvoortse Courant dagje later

Komende week, week 18, zal de Zandvoortse Courant niet op donderdag maar op vrijdag verschijnen. In
verband met Koninginnedag (woensdag) en Hemelvaartsdag (donderdag), kan de drukker niet eerder dan
op vrijdagochtend de krant in Zandvoort afleveren. De uiterste aanlevertijden voor kopij, advertenties en
andere zaken blijven echter wel als normaal gelden.

De vlammen sloegen hoog uit de brandende caravan

De districtsrecherche Kenne
merland-Zuid heeft een uitgebreid onderzoek ingesteld
naar de twee recente branden
in Zandvoort. Zondagavond
20 april raakte een recreatiebungalow van Center Parcs
aan de Vondellaan zwaar
beschadigd door brand. Een
dag later brandde ‘s avonds
op camping De Branding aan

de Boulevard Barnaart een
caravan volledig uit en raakte
een tweede beschadigd (zie
foto). Er is niemand gewond
geraakt. Beide branden blijken
te zijn aangestoken. ‘De dader,
een 38 jarige Hagenaar, heeft
zich gemeld bij de politie in
Zoetermeer en is aangehouden. De man lijkt psychisch in
de war.’

Vertraging bouw Zorg aan Zee

De bouw van het complex van Zorg aan Zee, een appartementencomplex voor jonge licht verstandelijk gehandicapten, heeft een kleine vertraging opgelopen. Door het faillissement van de aannemer is drie weken achterstand ontstaan.

Koninginnedag 2008 in Zandvoort
Ochtend programma

Middag programma

Live muziek: gedurende de hele ochtend
op de markt en op het Raadhuisplein

Kinderspelen:
voor kinderen van 2 tot 12 jaar:
van 12.00 tot 16.00 uur in de
Haltestraat en de Swaluéstraat.
Vanaf 11.00 uur gratis inschrijven bij
de inschrijftafel naast Café Neuf.

Taartenwedstrijd: Rond zonsopgang
worden onder de vroege vlaggers 20 taarten
vergeven, aangeboden door Bruna Balkenende
Rommelmarkt: van heel vroeg tot 14.00 uur
Rommelmarkt is alleen toegestaan op de
gehele Louis Davidsstraat en op de Prinsesseweg
(met uitzondering van het ‘bustraject’)
Demonstratie OSS: 9.30 uur, Raadhuisplein
De jeugd van Turnvereniging OSS geeft
weer een spetterende demonstratie
Officiële opening: 10.15 -10.45 uur, Raadhuisplein
Met medewerking van het Zandvoorts
Mannen- en Vrouwenkoor en
Show & Marchingband Reflection.
Tevens bekendmaking prijs voor de ‘mooist
versierde Koninginnedagstraat’.
Ballonnenwedstrijd: 10.15 uur, Raadhuisplein
vanaf 10.00 ophalen bij Gemeenschapshuis

Gehele middag:
American Food paviljoen
waar je wat lekkers kunt halen
en de allerkleinsten kunnen
zich prachtig laten schminken.
De organisatie wil graag met alle
kinderen het volgende afspreken:
• Volg alle aanwijzingen van de
spelbegeleider op.
Bij elk spel staat er een!
• Deelname aan de kinderspelen is op
eigen risico (dus haal geen gekke of
gevaarlijke stunts uit op de toestellen)
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Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

April
26 KNRM:
(landelijke) open dag. Boothuis
Thorbeckestraat, 10.00-14.00 uur

1+2 Kadobraderie

Voor informatie: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Wordt ook bezorger
van de best gelezen krant
van Zandvoort!

Week 17 • 2008

centrum

Het Pakhuis
Kennemerweg 6
Zandvoort

Met oog en oor
de badplaats door

Twee branden in twee dagen

30 Viering Koninginnedag

van serviezen en glaswerk tot meubels
en van kleding tot boeken.

De winkel is geopend op
donderdag en vrijdag van
10.00 uur tot 17.00 uur en
op zaterdag van
10.00 uur tot 16.00 uur.
Tel. 06-53693409.

Evenementen Agenda

meimeimeimeiaprilapril

Mickey’s Café

Zandvoortse Courant

De bouw is enkele weken vertraagd

“We hebben nu een nieuwe
aannemer die, als alles loopt zoals het hoort te gaan, komende
vrijdag (morgen, red.) weer aan
de slag gaat. De vorige aannemer heeft zelf surseance van
betaling aangevraagd. Nu wil
een ander bedrijf de boel overnemen en een soort doorstart
laten maken. Dan kan de vorige
aannemer, nu in dienst van de
nieuwe onderneming, de klus
alsnog afmaken. Of dat inderdaad doorgaat moeten we afwachten want daar beslist de
curator over. We hebben nu een
extra maand in de planning
opgenomen en verwachten
ergens in september of begin
oktober het complex te kunnen
openen”, zegt Hans van Brero

van de stichting Zorg aan Zee.
Dan komt een lange lijdensweg
tot een eind. Elf jaar geleden
werden de plannen ontwikkeld.
Deze hebben allerlei trajecten
gehad voordat er eindelijk
een bouwvergunning werd
afgegeven. “Ik heb in elf jaar
tijd nog nooit zoveel tegenslag meegemaakt. We hadden
toen een ‘worst case scenario’
opgezet en alles, tot en met
het failliet gaan van een aannemer als laatste mogelijkheid,
is uitgekomen. Maar we zijn er
nu bijna. We gaan door!”, zegt
Van Brero strijdvaardig. Nog
een paar maanden dus en dan
kunnen de jongeren in hun eigen woning wonen!

Zaterdag 26 april organiseert
de Koninklijke Nederlandse
Redding Maatschappij
(KNRM) voor de 15e keer haar
landelijke open dag. Deze
dag is bij uitstek geschikt
om kennis te maken met
het werk, de mensen en het
materieel van de KNRM. Ook
de Zandvoortse KNRM doet
mee aan de Reddingbootdag.
Van10.00 tot 14.00 uur is het
boothuis open en er is van
alles te doen en te zien, zoals: rijen overlevingspakken
in het boothuis, een plekje
naast de schipper, een praatje
met een echte redder of een
onvergetelijk fotomoment
op de reddingboot. Deze dag
mag u beslist niet missen!

Inloopdag

Het wordt 26 april een drukke
dag. Want net zoals vorig jaar
organiseert Genootschap
Oud Zandvoort in gebouw
de Krocht een inloopdag.
Er is een presentatie van
verschillende verenigingen
die de historie hoog in het
vaandel hebben. Aanwezig
zijn: de Bomschuitbouwclub,
de Wurf, de bunkerploeg,
het NZH Vervoer Museum,
het Juttersmu-ZEE-um, historische werkgroep Amster
damse Waterleidingduinen,
de Genealogievereniging
waar ter plekke uw stamboom wordt uitgezocht
en het Genootschap Oud
Zandvoort. De laatste rekent
weer op interessant fotomateriaal dat direct wordt ingescand. Van 10.00 tot 16.00
uur bent u welkom.

Vlaggen

Zodra de zon op gaat mag u
uw vlag op Koninginnedag
laten wapperen en misschien maakt u kans op een
taart! Maar weet u dat er een
vlaggenprotocol bestaat? De
Nederlandse vlag mag alleen
tussen zonsopgang en zonsondergang gehesen worden,
tenzij aan beide zijden volledig verlicht.Voor het halfstok
hijsen van de vlag wordt de
vlag eerst vol gehesen, daar-

na wordt zij langzaam en statig neergehaald. De vlag mag
de grond niet raken.Op 4 mei
wordt de vlag halfstok gehesen vanaf 18.00 uur tot zonsondergang.

Geweldige prestatie

Zo’n mooi verzorgd programmablad voor Koninginnedag en
5 mei valt natuurlijk niet vanzelf op uw deurmat. Daar zijn
bezorgers voor nodig. Eén van
deze bezorgers willen we in het
oranje zonnetje zetten. Het is
de 92 jarige(!) mevrouw Paap
(was getrouwd met Maarten
Hartenaas) die samen met haar
schoonzoon Teun Vastenhouw
elke middag 2,5 uur de 8500
bladen in Zandvoort heeft
rondgebracht.

Opgelet!

In het huis aan huis bezorgde programmablad voor de
Nationale vieringen is een deel
van de tekst bij de demonstratie van de gymnastiekvereniging OSS weggevallen. Ook dit
jaar zal OSS tijdens de officiële
opening weer een spetterende
demonstratie verzorgen. Het
optreden vindt wel om 09.30
plaats op het Raadhuisplein
alleen bij slecht weer is het
in de gymnastiekzaal van de
Prinsessehal.

Baniers

Elk jaar wapperen in de verkeersrotonde de baniers. Het
is bedoeld als ‘welkom in
Zandvoort groetje’. Maar af
en toe worden ze vervangen
met baniers van festivals of
evenementen. Drie weken geleden hingen als welkom de
baniers van de Rotary en van
de Circuitrun, dat stond best
gezellig. Maar ondertussen
hangen de langwerpige doeken met tekst er nog steeds.
Wordt het niet eens tijd voor
de Zandvoortse banier?

Jazz in Zandvoort

Als opwarmertje en ook
voor het werven van sponsoren, organiseert stichting Jazz in Zandvoort op
maandagavond 5 mei een
live CD/DVD opname. Het
trio Johan Clement bestaande uit Johan Clement
piano, Eric Timmermans op
de bas, Frits Landesbergen
met vibrafoon en Eric
Kooger op de drums zijn
op deze dag aanwezig. Het
muziekthema is: Tribute to
Lionel Hampton. Als solist
treedt de Amerikaanse tenorsaxofonist Harry Allen
voor u op. Wilt u deze opname bijwonen? Neem
dan even contact op via
w w w. j a z z i n za n d vo o r t .
nl. De locatie wordt later
deze week via de website
bekendgemaakt. Later is
het mogelijk om deze CD/
DVD tegen kostprijs aan te
schaffen. Iedereen is van
harte uitgenodigd.

Mosterd na de maaltijd

Ondertussen weet Fred
van Limbeek (welbekend
als brandweerman) waar
de mosterd vandaan komt
want afgelopen zaterdag
werd zijn 50ste verjaardag
gevierd. Zijn huis was met
slingers en vlaggen versierd en zijn familie had een
Abraham bij de deur van hotel Hoogland neergezet om
deze mijlpaal te vieren. Als
extraatje had Abraham een
gerookte makreel aan zijn
hengel geslagen. Zou het
een goede combinatie zijn?
Makreel met mosterd?
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Zandvoortse Courant

Red de zeehonden
Met een speciale actie wil Kids for Animals, de jeugdclub van

de Dierenbescherming Haarlem e.o., een steentje bijdragen
aan het herstel van een zeehond die liefdevol wordt verzorgd

in de zeehondencrèche in Pieterburen. Vanaf 13 april zijn er
verschillende activiteiten georganiseerd waaronder het op-

halen van lege statiegeldflessen. Afgelopen zondag was de

voor
HT onder
VERKOC

Hogeweg 54/9

Tweekamer-hoekappartement met ruim balkon op het
zuiden gelegen op de 2e verdieping in een kleinschalig
complex voorzien van een lift. Woonoppervlakte ca. 50
m2 (exclusief balkon). De woning is zeer centraal gelegen,
tegenover de Oranjestraat en u loopt zo het gezellige
dorpscentrum in, terwijl u tevens binnen 5 minuten loopafstand op het strand bent.
De berging bevindt zich in de onderbouw.
Kortom: Een net appartement met alle voorzieningen
binnen handbereik!

Vraagprijs: € 169.500,-- k.k.

jeugdclub te gast bij het Juttersmu-ZEE-um.

behoud

Seinpostweg 4/20

Burgemeester

van Fenemaple

in 19/9

Op zeer aantrekkelijke locatie op de 7e verdieping
gelegen 2 kamer-hoekappartement met een ruim balkon op het noorden (ca. 15m2). Direct aan de boulevard
met fantastisch uitzicht over strand, zee en dorp! Het
appartement is in prima staat, wel wat gedateerd. Ideaal
voor starters of als tweede woning!

Op de 5e verdieping gelegen 4 kamerappartement met prachtig
uitzicht over zee en dorpscentrum. Op goede locatie, nog geen
honderd meter van het strand gelegen aan de rand van het
centrum met alle voorzieningen in de directe omgeving. De
woning behoeft enige modernisering, maar verkeert verder
in goede staat. Woonoppervlakte ca.. 100 m2.

•		 Ideaal voor starters en gebruik als tweede woning!
•		 Lift in het gebouw aanwezig.
•		 Aparte berging in het souterrain.

•		
•		
•		
•		
•		

Vraagprijs: € 169.000,-- k.k.

Het appartement wordt gestoffeerd opgeleverd.
Grotendeels voorzien van dubbel glas.
Separate berging onder het gebouw
Balkons op het westen en oosten
Garage eventueel ter overname

Vraagprijs: € 229.000,-- k.k.

Allerlei leuke hebbedingetjes waren te koop voor het goede doel

door Nel Kerkman

De Jeugclub Kids for Animals
bestaat al sinds 1980 en
is een onderdeel van de
Dierenbescherming. Afdeling
Haarlem e.o. is zeer actief en
bestaat uit 400 leden met
een vaste kern van 75 kinde-

“HET HUIS MET DE DOLFIJNEN” AAN DE HOGEWEG 46 TE ZANDVOORT
TEN

N
ME
RTE !
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Infodag
zaterdag 26 april
van 11:00 - 13:00 uur.

Luxueus kleinschalig complex, centraal gelegen aan de Hogeweg met alle voorzieningen
binnen handbereik: winkels, restaurants, station, enz. Met de duinen, het strand en de
zee op loopafstand is de “Hogeweg” een ideale locatie om te wonen en te leven! Een
uitgelezen plek om domicilie te kiezen ...

Aannemer Poell & van der Putten is
aanwezig voor het beantwoorden
van al uw vragen.
(locatie Van Schaik Omaco Makelaars,
Hogeweg 56a te Zandvoort)

Voor meer info: www.hethuismetdedolfijnen.nl

Hogeweg 56A - 2042 GJ Zandvoort - Tel.: 023 - 571 29 44 - Fax: 023 - 571 75 96
www.vanschaikomaco.nl - e-mail: info@vanschaikomaco.nl

ren. Ieder lid ontvangt het
clubblad waar veel aandacht
wordt besteed aan dieren en
dierenverzorging. Ook is er
elke maand een actie om geld
op te halen voor opvangcentra
waar dieren verzorgd worden.
Deze maand staat de zeehond
centraal.

Juttersmu-ZEE-um

Het kost 500 euro om een
zeehond te adopteren. Met
dit bedrag wordt de verzorging van de zeehond, zoals
medicatie, onderzoek en voeding betaald. Om aan het geld
te komen is Kids for Animals
creatief aan de slag gegaan
en had afgelopen zaterdagmiddag een gastvrije plek in
het juttersmu-ZEE-um gekregen. In de voorhal waren de
vrijwilligsters druk bezig om
allerlei leuke hebbedingetjes
voor de verkoop op tafel te leggen. Maar het eigenlijke doel
van deze middag was: lege
statiegeldflessen inzamelen.
Jammer genoeg is dat niet gelukt, wel zijn er geldelijke bijdragen in de pot gedeponeerd.
Natuurlijk ook geweldig.
Er is besloten om op zondag 27
april van 12.00 tot 16.00 uur de
actie in het Juttersmu-ZEE-um
te herhalen. Dus verzamel lege
flessen want met dat geld kan
de opgevangen zeehond zo snel
mogelijk weer gezond en sterk
terug naar zijn/haar eigen leefgebied: de zee. Kijk voor meer
informatie op www.kfahaarlem.dierenbescherming.nl.

Handhaving hondenpoepregels
‘Alstublieft: onze nieuwe brochure over de regels waaraan

hondenbezitters zich hebben te houden’. Zo begint de brief
die de gemeente deze week huis-aan-huis verspreidde. Bij de
brief zat een boekje: De twee simpele uitgangspunten voor

Zandvoortse hondenbezitters. Ook al heeft u geen hond, dan
krijgt u de brochure toch want het gemeentebestuur wil dat
iedereen op de hoogte is van de regels.
Hondenpoep is voor Zand
voorters de nummer één
ergernis. Dat bleek onder
meer tijdens de onlangs in
De Krocht gehouden informatieavond in het kader van
‘Zandvoort schoon?!’. De brochure geeft nu voor eens en
altijd aan wat de regels zijn.
Hoofdzaken zijn het opruimen van de uitwerpselen en
het aangelijnd zijn van uw
hond(en). In het boekje legt
de gemeente uit dat hondenpoep ziekteverwekkend
en stankverwekkend kan zijn,
en dat het zeer onesthetisch
is. Ook dat er nogal wat mensen zijn die bang zijn voor loslopende honden, en dat zijn

echt niet alleen kinderen. De
verkeersveiligheid wordt ook
gediend indien honden worden aangelijnd.
Honden kunnen in verband
met de ruimte helaas niet
in het centrum loslopen. De
gemeente heeft daarom een
hondentoilet gecreëerd en
daar zullen er nog een aantal van geplaatst worden. De
losloopgebieden zijn in de
brochure ook opgenomen
zodat iedereen zijn of haar
hond toch de nodige bewegingsvrijheid kan geven. De
regels aangaande honden en
het strand staan ook vermeld.
In de zomermaanden, van 15
april tot 1 oktober, mogen

honden alleen tussen 19.00
en 07.00 uur op het strand
lopen. Ze moeten dan wel
aangelijnd zijn. In de overige
maanden zijn honden de hele
dag welkom, al dan niet aangelijnd.
Ton van Heemst, de gemeentelijke woordvoerder: “Het
betalen van hondenbelasting is nog geen vrijbrief om
de uitwerpselen niet op te
ruimen. Als er toch eens een
‘ongelukje’ gebeurt, moet dat
echt worden opgeruimd. De
handhavers van de gemeente
gaan binnenkort op pad en
zullen verbaliserend optreden
bij overtreding van de simpele
regels. Het resultaat van uw
medewerking zal snel zichtbaar zijn. De woonomgeving
zal er weer goed uitzien, het
zal niet meer stinken, je zult
niet meer in een drol trappen
als je speelt of wandelt en de
kinderen, en volwassenen,
kunnen weer veilig van de
wegen en voetpaden gebruik
maken!”
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Grand Café Restaurant
De 4 Geboden

door Erna Meijer

Een nieuw restaurant in Zandvoort? Nee, in tegendeel! Voorheen was deze overbekende zaak in de Kerkstraat zeer bekend
onder de naam ‘t Familierestaurant. Al in 1967 begon de fa-

milie Gaus zowel Harocamo aan de ene kant als het familierestaurant aan de overkant. De 4 Geboden is voor levensge-

nieters en behelst de volgende vier motto’s: smaakvol eten,
lekker drinken, gezellig samenzijn, genieten van het leven. Om

alle gasten hiervan te doordringen zijn deze leuzen zelfs op
alle tafels geschilderd!

Vanaf 1986 heeft dochter
Luciënne Gaus de zaak overgenomen van haar vader en
samen met partner Peter van
Sluisdam, beiden geboren
Zandvoorters, de gezellige en
succesvolle jaren voortgezet.
Peter: “Wij vonden echter dat
het tijd werd voor wat vernieuwing van het interieur en
vandaar dat wij het restaurant
in een nieuw jasje hebben gestoken en tegelijkertijd hebben we de naam aangepast.”
Ook medewerker Bas zorgt er
mede voor dat de zaak een
‘jongere’ uitstraling heeft gekregen!
De verbouwing heeft enige
tijd in beslag genomen, maar
gelukkig is er toch nog veel
van het oude gebleven. De
bar, waar men vooraf kan
genieten van verschillende
soorten tapas, is vergroot; er
staan nu ruime banken en er
zijn leuke hoekjes gecreëerd.
Achter in de zaak is een gezellige ruimte, waarin grotere
groepen terecht kunnen. In
totaal beschikt het restaurant thans over 70 plaatsen.
Gelukkig zijn de in 1985 door
Han Rooyackers op de wanden
geschilderde Zandvoortse taferelen gebleven, evenals de
fraaie Tiffany lampen en het
originele glas in lood.

De 4 Geboden biedt de mogelijkheid lekker te lunchen met
diverse broodjes of salades; zo
staat o.a. ook de heerlijke vitello tonato op de kaart, maar
ook de befaamde Zandvoortse
vissoep. Ook ‘s avonds kunt u
hiervan genieten of bestel de
gemarineerde kippenpootjes
van de grill of de specialiteit
entrecote Café de Paris. In de
bijbehorende saus zijn ruim
vijftien soorten kruiden verwerkt en zoals Peter zegt:
“Verder is daar weinig over te
vertellen, gewoon proeven!” Er
zijn steeds wisselende, prettig
geprijsde gerechten, waaronder ook veel vissoorten. Mocht
men op de al zeer uitgebreide
kaart niets van zijn gading
vinden, dan geven de krijtborden nog voldoende suggesties
voor een ander smaakvol diner.
Uit eigen ervaring weet ik dat
het zeer uitgebreide kaasfondue (2 personen) een echte
aanrader is.
De 4 Geboden is in het seizoen zeven dagen per week
geopend vanaf 11.00 uur. De
keuken sluit om 22.30 uur
maar op vrijdag en zaterdag
kunt u er tot 01.00 uur terecht.
Kerkstraat 27, tel. 023-5712537,
Internet: www.deviergeboden.
nl. Contact via Hyves is binnenkort ook mogelijk!
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(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie

www.cvl.nu
(Ver)koop, (ver)huur,
beheer, taxatie

Strandpaviljoen
Thalassa 18

www.cvl.nu

(H)eerlijke
verse vis?
DR J.G. Mezgerstraat 24, Zandvoort
Op de hoek van de Dr. J.G. Mezgerstraat en de boulevard staat deze vrijstaande karakteristieke 20-er
jarenDR
woning
metMezgerstraat
garage en oprit. Dit voormalige
pension Sandbergen beschikt over 9 slaapkamers,
J.G.
24, Zandvoort
keuken met eetkamer en ligt op steenworp afstand van het strand, centrum en openbaar vervoer.

,75&
(+92/93455335
Dit fraaie
pand dient gemoderniseerd
te worden om weer de uitstraling te krijgen die het verdient.
 483262273&363273-/2/035
Indeling:
$7565565632787106
Begane
grond: Entree/vestibule, ruime hal, toilet, douchegelegenheid.
Lichte7/&31373263868332
woonkamer met een vleugje zeezicht, diepe inbouwkast, openslaande deuren naar het
534233
terras op het westen. Keuken alwaar, opstelling c.v. ketel, provisiekelder en toegang naar de
eetkamer en deur naar de patio. Badkamer voorzien van ligbad/douche en toilet, 3 slaapkamers.
Indeling: Overloop, 6 slaapkamers.
1e verdieping:
Begane grond:
2e verdieping:
Ruime'!3/3630223
zolderverdieping.
*308566249930373/857
• Elektrische rolluiken
78)5873205733522
• Elektrische zonneschermen 2006
5673%569332/!03"756
• Woonopp. ca. 165 m2, perceelopp. 295 m2

Vraagprijs
V 549.000,-595.000,-1e verdieping:,7#756
2e verdieping:3693732
 
 
:'53035
 
:'530906#
 
:&7323297386822
 
:.770#6;7077$6;

Thomashuis Zandvoort
zoekt
een woonbegeleider (24 u.)
Vraagprijs  595.000,--

voor het begeleiden, verzorgen en ondersteunen van mensen
met een verstandelijke- en communicatieve beperking.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je verzorgt bewoners bij algemeen dagelijkse levensverrichtingen, zoals opstaan, eten en de toiletgang;
Je begeleidt hen bij activiteiten zoals boodschappen
doen, zwemmen, wandelen of naar de bioscoop gaan;
Je ondersteunt hen in het maken van contact en communiceren met anderen;
Je maakt de dag voor hen begrijpelijk en overzichtelijk.
Je beschikt over een afgeronde opleiding SPW of SPH;
Je hebt kennis van en ervaring met Totale Communicatie,
autisme, meervoudige gehandicapten;
Je straalt rust uit en werkt tegelijkertijd hard door;
Je hebt inzicht in je eigen manier van communiceren;
Je bent weerbaar ten aanzien van agressief gedrag;
Je werkt planmatig.

Wij bieden je de gelegenheid bewoners werkelijk centraal te
stellen in een sfeervol huis. Je werkt met een klein aantal
vaste collega’s en leert o.m. bewust communiceren en gebaren.
De salarisinschaling is vergelijkbaar met FWG 40, CAO
gehandicaptenzorg.
Meer informatie: www.thomashuiszandvoort.nl
023 – 571 5769 N.van Troost en S. Ansari

Die eet je bij
Thalassa!
Voor reserveren: 023-5715660

Zandvoortse Courant

•

nummer 17

•

24 APRIL 2008

Politie en portiers oefenen samen
Vorige week woensdag oefende de politie Kennemerland sa-

Dorpsgenoten

door Erna Meijer

zers is nog nooit in het Gemeenschapshuis geweest? Daar is

al jaren uitbater Ab van der Moolen (54) te vinden. Een echte

Zandvoorter, geboren in het huis aan de Kostverlorenstraat,
waar nu Bennoheim staat, in een gezin met twee broers en
een zus.

Ook zijn grootvader, A.J. van
der Moolen, heeft zijn sporen
in het dorp nagelaten; hij
was o.a. jarenlang wethouder en medeoprichter van de EMM. Het
is dan ook terecht
dat er een straat
naar hem is vernoemd.
Ab’s vader deed er
beslist niet voor
onder. “Mijn vader
zat niet in de politiek, maar had veel
bestuursfuncties
in het verenigingsleven. Zo was hij zowel bij
de operette en het toneel,
maar ook voorzitter van de
accordeonvereniging. Al eind
jaren zestig pachtte hij het
Gemeenschapshuis aan de
Louis Davidsstraat. In 1973
kreeg hij helaas een hartinfarct en moest het toen rustiger aan doen en ben ik hem
gaan assisteren. In 1981, na het
overlijden van mijn moeder, is
mijn vader helemaal gestopt
en heb ik de zaak overgenomen.”
Hier ging echter best een
roerige tijd aan vooraf met
nogal wisselende baantjes.
Na de lagere school volgden
een halve bakkersopleiding,
de LTS en de Mavo (“Ik ben
geen studiebol”). De eerste
baan was bij bakker Van der
Werff aan de Tolweg, gevolgd
door werk in een boekbinderij in Haarlem en daarna nog
een tijdje bij een stratenmakerbedrijf. De militaire dienst
bracht hem in eerste instantie
naar Leiden, waar hij een koksopleiding volgde. “In 1974 ben
ik op het strand gaan werken
bij Yvonne, waar nu Take Five

Ab va

n der Moolen

is, en ook heb ik achter de bar
van Café Bluijs gestaan.”
Tot dus de definitieve
overstap kwam naar het
Gemeenschapshuis. Elke
werkdag en soms in het
weekend zijn daar verenigingen actief. Dat varieert
van de ANBO, het Zandvoorts
Mannenkoor, de bridgers, de
fotoclub, het zangkoor Zamor
tot gymnastiek voor ouderen
en het volksdansen. Vele jaren
werkte Ab samen met zijn, helaas vorig jaar overleden, eerste vrouw Claudia, waarmee
hij zoon Florian (27) kreeg en
die hem tot de trotse opa van
kleindochter Gaia (nu ruim
een jaar) maakte. Sinds 1994
is hij getrouwd met Carolien
en samen kregen zij zoon Ivar,
die thans 11 jaar is.
Ook de altijd vrolijke Carolien
is zeer actief in het Gemeen
schapshuis. “Wij werken ieder voor 62,5% in de zaak en

De bedoeling was dat er beter tussen de handhavers gewerkt

en gecommuniceerd wordt, in het belang van een veilig en

aantrekkelijk Zandvoort. De oefening in de Haltestraat trok

Ab van der Moolen
Geen onbekende dorpsgenoot deze keer, want wie van de le-

men met de horecaportiers op het strand en in het centrum.

veel bekijks en automobilisten die nietsvermoedend de straat
naast de bediening achter de
bar kost ook het schoonmaken van de twee grote zalen
beneden en de twee kleinere
zaaltjes boven heel veel tijd”,
aldus de doorgewinterde horecaman. “Als volgens de huidige verwachting de brede
school eind 2010 klaar is, gaat
dit gebouw tegen de vlakte
en verhuizen wij naar de
overkant. Aangezien
er een grote aula
komt, verwacht ik
voor de avondactiviteiten niet
zoveel problemen, maar
voor overdag
kan dat wel
eens anders
worden; tenslotte is de
hoofdbestemming een school.
Hoe de verdere inrichting voor zowel
het horecagedeelte als
de opslag gaat worden, is
ook nog niet duidelijk op dit
moment.” Bij Ab kunt u ook
altijd terecht voor feestjes en
partijen. Reserveringen zijn
te maken via tel. 5714085 of
06-10792723.
Sport is altijd een grote passie van Ab geweest. “In mijn
jeugd heb ik aan voetbal, basketbal en handbal gedaan. Nu
bridge ik, zing tweede bas in
het Mannenkoor en golf ik
(Hcp 17,8). Ook organiseer ik,
thans al voor de tiende keer,
het jaarlijkse (Kl)Ab van der
Moolen golftoernooi. Al die
jaren op Spaarnwoude, maar
nu gaan wij op 27 juni naar
Purmerend. Wij begonnen
destijds met ca. 40 golfers,
maar inmiddels zit het aantal
deelnemers tussen de 80 en
100! Een jaarlijks golfreisje (al
15 jaar) met de vrienden en
bekenden van Café Bluijs naar
o.a. Frankrijk, België, Ierland, is
ook een vast patroon en een
prettige afwisseling in het leven van deze aimabele dorpsgenoot.

inreden, sloeg de schrik om het hart bij het zien van de ‘gewelddadige’ trainingen.

Een arrestant wordt door middel van een politiehond in bedwang gehouden

Het was de tweede training
in twee weken van een groep
die bestond uit een aantal portiers en circa 50 politiemensen.
Deze waren onderverdeeld in
een ploeg in uniform die werd
bijgestaan door hondengeleiders, en een ploeg in ‘burger’ die
een groep ‘stappers’ uit moest
beelden. Enkele leden van de
Zandvoortse Reddingsbrigade
waren bij deze groep prominent aanwezig.

Samenwerken voor
veilig Zandvoort

Oefeningleider Peter Brouwer:
“Deze oefening is ervoor om
te zorgen dat handhavers een
veilig gevoel kweken bij het
uitgaanspubliek. Door snel
en doortastend te werken kan
het publiek veilig uitgaan in
Zandvoort en op het strand.”
Er werd een aantal cases
gespeeld die zomaar voor
kunnen komen. Zo moesten
een paar vechtende dames
gescheiden worden, waarbij
de politie werd lastiggevallen door een groep omstanders. Er vond in een café een
arrestatie plaats omdat de
persoon in kwestie onder
invloed van alcohol en cocaïne
was.Voorts moest er een straat
leeggemaakt moeten worden
na een massale vechtpartij.
“Een aantal zaken zijn voor

de politie van belang en die
wilden wij zo goed mogelijk
oefenen. Ook de communi
catie tussen de gediplomeerde horecaportiers en ons is
van groot belang om een
veilig gevoel te creëren. De
portiers wisten bijvoorbeeld
niet dat ze een verdachte
mogen aanhouden en waren
van mening dat alleen de
politie dat mag. Daar kunnen ze voor ons van groot
belang zijn.” De oefening
werd begeleid door een aantal trainers die aan de hand
van videomateriaal samen
met de groep gaan evalueren. “Waarschijnlijk gaan
we in september weer een
keer zoiets doen. Zandvoort
is overigens niet de eerste
gemeente waar wij deze oefeningen houden. We deden
het al in Haarlem met groot
resultaat.”

Niet mee spotten

De oefening was voor het publiek leerzaam en met name
de inzet van de politiehonden werd zeer gewaardeerd.
Pakwerker Jeroen Poppe, in
het dagelijks leven wijkagent
in Zandvoort, liet zich een
aantal keren behoorlijk in zijn
benen bijten, waarbij duidelijk
werd dat er met deze honden
niet te spotten valt.
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Laat de zomer maar komen

aanwezigen fluisteren: “Dat had ik vroeger ook
al.” Maar door een andere stofkeuze of kleur was
het toch weer net iets anders. Ook waren er veel
combinatie’s mogelijk, voor de vakantie is dit zeker
handig. Verder zijn de laagjes, leggings en ook jurken weer terug in het modebeeld. De modekleuren
voor dit seizoen zijn: taupe, beige, turkoois, wit en
zwart en worden gecombineerd met veel broderie,
strikveters, ruitjesstof. Vooral Staff had overwegend
wit en crème, met gekruiste veters op de rug, pofmouwen en tule onderrokken die net eronder uit
piepten. De accessoires gaven de kleding net het
extra accentje waardoor het zo bijzonder maakt.
Leuke zonnehoeden, schelpen kettingen, brede riemen, kleurige sjaals, mooie laarzen en hippe klompen, die volgens Karin heerlijk lopen, zijn allemaal
bij Rosarito te koop en beslist betaalbaar.

De temperatuur was op 16 april nog niet echt zomers maar daar stoorden de 75 dames en een en-

kele heer zich niet aan. Iedereen had zin in de jaar-

lijkse zomermodeshow van modewinkel Rosarito.
Als welkomstdrankje werd er een overheerlijke

sangria geserveerd in café Boy aan de Zeestraat. De
show kon beginnen.

Tekst en foto Nel Kerkman

Al vanaf 1 april 1987 is Else Blankenstein de trotse
eigenaresse van modewinkel Rosarito aan de Grote
Krocht 20b. De winkel is niet overdadig groot maar
herbergt een geweldige collectie damesmode,
lingerie en accessoires. Rosarito is, buiten de zondag en maandagochtend, altijd geopend.

Verwennerij

Voor ieder wat wils

Met veel verve showden: Rosa, Marisse, Else,
Patricia, Yvonne, Leoniek, Nadien en Rowan de
kleding of het hun dagelijks werk was. Ze deden
beslist niet onder voor professionals. Want ga er
maar aan staan om in een volle zaal een lingeriesetje of bikini te tonen. Lady speakster Karin gaf op
haar eigen humoristische wijze commentaar bij
de getoonde kleding. Dit seizoen is er een nieuw
merk aan het assortiment toegevoegd: ‘Mais il est
ou soleil’. Verder werden tijdens de modeshow on-

De gelegenheidsmodellen deden het prima

der andere ‘Noa Noa’ en het Deense merk ‘Staff’
getoond. Het merk Noa Noa heeft een duidelijke
knipoog naar de jaren 60 en soms hoorde je de

In de pauze was er een kleine verloting met heerlijke prijzen. Want wie wil niet verwend worden met
een hotstone massage van Rosa of een bon van
schoonheidsalon Lotus? (Lotus was deze avond verantwoordelijk voor de make-up). Of een ontbijtbon
aangeboden door Café Boy? (Deze service is per
1 mei mogelijk). Tijdens de show werden er heerlijke hapjes geserveerd en na afloop trakteerde café
Boy nog op warme snack’s. Met een tas vol leuke
attenties ging iedereen huiswaarts. Al met al was
het een gezellige avond met veel inspiratie voor de
zomerse dagen die zeker gaan komen.

I
II
III
IV

Smaakvol eten

Lekker drinken

Café Oomstee
Let op!
Vrijdag 25 april

Karaoke

Zaterdag 26 april

Mainstream
Jazz Combo
Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

Elke week de krant
online lezen?
Kijk op

www.zandvoortsecourant.nl
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C U L T U U R
Kunstenaar John van der Wal
In de expositieruimte van Stichting Pluspunt Zandvoort is tot

en met 31 mei een nieuwe tentoonstelling. Dit keer met kunstwerken van John van der Wal die in Nieuw Unicum woont. Zijn

werken zijn op klein formaat met acryl geschilderd en zijn een
knipoog naar de werkelijkheid.
door Nel Kerkman

John van der Wal woont
sinds drie jaar in Nieuw
Unicum. Voordat hij er
kwam wonen, werkte
hij als cartoonist bij een
bedrijf en ontwierp hij
De expositieansichtkaarten. Tijdens
ruimte van Plus
de aangeboden dagbepunt, Fleming
steding bleek al snel dat
straat 55 is voor
de interesse van Van der
iedereen toeWal naar het schilderen
gankelijk. Ook
De kunstwerken van John van der Wal zijn origineel
en humoristisch
uitging. In het begin was
aankomende
het moeilijk om weer grip op Ook maakt hij cartoons voor kunstenaars die nog niet zijn
de materie en de penselen te het bewonersblad.
opgenomen in het gangbare
krijgen maar geleidelijk verbekunstcircuit worden uitgeterde hij zijn techniek. De pro- De getoonde kunstwerken van nodigd om bij Pluspunt een
ductiviteit van Van der Wal is Van der Wal zijn zeer divers tentoonstelling te realiseren.
hoog, een keer per week schil- en staan op een richel bij de Meer informatie hierover
dert hij bij de dagbesteding voorramen en er hangen een via r.koning@pluspuntzand‘de Boog’ van Nieuw Unicum. aantal aan een muur. Jammer voort.nl

Een luchtige tentoonstelling
Neem een stoel, zet een achtergrondmuziekje op met vogel-

geluiden en kijk naar de fantastische wolkenpartijen van Joke
Bomert. Haar bijzondere kunstwerken zijn tot 25 mei tentoongesteld in het Zandvoorts museum.

gezellig samenzijn

genieten van het leven

Asperges ze zijn er weer !!!
Menu van het witte goud
Aspergesoep met wilde spinazie en croutons
****
Hollandse asperges met gegrilde zalm
of
Hollandse asperges met beenham
(beide gerechten worden geserveerd met
gestoomde krieltjes gekookt ei en Hollandaisesaus)
****
Citroenbavarois met sorbetijs en slagroom
€ 24,50
Probeer ook eens tapas bij ons op
het terras of aan de bar
Voor reserveringen: 023-5712537
www.deviergeboden.hyves.nl

dat de kunstwerkjes bij de ramen moeilijk te bezichtigen
zijn omdat ze erg hoog staan.
De prijzen van de werken zijn
afhankelijk van de afmeting.
Zo zijn de kleinste exemplaren €45 en vervolgens €75,
de grootste afmeting is in de
prijsklasse van
€100. Onder elk
schilderij staat
een titel geschreven die een link
heeft naar het
thema.

Joke Bomert met op de achtergrond duinen bij avond

door Nel Kerkman

Afgelopen vrijdag opende Bart
Warner, zoon van de kunstenares, tijdens de vernissage de expositie ‘Storm & Stilte’. In zijn
speech memoreerde hij “dat hij
dankzij zijn moeder de kunst
is gaan waarderen.” Tussen de
vele genodigden waren ook
de wethouders Bierman en
Toonen aanwezig.

foto: Rob Bossink

Inspiratiebron

Vanaf 1992 is Joke Bomert al
bezig met schilderen. Haar
voorkeur gaat uit naar acrylverf, omdat deze verfsoort beter geschikt is voor haar kunst.
Hoewel diverse onderwerpen
haar aandacht hebben, heeft
voor haar de lucht een emotionele waarde. “Net zoals de
emotie van de mens een snelle
verandering kan ondergaan, zo

veranderen luchten ook van het
ene op het andere moment,
qua vorm en kleur” vertelt Joke,
“misschien heeft het er wel
mee te maken dat ik tot aan
mijn 18de jaar op Zandvoort
heb gewoond. Momenteel
woon ik in Haarlem maar ik
zou eigelijk best weer aan het
strand willen wonen. Heerlijk
lijkt me dat om de wisselingen
en de kleuren van de luchten
te ondergaan.” Voor haar inspiratiebron gaat ze regelmatig naar de Waddeneilanden.
“Nergens is het zo weids en is
het licht zo prachtig als daar.
Ik kan wel weken naar luchten
kijken en de schoonheid van
strand en duin bewonderen,
zonder mij een moment te
vervelen. Het blijft me altijd
weer fascineren.”
Wilt u de schitterende donderwolken, avondrood, weersverandering, Hollandse luchten,
duinlandschappen en niet te
vergeten de mystieke papavers
van Joke Bomert bezichtigen?
Dan bent u t/m 25 mei, van
woensdag t/m zondagmiddag
van 13.00-17.00 uur welkom
bij het Zandvoorts Museum,
Swaluëstraat 1.
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‘De vrouw overbrugt het verschil tussen een
raadsel en een geheim. Raadsels hebben echter
oplossingen en die wetenschap houdt zij geheim.’
Marco Termes

(Marco wordt gesponsord door Grand Café Danzee)

Gemengde gevoelens na
Kerkpleinconcert
De programmaonderdelen van het Kerkpleinconcert van

afgelopen weekend, stonden in schril contrast met elkaar.
Vooral de opening, de ouverture Egmond van Ludwig von

Beethoven en het slotstuk, de Serenade nr. 1 in D van Johan-

nes Brahms, konden de redelijk bezette kerk zeer waarderen.
Het tussenstuk daarentegen, Four Sea Poems van de dirigent

van dienst van het concerterende Heemsteeds Philharmonisch Orkest (HPhO), Jeppe Moulijn, werd door de meeste
concertgangers te modern gevonden.

Het grote orkest in de redelijk gevulde Protestantse kerk

Misschien is de Protestantse
kerk wel iets te klein voor een
groot orkest als het HPhO.
Vooral tijdens de Four Sea
Poems overstemde het orkest regelmatig de prachtige
stem van sopraan Merel van
Geest, die in principe voldoende kracht heeft. De opening
was echter van hoog gehalte,
een echte ouverture waardig.
Prachtig waren de diverse
overgangen en tempo’s in het
werk, waarmee het HPhO zijn
klasse toonde. Het tweede
stuk werd weliswaar door het
publiek minder gewaardeerd
maar werd toch meesterlijk
gebracht. Een sterk amateurorkest, dat de zaken duidelijk
op de rails heeft, luisterde bijna
amechtig naar de dirigent en
deed alles wat hij van ze verlangde. Moulijn, componist
van het stuk, is geboren in
1972 en behoort dus tot de moderne klassieke componisten.
Hij dirigeerde al diverse grote
Nederlandse orkesten en is nu,
samen met nog twee collega’s
in de race om vaste dirigent

van het HPhO te worden.

Muziekkeuze afdwingen

Peter Tromp, voorzitter van
Classic Concerts, verklaarde
de opmerkelijke muziekkeuze
als volgt: “Het HPhO heeft een
muziekcommissie die bepaalt
wat er op het repertoire komt.
Daarin zitten grote muzikanten die professioneel in grote
orkesten hebben gespeeld. Wij
hebben daar weinig tegenin
te brengen. We werken verder
volgens het motto: kwaliteit,
continuïteit en diversiteit. Daar
hoort dus ook de moderne
klassieke muziek bij. Het toont
echter wel de kwaliteit en de
diversiteit van het orkest aan.”
Johan Beerepoot, bestuurslid
van Classic Concerts, was ook
niet echt gecharmeerd van de
compositie van Moulijn: “We
moeten het er maar eens over
hebben. Misschien kunnen we
wel een bepaalde muziekkeuze
afdwingen. Gelukkig hebben
de andere programmaonderdelen van het concert een
hoop goed gemaakt.”
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Hele maand april:

Malse varkenshaasfilet
rollade 1 Kilo € 9,95

Grote vleesspies
normaal € 15,Voor Pashouders:
10% korting

Kom op de koffie bij je kaasboer
Gratis bij min. aankoop van € 15,GALAKOFFIE PADS pak à 18+2
en KANSKAART
WIN 1 van de SENSEO apparaten

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton,
It’s about Romy,
& Bam
Bam.
Bij besteding
van €Koeka
25,- of
meer,

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102
7 dagen per week geopend
van 09.00 tot 22.00 uur

Schilderijen, hobby – en
kunstschildersmaterialen.
Gasthuisplein 6 (naast het Circus)

Ibiza paper napkins pink of blue
van Rivièra Maison gratis!
pashouders 5% korting op de gehele collectie.

5% korting op kalkverf van Carte Colori
Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

Nu binnen:
Zeer aparte windlichten,
leuke tea for one
potten, enz.
Pashouders op alle artikelen 5% korting.

Koninginnedag
actie!
per zakje 150 gram
van € 3,75
voor € 3,-

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Deze pas is geldig t/m 31 december 2008
Uw op naam gestelde ZandvoortPas
wordt, tesamen met een welkomstkado,
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.
Met de aangehechte tegoedbon voor een
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst
tijdstip gratis een Zandkorrel (miniadvertentie) plaatsen.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS
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ZANDKORREL

Moederdagcadeau:
10% korting op
lingerie van Esprit!

Haltestraat 10A/B

diverse kleuren

Burg. Engelbertsstraat 94b – Zandvoort
7 dagen per week geopend

L
Voor zandvoortpashouders aanbieding:
(vraag naar onze voorwaarden)

Bel voor informatie
06-54280393 of 023 - 5730107
www.members.lycos.nl\rijschoolduet

Medina Woninginrichters
5 t/m 10% korting
q(Vouw)gordijnen
qVitrages
qLuxaflex
qZonwering

Ham/Kaas
Croissant

qTapijt
qVinyl
qLaminaat
qParket

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

BELLI E RIBELLI

Met een lekkere plak gerookte ham
en oude geraspte kaas
van 1,75 voor slechts

Kinderkleding

Met ZandvoortPas
50% korting
op een Zandkorrel

Op vertoon van de ZandvoortPas

10% korting

(particulier én zakelijk)

(Indien betaling met creditcard: 5%)

Aanbod geldig tot en met woensdag 30 april 2008
en alleen in onze vestiging te Zandvoort.
Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 - 57 12 865
Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

Haltestraat 45 - Zandvoort
023 571 27 05 www.bellieribelli-shop.nl
13

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat
Autorijschool Duet - 06-54280393
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hobby -Art- Kleine Krocht
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - www.nympheia.com
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

Mode en trends:

Gratis proefles

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

1

Aanbieding:

Penn polo’s € 15,- 2 voor € 25,-

Tel. 023 571 38 80

Lekkerder
krijg je het
nergens
voor 1 euro

OP=OP

Speciale aanbieding voor de
maanden april en mei ieder tweede
artikel voor de helft van de prijs
e mode
Chaozzz - Schoolstraat 3
Betaalbar oud
023-57 34 221
en
g
n
jo
voor
Woensdag gesloten

Op vertoon van uw ZandvoortPas

Gand Cafe 25: Kerkstraat 25 - Tel. 5713510

00

Winkeliers:

Verzorging en vrije tijd:

Koffie met een heerlijk
stukje appelgebak
met slagroom € 3.50

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ZandvoortPas houders 10% korting

GRAND CAFÉ 25

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Bestel nu de ZandvoortPas 2008

Potgieterstraat 4
2041 PC Zandvoort
Telefoon 023 – 5717 287
Mobiel 06-5577 8563
Mobiel 06-1887 6726

Oranje
vruchtenblokjes

Op vertoon van de ZandvoortPas
een fles huiswijn i.p.v. € 16,00
voor € 14,50 (wit, rood of rosé)

(in alfabetische volgorde)
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

Van maat 34
tot en met
maat 56

Addie Ottho & Zn

Lijst van
deelnemende
bedrijven

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Chaozzz - Schoolstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Schoffies Kindermode - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Vlug Fashion Men’s Wear - Haltestraat

Wonen en onderhoud:
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Mark Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:
Grand Café 25 - Kerkstraat
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Er is meer dan alleen dit aardse leven
Sinds drie maanden is Zandvoort een medium rijker. Nu zijn er al

veel centra op esoterisch gebied in onze badplaats maar een me-

dium was er nog niet. Om te weten te komen wat een medium is,

Wij zijn wegens vakantie
van woensdag 23 april t/m
donderdag 8 mei gesloten
Haltestraat 75, Tel. 023 571 89 49
www.mollieenco.nl

ben ik naar de praktijk van Rikki van der Schoot gegaan.
Tekst en foto Nel Kerkman

Vrijdag 25 april
starten
wij met onze
nieuwe dinerkaart

Nu ook

Joegoslavische keuken!
Kennismakingsmenu
mixed grill:
Maandag t/m vrijdag
voor slechts € 15.—p.p.:
Goulashsoep
3 soorten vlees
Palançinka
Zeestraat 26 - 2042 LC Zandvoort
Tel.: 023-5714497 - Donderdags gesloten.

Administratiekantoor

K. Willemse
Administratie en
belastingaangiften
voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf

7 dagen per
week geopend
Nu ook op
zondag en
maandag!

Eigen merk
zeker zo goed en veel goedkoper!
Nu bij Etos een
gratis bodyverzorgingsproduct
bij aankoop van een cadeaudoos.

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531
E-mail: kittywillemse@planet.nl

Haltestraat 10e, 2042 LM Zandvoort
023-5732268 Zondags ook open.

Zomerplanten

Maar ons advies: Plant verstandig
denk aan de ijsheiligen (half mei)!
Kostverlorenstraat 121, Zandvoort
Telefoon: 023 57 168 41
E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

Koninginnedag tot 12.00 uur geopend
Hemelvaartsdag hele dag geopend

Krant niet ontvangen?
14

Van Stolbergweg 1   Tel. 57 170 93

Bel vrijdagmiddag

06-1139 1478

of mail:
info@zvo-verspreiders.nl

Rikki van der Schoot is
geen onbekende in de
wereld van de esoterie
en heeft al menig BN’er
met raad terzijde gestaan. Ze heeft in 1996
een boek uitgebracht
getiteld ‘Inzicht in jezelf’.
Het is een cursus, in romanvorm geschreven en
is voor iedereen toegankelijk. Het boek gaat ondermeer over de chakra’s
en de aura (energieveld
dat zich om je lichaam
Rikki van der Schoot
bevindt) en is inmiddels
uitverkocht. Buiten boeken- ze met haar spirituele gaven
schrijven, schildert Rikki en moest en kon omgaan. Als
maakt ze prachtige, intuïtieve paragnost, of beter gezegd
olieverfschilderijen.
helderwetend persoon, heeft
ze al vele cliënten kunnen
helpen. Eén van haar sterkste
Helderwetend
Als kind voelde Rikki dat ze an- kanten is verdwijningen van
ders was dan de andere kinde- mensen en ze heeft al menige
ren. Maar daar werd vroeger vermissing, in samenwerking
minder aandacht aan besteed: met de politie, opgelost. Maar
“Doe maar gewoon dan doe je ze zal nooit de toekomst voorgek genoeg.” Daarom is Rikki spellen want zoals ze zegt: “De
helemaal geen zweverig per- toekomst maak jezelf.”
soon en staat met beide benen stevig op de grond. In 1982 Doorgeefluik
kwam ze in contact met Jan Op haar visitekaartje staat,
Kleyn die een uitzonderlijke buiten medium, dat ze ook
paragnost en regressiethera- een mental coach is. “Het alpeut was. Hij leerde haar hoe lerbeste in de mens naar bo-

ven halen en ze terugzetten in
hun eigen kracht”, zoals ze zelf
mental coaching benoemt.
Rikki is ook energetische therapeut (magnetiseren) en
geeft regressietherapie
(terug naar vorige levens).
“Dat is een therapievorm
die ervan uitgaat dat elk
probleem een oorzaak
heeft, die altijd terug te
vinden is. Soms ook in
onverwerkte ervaringen
uit het verleden van de
cliënt. Onder zorgvuldige
begeleiding worden deze
ervaringen opgespoord,
opnieuw beleefd en alsnog verwerkt”, legt ze
uit.

Gidsen

“Ieder mens heeft op aarde één of meerdere gidsen bij zich”, vertelt Rikki als
ik vraag wat een gidsensessie
betekent. “Een gids is een spiritueel wezen zonder stoffelijk lichaam. Een gids is bij je
om je te begeleiden en te beschermen. Maar hij zal je niet
voor alle valkuilen die je op je
levenspad tegenkomt behoeden. Anders zou je niet van je
eigen ervaringen kunnen leren en zou je doel om hier op
aarde te zijn geen nut hebben.
In de sessie gaan we op zoek
naar jouw gids”, sluit ze af. Een
consult duurt ongeveer anderhalf uur en kost € 70. U kunt
een afspraak met haar maken
via tel. 06-14163057.

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

Geachte dames en/of heren,
Ik heb net de hondenbrochure in de brievenbus
gevonden. Ik stond versteld! Ik heb geen hond
maar ben ook geen hondenhater. En ja, ook ik
erger mij weleens aan hondenpoep. Maar deze
brochure slaat werkelijk alles.
Ten eerste worden wij, inwoners van Zandvoort,
aangemerkt als kleuters gezien de hele stijl waarin
de brochure gemaakt is: “u, uw hond, de ander
en wij.” Op blz. 11 staat: “mensen krijgen onverbiddelijk een boete en die is veel hoger dan u
verwacht!” Whoe, griezelig! Ik voel mij derhalve
niet serieus genomen. Ik vind deze folder een belediging voor mijn intelligentie.

O ja, en waarom moet ik trouwens, als niet hondenbezitter, op de hoogte zijn van de regels voor het houden van een hond? Zodat ik mijn medeburgers hierop
kan aanspreken, of zoiets? Ik dacht dat we daar de
politie voor hadden, als je dat al nodig vindt.
Ik begrijp heus wel dat we in een dichtbevolkt gebied
leven en dat er regels nodig zijn. Maar deze betutteling gaat echt een beetje te ver. Laten we vertrouwen
op de verdraagzaamheid van onze medeburgers en
laten wij elkaar, als burgers, alsjeblieft niet gaan
controleren of de regels voor het houden van een
hond(!) wel worden nageleefd.
Dat doet mij toch wel een beetje denken aan een
politiestaat, en dat is toch iets wat we allemaal niet
willen, toch?
Met vriendelijke groet,
Vanessa Krom

Zandvoortse Courant
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Sponsor worden van het wekelijkse weerbericht?
Bel 06-4342 9783 en vraag naar de mogelijkheden!

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Ook in weekend nog prima weer
Eindelijk was het dan zover afgelopen zondag, de zwoele

lentelucht nam bezit van Noord-Hollands grondgebied.
De langverwachte thermische opgang richting de 20˚ was

een feit! Zandvoort kwam -dankzij de aflandige wind- de

afgelopen dagen ook met deze luxe kwikstanden (soms
tegen de ‘warme grens’ aan met zowat 20 graden in menige achtertuin).

Het goede nieuws is dat het
weer de rest van de week
overwegend mooi blijft en
het is zelfs mogelijk dat in
de periode tot en met het
weekeinde de magische 20
graden landelijk overschreden kan worden, mits de
wind niet teveel westzuidwest wordt.

Ook op vrijdag zit de wind
nog in de westzuidwesthoek en zou er een bui
kunnen langskomen, maar
misschien blijft het zo goed
als droog. De dagtemperatuur verandert nauwelijks
en blijft rond die 16-17 graden uitkomen. De nachten
verlopen steeds aan de
zachte kant met minima
amper beneden de 8-9
graden.

Op dit moment al een verwachting afgeven voor
Koninginnedag is ondoenlijk, maar de meest recente
prognoses geven aan dat
het juist richting de maandwisseling minder weer zou
kunnen worden, maar dat is
nog ver weg. Opmerkelijk is
trouwens dat het in de periode tussen 22 en 27 april vaak
mooi weer is met jofele temperaturen.

In het weekeinde blijft het
droog, vrij zonnig en de
temperaturen presteren
nog altijd op niveau (tot 18
graden). Normaal is 14 graden overdag voor Zandvoort
aan Zee. Strandweer wordt
het nog niet echt, want bij
een koele aanlandige wind
ligt het kwik eerder bij de 15
dan bij de 20 graden tegen
de Zandvoortse boulevard,
hoewel het verder prima
weer is.

Deze donderdag verloopt ook
weer prima in Zandvoort en
Bentveld, met weliswaar wat
minder zonnige momenten
dan op de woensdag en het
kwik levert ook iets in. De
temperatuur ligt met een
graad of 16-17 nog altijd op
een aangenaam peil en de
‘oostpassaat’, die de afgelopen dagen nogal hinderlijk
waaide, heeft plaatsgemaakt
voor een vertrouwde aanlandige wind.

Let tenslotte eens op de
levende natuur, die als het
ware een groenexplosie
kent dezer dagen! Tegen
het weekeinde zitten de
meeste bomen en struiken
grotendeels in het jonge
lentegroen.
weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

16-17

16

17-18

17-18

Min

9

8

8

9

Zon

40%

35%

35%

30 %

Neerslag

30%

25%

10%

15%

Wind

zw. 4

wzw. 3-4

zw. 4

wzw. 3-4

Weer
Temperatuur

15

There Will Be Greed.
There Will Be Vengeance.

There will be blood

Een meeslepend verhaal
over familie,
geloof, macht
en olie. De
film speelt
zich af tegen
de achtergrond van de
explosieve
jacht naar
olie in het
Californië
van rond
1900. De
film volgt
de levensgeschiedenis van
Daniel Plainview (Daniel
Day-Lewis) die zich als
alleenstaande vader eigenhandig opwerkt van
arme mijnwerker tot
oliemagnaat. Wanneer
Plainview een mysterieuze tip krijgt over
een klein stadje in het
Westen waar de olie letterlijk uit de grond zou
spuiten, gaat hij met
zijn zoontje H.W. (Dillon
Freasier) op avontuur,
op weg naar het stoffige Little Boston. In dit
meedogenloze stadje,
waar het plaatselijke
vermaak zich beperkt

08:00 Countrytrack (h)
10:00 ZFM Jazz
12:00 Muziekboulevard
(weekendeditie)
14:00 Zondag in
Kennemerland
17:00 De Avond
20:00 Golden ZFM (h)
21:00 Tepp Zeppi
23:00 Eb & Vloed

Maandag

08:00 Zandvoort op
Zaterdag (h)
11:00 De Watertoren
12:00 Muziekboulevard
18:00 De Avond
20:00 Golden ZFM
21:00 Klassiek
23:00 Eb & Vloed

Dinsdag

08:00 Zondag in
Kennemerland (h)
11:00 De Watertoren
12:00 Muziekboulevard
18:00 De Avond
20:00 ZFM Jazz (h)
22:00 In Zandvoortse Zaken
23:00 Eb & Vloed

tot de Hallelujakerk van
de charismatische voorganger Eli Sunday (Paul
Dano), slaan Plainview
en H.W. hun slag. maar
ook al maakt de olie
hen rijk, toch blijft niets
bij het oude wanneer
de conflicten escaleren
en alle menselijke waarden – liefde, hoop, geloof,
ambitie, gemeenschap
en zelfs de band tussen
vader en zoon – onder
vuur komen te liggen
als gevolg van corruptie,
bedrog en de rijkelijk
vloeiende olie.

In the Picture…

R A DI O + T V
Zondag

Woensdag
08:00
10:00
12:00
18:00
20:00
22:00

Vrijdagavond Café (h)
De Watertoren
Muziekboulevard
De Avond
Klassiek (h)
Veenendaal in
zicht (h)
23:00 Eb & Vloed

Donderdag

08:00 Goedemorgen
Zandvoort (h)
10:00 De Watertoren
12:00 Muziekboulevard
18:00 De Avond
20:00 Countrytrack
22:00 De Hoop
23:00 Eb & Vloed

door Joop van Nes jr.

Maas blijkt een begenadigd muzikant te zijn, die
diverse instrumenten bespeelt. Zijn composities
zijn geschreven in diverse muziekstijlen en bevatten stijlen tussen blues en rap. Tussen de muzikale
onderbrekingen door probeert hij ook de lachers
op zijn hand te krijgen en heeft hij een goede interactie met zijn publiek. Dat zijn grappen niet
altijd tot het publiek doordringen kan een aantal
oorzaken hebben. Ofwel ze zijn van een laag niveau, ofwel het publiek kan er niet in meegaan of
16

Roy Kuijper

mer in
Amsterdamort
Zandvo

Vrijdag
08:00
10:00
11:00
12:00
15:00
17:00

ZFM Jazz (h)
Veenendaal in zicht
De Watertoren
Muziekboulevard
Eurobreakdown
Je weekend in
met ZFM
19:00 Vrijdagavond Cafe
21:00 Sea IT

Zaterdag

08:00 Toebak Leeft?
10:00 Goedemorgen
Zandvoort
12:00 Muziekboulevard
(weekendeditie)
14:00 Zandvoort op
Zaterdag
17:00 Eurobreakdown (h)
19:00 Roy on-air
21:00 Groove Empire
23:00 Night Walk

24 uur per dag on air!
106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

Al ruim 14 jaar is de Amsterdamse Roy elke zomer in Zandvoort

te vinden. Zijn ouders bezitten namelijk een huisje op het

noordstrand. Van april tot september brengt Roy zijn weekenden hier door, altijd met veel plezier en slechts af en toe met
lichtelijk gemis naar de grote stad!
Roy is 22 jaar en werkt bij de
geneeskundige dienst van
de Koninklijke Landmacht.
Voor zijn werk ‘woont’ hij van
maandag tot en met vrijdag
op de kazerne in Ermelo. “Ik
ben dus eigenlijk maar weinig in Amsterdam te vinden,
want zodra de lentezon zich
laat zien, breng ik mijn weekenden door aan de kust!”, vertelt hij.

A’dam versus Z’voort

“Wat ik zo prettig vind hier,
op het strand in Zandvoort, is
de vrijheid die ik heb. Ook al is
er weinig privacy met al die
andere mensen om me heen,
toch kan ik altijd lekker mezelf
zijn. Op het strand gaat iedereen rustig zijn eigen gang. Er
hangt gewoon een relaxte
sfeer. In Amsterdam is dat
wel eens anders, hoor!” vertelt

H eb je ff …

… vo or Am be r Ko opm an, 17 jaa r

Waar kennen we je van?
RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de provincie
Noord Holland. Radio Noord-Holland is bovendien de officiële
rampenzender van de provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether)
of FM 93.3 (kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

Verdienstelijk cabaret van Thijs Maas en Daniël Arends
Zondagavond heeft een redelijk gevulde theaterzaal van Circus Zandvoort twee totaal verschillende cabaretiers aan het werk gezien. Thijs Maas
heeft het vooral nodig van zijn muziek en Daniël
Arends is een echte spraakwaterval die het van
zijn grappen moet hebben. Een gevarieerd
programma dus.

Zandvoortse Courant

ze zijn te hoog gegrepen. De waarheid ligt waarschijnlijk ergens in het midden. Zijn songteksten
zijn bijzonder te waarderen: maatschappijkritisch,
up to date en vol eigenkennis.
Daniël Arends is van een ander kaliber en stijl. De
spraakwaterval die hij binnen iets meer dan drie
kwartier over zijn publiek heen stort, dwingt de
toehoorder tot alertheid. Hij steekt niet onder
stoelen of banken dat hij een adoptiekind is en
maakt daar ietwat harde grappen over, die niet
door iedereen gewaardeerd werden. Zijn woordspelingen zijn van behoorlijk niveau en duiden op
kennis van de Nederlandse taal. Ook Arends heeft
de nodige zelfkennis en laat die doorklinken in zijn
teksten.
Een avond derhalve die voor de pauze aangenaam
was door de muziek en songteksten van Maas
en na de pauze door de grappen en zelfspot van
Arends.

“Misschien hebben jullie me wel eens een keertje gezien bij kappersalon Hizi Hair. Ik volg een
particuliere opleiding aan de
University of Hizi Hair. Sinds januari loop ik hier stage. Het bevalt me goed. Ik heb het erg naar
mijn zin. Ik ben nu nog een junior
A-styliste, dus dan mag ik niet
knippen. Mijn taak is vooral om
de winkel er netjes en verzorgd
uit te laten zien. Verder zorg ik
ervoor dat de klanten gastvrij
worden ontvangen.”

Wat doe je als je vrij bent?

“Als ik tijd heb sport ik graag. Ik doe aan fitness en kickboksen, daar kan ik al mijn energie in kwijt. Verder vind ik het
gezellig om met vriendinnen leuke dingen te doen. Dat kan van
alles zijn. Van een dagje winkelen tot een avondje stappen.”

Heb je een toekomstdroom?

“Het is nog lang niet zo ver, maar ik hoop in de toekomst
ooit een eigen kapperssalon te openen voor Europees en Afro
haar. Om dat te kunnen doen moet ik hierna nog een speciale
opleiding voor Afro haar volgen. Met Afro haar kan je veel
kanten op. Dat maakt het voor mij een uitdaging om me erin
te gaan verdiepen. Het liefst zou ik een winkel in Rotterdam
willen beginnen.”

R o y . “Het enige wat
ik in Zandvoort wel mis
zijn de mogelijkheden
om goed uit te gaan. Je
hebt hier zeker gezellige
kroegen en discotheken,
maar écht uitgaan doe
ik liever in Amsterdam!”,
vertelt hij.

Vrienden

Doordat Roy al zo lang, zo regelmatig in Zandvoort te vinden is, heeft hij ook hier een
vriendenkring opgebouwd.
Hij vertelt: “Ik heb een tijdje
in het dorp gewerkt. Hierdoor
heb ik veel Zandvoorters leren
kennen. Natuurlijk zijn er ook
veel jongeren die, net als ik, in
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de zomer naar hun strandhuisjes komen. Met sommige
van hen heb ik een hele goede
band opgebouwd. Als we elkaar dan in de zomer treffen
op het strand is het meteen
weer ouderwets gezellig!”

Eigen huisje?

Vroeger was Roy echt elk weekend in Zandvoort te vinden en
‘woonde’ hij hier zelfs tijdens
het hoogseizoen. De laatste
tijd wordt dat wat minder. “Ik
wil het liefst elk weekend richting Zandvoort komen, maar
dat lukt niet altijd. Het is zo
lekker op het strand met het
zonnetje en wat wind erbij.
Over een jaartje of twee hoop
ik mijn eigen huisje te hebben en nog vele jaren hier te
komen, want ik zou het voor
geen goud willen missen!”, aldus Roy tot slot.

In the Picture…

Je passie, je hobby, je leven… wij zijn geïnteresseerd in jouw
verhaal! Dus meld je aan via jong@zandvoortsecourant.nl en
kom ook eens met je kop in de krant!
Stephanie, Pauline en Sutiah

I Know Where It’s @
Vrijdag 25 april:

Karaoke bij Café Oomstee, tijdens de Voorjaars
Karaoke reeks. Het thema is 70’s & 80’s en disco & dance! Dus kom deze vrijdag naar Café
Oomstee aan de Zeestraat, laat je zangkwaliteiten horen en overtref het succes van de
vorige editie!

Zaterdag 26 april:

Er is weer Club69 met DJ Steef @ Woodstock,
Bloemendaal. Dit feest is gratis en het begint
om 19.00 uur.

Dinsdag 29 april:

‘The Beginning’, vier Koninginnenacht
bij het Patronaat in Haarlem. Op deze
Koninginnenacht doen de grootmeesters van
weleer de begindagen van de house herleven,
met o.a. Miss Monica en Dano. Een kaartje kost
€ 12,- in de voorverkoop en € 15,- aan de deur.
Het feest begint om 23.00 uur.

Buitenschoolse opvang De Boomhut
Vaste, flexibele en vakantieopvang
voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

WIJ ZIJN OP ZOEK
NAAR NIEUWE MEDEWERKERS (m/v)!
Meer informatie op onze website: www.pluspuntzandvoort.nl
of telefonisch via Monique van Straaten of Sandra Bartling: 023-5740333
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Column
Fijn! Weekend!
Na een drukke dag werken
begint dan eindelijk het
weekend. Over het algemeen denk ik daarbij aan
rust, ontspanning en vooral
aan ‘bijkomen’ van de afgelopen week. Eigenlijk begrijp ik
totaal niet waarom ik zo over
‘het weekend’ denk, aangezien mijn ‘vrije dagen’ voornamelijk zijn volgeboekt met
uitjes en andere verzetjes.
Zo startte ik ook deze vrijdag
met een verjaardagsfeestje
van één van mijn lieve vriendinnetjes… Daar ik met de
trein direct uit mijn stage arriveerde kon ik mij overgeven
aan de alcoholische versnaperingen die op de tafel waren uitgestald. Al gauw werd
de vermoeidheid omgezet in
een prettige vorm van energie. Maar helaas… wie wijn
drinkt, kweekt luizen. Echter
is er in het weekend geen tijd
om uitgeput te zijn, er moet
nog van alles gebeuren. Met
een brakke kop sta ik naast
mijn bed om aan mijn studie te werken. Daarentegen
werd ik al na 5 minuten
zwoegen onderbroken door
mijn lieftallige tante die een
gezellig uitstapje voor ogen
had op deze mooie zaterdag.
Tsja, aangezien mijn toestand niet optimaal was om
mij op mijn studie te storten
besloot ik mee te gaan. Maar
ook dit leidt tot uitputting.
Eenmaal thuis hijs ik me
in mijn nieuwe en veel te
strakke spijkerbroek (deze
moet volgens de verkoopster nog uitlopen…), om vervolgens meteen te vertrekken naar Haarlem, waar een
nieuwe party op mij wacht.
Een verstandige beslissing
om met de auto te gaan,
zodat de alcohol vanavond
geen kans krijgt. Inmiddels
is het zondagmorgen en lig
ik in coma tot er keihaard op
mijn slaapkamerdeur wordt
getikt. Aangezien het zulk
mooi weer is dachten mijn
ouders dat het wel leuk is
om ‘samen te ontbijten’.
Ook vandaag wacht weer
een druk programma, maar
morgen gelukkig weer uitgerust aan het werk…

Ilja
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ZANDKORRELS

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Ook voor de tuin
gezellige bloeiers!

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!
Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort
Tel. 023-5739278
e-mail: hanswillemse@planet.nl

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

Bewegen in
Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl

levering en plaatsing
van alle glassoorten
vrijblijvende offerte!
023 5720480/06 41374921

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels €5,-

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

Zakelijke
zandkorrels €10,- (excl.BTW)

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

1
2
3
4
5
6

Te huur:
royale gestof.
woonruimte in Zvrt,
70 m2 in souterrain
voor net, werkend stel.
Ind. woonk, slaapk,
badk + ligbad. Voll.
inger. keuken met oa.
oven, vaatw., koelk.,
wasmach.
Ap. bergruimte.
Terrasje op zuiden.
Internet aanw.
Huisdieren niet toegest.
Huurpr 775,- p/m
incl g/l/w. Bellen,
uitsluitend na 20.00
uur: 023-5713116
.................
Vakantieapp.
te huur, in Zwartewoud
(Duitsl.).
Tot 4 pers.
Verhuur
per week €280,-.
Info: 5731205
.................
Popkoor:
dank voor de mooie
zang zondag in
de dorpskerk.
God is liefde,
dat is wat jullie
uitstraalden met
jullie zang. Prachtig!
Een kerkganger.
.................
Ziek, depressief?
Jezus geneest!
Genezingsdienst
op 25 april in de Shelter,
Eksterlaan 1 te
Haarlem, 19.30 uur.
Kom kijken, ervaar dat
u weer normaal kunt
leven. Kom vroeg, 1000
mensen verwacht.
.................
Hotstone – Shiatsu
voetreflex – klassieke
massage.
Afspraak alleen in
de avonduren,
tel. 06-2895 6585,
www.sabinevannieuwenhoven.com

7
8
9

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist
plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilderswerkzaamheden
.................
Autobedrijf
Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519
/06-53498304
www.trade-ard.nl
.................
Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of
06-44696001. ;
Met garantie en KvK.
.................
Aanbieding tot juni:
complete
gezichtsbehandeling
plus rug-schoudernek-massage voor
maar €55.
Beautysalon Myrna
(van de Zamster),
Van Speijkstraat 2/101,
tel. 06-48318230
of 5720108
.................
Ongelukkig?
Gebed nodig?
Bel Huis van Gebed
Zandvoort
(tel. 5363804)
voor een luisterend oor
of gebed. Wij bidden
tot Jezus die u geneest
van ziekte en/of pijnen.
.................
Gevraagd:
nette huish. hulp.
Voor 3 uur p.w.
Tel. 5739461,
na 18.00 uur 06-12325767

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen
Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Iemand bedanken,
feliciteren of verrassen?
Zet hem/haar eens in de

spotlights!

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spotlight €25,- Met ZandvoortPas: 115,-

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

info@zandvoortsecourant.nl

Bij voorkeur digitaal aanleveren via

50 plus pagina door Mitzi Maas

			

50plus@zandvoortsecourant.nl

Tafeltje Dekje
Tijdens een vakantie in Noorwegen kwam To de Vries ongelukkig ten val. Ze belandde in het ziekenhuis en werd later overgevlogen naar Nederland. Eenmaal thuis maakte ze gebruik

van Tafeltje Dekje omdat ze zelf nog niet in staat was te koken. Ze was erg tevreden over de maaltijdservice. “Als ik beter

ben, ga ik ook maaltijden rondbrengen”, beloofde ze Nathalie,
de ouderenadviseur en vrijwilligerscoördinator van Pluspunt.

To de Vries (links) brengt met veel plezier maaltijden rond

To en Ger de Vries brengen nu
al zeven jaar koelverse maaltijden rond voor Tafeltje Dekje.
Elke donderdag om 10.30 uur
melden zij zich bij de keuken
van Nieuw Unicum, waar ze
de lijst met cliënten en dozen

met maaltijden in ontvangst
nemen. Ze hebben gemiddeld
acht vaste klanten, waar ze
ook even een praatje mee maken. “Je krijgt een band met de
mensen”, vertelt To, “als onze
kleinkinderen van 12, 13 en 16

Naar de bollen
Louis Davids zong erover: “Naar de bollen, naar die prachtige

bollen, waar je sprakeloos geniet, van de kleuren die je ziet”.
De ANWB heeft een autoroute uitgezet van 62 km: de Bollenstreekroute.

De route is eenvoudig op te pikken als u vanuit Zandvoort via
de Vogelenzangseweg richting
Hillegom rijdt. U moet dan bij de
Leidsevaart de brug over. Daar
komt u vanzelf een zeshoekig
ANWB-routebordje tegen. Als
u de bordjes volgt komt u door
Hillegom, Lisse, Sassenheim,
Warmond, Oegstgeest en
Rijnsburg. Vervolgens rijdt u
door Katwijk en Noordwijk om,
via Noordwijkerhout, weer op
de Leidsevaart uit te komen.
Ook voor motorrijders een
aanrader!

Strandwal

Wist u dat Hillegom en Oegst
geest in de vroege middeleeuwen kustdorpen waren?
Zo’n 5000 jaar geleden liep de

toenmalige kustlijn 10 tot 15
km meer landinwaarts. Deze
dorpen vormden zich op een
lange strandwal met lage
duintjes. De route voert u ook
door de huidige kustplaatsen
Katwijk en Noordwijk, beiden
totaal verschillend van karakter. Katwijk is een wat behou-
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mijn lust en mijn leven

Lyde de Graaf gaat kopje onder

jaar komen logeren, willen ze
altijd meehelpen rondbrengen. Dat vinden ze zo leuk!
Je kunt niet jong genoeg met
vrijwilligerswerk beginnen.”

Zeven jaar geleden haalde ze haar eerste duikbrevet. Inmid-

Vrolijkheid

en gewapend met een duik-

Ze brengt een maaltijd bij mevrouw Henkemans. “Vooral de
vegetarische gerechten zijn zo
heerlijk” zegt ze, zich verheugend op de tahoe in witte
wijnsaus. Men kan kiezen uit
twee diners met vlees of vis
en een vegetarisch menu. Op
dinsdag krijgen de cliënten
een lijst waarop ze voor maximaal vijf dagen hun maaltijdkeuze kunnen aanstrepen.
Op donderdag wordt de lijst
weer opgehaald. Tafeltje Dekje
wordt georganiseerd door
welzijnsorganisatie Pluspunt.
Mevrouw Koene staat haar
maaltijdbezorgster al op te
wachten. “Ze brengt altijd een
hoop vrolijkheid mee,” vertelt
ze over To de Vries. De ‘dienst’
van To en Ger zit er na een uurtje op. Bij Nieuw Unicum staat
een kop soep klaar. “Die is altijd
heerlijk”, roept Ger, die er wel
aan toe is. De klus is weer geklaard. Eet smakelijk!
den familiebadplaats, terwijl
Noordwijk een mondainere,
hippere uitstraling heeft.

Jatwerk

De tulp, waar Nederland wereldberoemd om is, komt oorspronkelijk helemaal niet uit
Nederland. Het Latijnse woord
Tulpia betekent: bloem die lijkt
op een tulband. De tulp werd in
de middeleeuwen gekweekt en
verhandeld in Turkije, waar de
mannen tulbanden droegen.
Sultan Soeleiman gaf ze af en
toe cadeau als relatiegeschenk.
Via via kreeg Carolus Clusius,
hoofd van de kruidentuin van
de Oostenrijkse keizer, er een
paar. Later vertrok Clusius naar
ons land, werd professor aan de
universiteit van Leiden en tegelijk de baas over de kruidentuin
van de universiteit. De tulpen
nam hij natuurlijk mee. Op een
nacht gebeurde het. Een aantal
van zijn mooiste tulpenbollen
werd uit de tuin gestolen. Met
die gestolen bollen begon de
bollenhandel in Nederland.

dels heeft ze er drie: open water, advanced en rescue. Strak
in het duikpak, met een 12 liter persluchtfles op haar rug, een
loodgordel van vijf kilo om
haar middel, vinnen, duikbril
mes aan haar been verkent

Lyde de Graaf de wondere onderwaterwereld.

“Het is fantastisch”, vertelt
ze vol enthousiasme,”Onder
water is het zó mooi en rustig. Het is een heel andere
wereld.” Lyde, die tijdens
kantooruren coördinator van
Loket Zandvoort is, duikt in
haar vrije tijd in binnen- en
buitenlandse wateren. In
Nederland ligt ze regelmatig in de Vinkenveense- of
de Maarseveense Plassen,
het Oostvoornse meer en
in Zeeland. “Die heremietkreeftjes zijn zo schattig!” In
het buitenland heeft ze de
koraalriffen van Bonaire, de
Filippijnen en Egypte bewonderd. Haar favoriete duikstek
is Marsa Alam, in het zuiden
van Egypte, waar ze dolfijnen tegenkwam. “Maar ook
de Pilot- en Napoleonvissen
waren prachtig. Bij mijn buddy (duikmaatje) Astrid Snoep
zwom een grote groene
Murene tussen haar benen
door. Dat was even schrikken, maar alles was oké met
Astrid en we konden onze
duik vervolgen.” Lyde’s grote
wens is te duiken in Thailand
en Indonesië.

Duikteam

Sportduiken doe je minimaal met z’n tweeën, voor
de veiligheid. Tijdens een
duikopleiding leer je ook

gebarentaal zodat je onder
water kunt communiceren.
Duikteam Zandvoort traint
elke dinsdagavond vanaf
21.00 uur in het zwembad
van Center Parcs. Het team
telt 48 leden. De ene week is
er conditietraining en de andere week ‘flessentraining’.
Dan trainen de actieve duikers hun vaardigheden met
hun duikuitrusting. Ook worden situaties nagebootst die
tijdens een duik in buitenwater bedreigend kunnen zijn,
zoals visnetten waar je in
verstrikt kunt raken. En de
niet-actievelingen zwemmen lekker baantjes. Ze zijn
serieus met hun hobby bezig, maar het is ook enorm
gezellig. Vanaf 16 jaar kun je
lid worden. Maar 50-plussers? “Die zijn ook van harte
welkom. Vele van onze duikers zijn 50+”, verklapt Lyde,
“belangstellenden moeten
maar eens komen kijken en
een afspraak maken voor een
proefduik.”
Voor meer informatie kunt
u kijken op internet: www.
duikteamzandvoort.org of
bellen met Lyde de Graaf,
die behalve actief lid ook
secretaris van Duikteam
Zandvoort is. Haar tel. nr. is
023-5353389.
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'EMEENTELIJKE PUBLICATIE WEEK  

6ERGADERING #OLLEGE

$E BESLUITENLIJST VAN DE COLLEGEVERGADERING VAN  APRIL
EN DE VERDERE IN WEEK  DOOR HET COLLEGE GENOMEN
BESLUITEN ZIJN  APRIL VASTGESTELD $E BESLUITENLIJST IS
IN TE ZIEN BIJ DE #ENTRALE "ALIE EN OP DE WEBSITE

.OTA "ELEIDSREGELS EN 6ERSTREKKINGENBOEK 7MO
VASTGESTELD

)N DE VERGADERING VAN  MAART  HEEFT HET COLLEGE
VAN "URGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN :ANDVOORT DE
.OTA "ELEIDSREGELS EN 6ERSTREKKINGENBOEK 7MO VAST
GESTELD $EZE .OTA TREEDT IN WERKING ACHT DAGEN NA
PUBLICATIE EN LIGT GEDURENDE  WEKEN TER INZAGE BIJ
DE #ENTRALE "ALIE IN HET 2AADHUIS EN STAAT OP DE WEB
SITE )N DE .OTA "ELEIDSREGELS EN 6ERSTREKKINGENBOEK
7MO WORDT HET BELEID UITEENGEZET TEN AANZIEN VAN
DE INDIVIDUELE VERSTREKKINGEN UIT DE 7MO (ET GAAT
HIER DAN OM VERSTREKKINGEN ALS EEN ROLSTOEL EEN WOON
VOORZIENING EEN VERVOERSVOORZIENING EN HULP BIJ HET
HUISHOUDEN $E GEMEENTE :ANDVOORT STREEFT NAAR EEN
TRANSPARANT BELEID WAARDOOR BURGERS OP DE HOOGTE ZIJN
HOE EEN AANVRAAG VOOR EEN VERSTREKKING MOET WORDEN
DOORLOPEN WAT HET VERVOLG DAAROP KAN ZIJN EN WAAROM
EEN BEPAALDE BESLISSING WORDT GENOMEN

6ERGUNNINGEN
)NGEKOMEN AANVRAGEN
"OUW SLOOP EN RECLAME AANVRAGEN

:ANDVOORT
+OSTVERLORENSTRAAT  PLAATSEN ZWEMBAD EN BIJGE
BOUW INGEKOMEN  APRIL   2VEFASE
:ANDVOORTSELAAN MAST NR PLAATSEN DUBBELZIJ
DIGE VERLICHTE RECLAME INGEKOMEN  APRIL 
 2
:ANDVOORTSELAAN MAST NR PLAATSEN DUBBELZIJ
DIGE VERLICHTE RECLAME INGEKOMEN  APRIL 
 2
&RANS :WAANSTRAAT  GEDEELTELIJK VERGROTEN WONING
INGEKOMEN  APRIL   2V
+OSTVERLORENSTRAAT  PLAATSEN DAMWAND INGEKO
MEN  APRIL   ,V
"ENTVELD
7ESTERDUINWEG  PLAATSEN SERRE INGEKOMEN  APRIL
  ,V

6ERZOEK OM VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN

:ANDVOORT
+RUISPUNT :ANDVOORTSELAAN ¯ 4OLWEG HERINRICHTING
KRUISPUNT INGEKOMEN  APRIL   6R
,ET OP $E HIERBOVEN GENOEMDE AANGEVRAAGDE VERGUN
NINGEN LIGGEN BIJ DE #ENTRALE "ALIE TER INZAGE 5 KUNT
DEZE INZIEN TIJDENS OPENINGSTIJDEN $EZE PUBLICATIE BE

TEKENT NIET DAT U UW ZIENSWIJZE OVER DEZE AANGEVRAAGDE
BOUWPLANNEN KENBAAR KUNT MAKEN 3LECHTS INDIEN VOOR
DEZE BOUWPLANNEN VRIJSTELLING VAN HET BESTEMMINGS
PLAN OF BOUWVERORDENING KAN WORDEN VERLEEND KAN
TEGEN ONS VOORNEMEN DAARTOE EEN ZIENSWIJZE KENBAAR
WORDEN GEMAAKT %EN VOORNEMEN TOT HET VERLENEN VAN
VRIJSTELLING WORDT AFZONDERLIJK GEPUBLICEERD $EZE PUBLI
CATIE BETEKENT OOK NIET DAT U EEN BEZWAARSCHRIFT KUNT
INDIENEN -OCHT DE VERGUNNING OF VRIJSTELLING WORDEN
VERLEEND DAN ZAL DIT WORDEN GEPUBLICEERD EN PAS DAN
KUNNEN BELANGHEBBENDEN BEZWAAR INDIENEN

+APVERGUNNINGEN AANGEVRAAGD

+APVERGUNNINGEN AANGEVRAAGD BETREFT HET PLAN
GEBIED ,OUIS $AVIDSCARRm
#ORNELIS 3LEGERSSTRAAT EN OMGEVING  KASTANJE
BOMEN  POPULIEREN  SIERAPPELS EN  IEP AANVRAAG
INGEKOMEN OP  MAART  IVM BOUWRIJP MAKEN
UITVOERING E FASE HERPLANT IS GEDEELTELIJK OPGENOMEN
IN HET HERONTWIKKELINGSPROJECT ,OUIS $AVIDSCARRm
0RINSESSEWEG EN OMGEVING  KASTANJEBOOM 
POPULIEREN  IEPEN  DENNENBOOM  ESDOORNS
 CONIFEREN EN  LINDEBOOM AANVRAAG INGEKOMEN OP
 MAART  IVM BOUWRIJP MAKEN UITVOERING E
FASE HERPLANT IS GEDEELTELIJK OPGENOMEN IN HET HER
ONTWIKKELINGSPROJECT ,OUIS $AVIDSCARRm
$E HIERBOVEN GENOEMDE AANGEVRAAGDE KAPVERGUN
NINGEN LIGGEN BIJ DE #ENTRALE "ALIE TER INZAGE 5 KUNT
DEZE INZIEN TIJDENS OPENINGSTIJDEN "ELANGHEBBENDEN
KUNNEN BINNEN EEN TERMIJN VAN ZES WEKEN NA PUBLI
CATIE HUN ZIENSWIJZEN SCHRIFTELIJK KENBAAR MAKEN BIJ
HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE :ANDVOORT 0OSTBUS 
 !! :ANDVOORT

6ERZONDEN BESLUITEN
"OUW SLOOP EN RECLAME VERGUNNINGEN

:ANDVOORT
'ASTHUISSTRAAT  GEDEELTELIJK VERGROTEN WONING
VERZONDEN  APRIL   2V
0ERCEEL NAAST +AM/NNESSTRAAT  TIJDELIJK PLAATSEN
KETENPARK VERZONDEN  APRIL   2V
"ENTVELD
3AXENRODEWEG  PLAATSEN ERFAFSCHEIDING VERZON
DEN  APRIL   ,V

+APVERGUNNINGEN VERLEEND

(AARLEMMERSTRAAT   DENNENBOOM VERLEEND OP
 APRIL 
7ILHELMINAWEG   DENNENBOOM VERLEEND OP 
APRIL 
:ANDVOORTSELAAN   DENNENBOOM VERLEEND OP
 APRIL 
"ELANGHEBBENDEN DIE IN EEN EERDER STADIUM ZIENS
WIJZEN HEBBEN INGEDIEND KUNNEN TEGEN DE BOVEN

Vervolg gemeentelijke publicatie week 17

STAANDE BESLUITEN IN BEROEP GAAN BIJ DE RECHTBANK TE
(AARLEM AFDELING "ESTUURSRECHT 0OSTBUS   "2
(AARLEM (ET INDIENEN VAN EEN BEROEPSCHRIFT HEEFT
GEEN SCHORSENDE WERKING %EN SCHORSENDE WERKING
WORDT PAS BEREIKT NADAT DE PRESIDENT VAN DE RECHTBANK
DAT IN EEN VOORLOPIGE VOORZIENING HEEFT BEPAALD )N
GEVAL VAN ONVERWIJLDE SPOED KUNT U EEN VERZOEK OM
VOORLOPIGE VOORZIENING INDIENEN BIJ DE PRESIDENT VAN
DE RECHTBANK TE (AARLEM %EN DERGELIJK VERZOEKSCHRIFT
DIENT VERGEZELD TE GAAN VAN EEN KOPIE VAN HET BEROEP
SCHRIFT 6OOR HET INDIENEN VAN EEN VERZOEK OM VOOR
LOPIGE VOORZIENING WORDT GRIFFIERECHT GEHEVEN

%VENEMENTENVERGUNNINGEN VERLEEND

%EN EVENEMENTENVERGUNNING IS VERLEEND VOOR
0OLE 0OSITION 6OORJAARSMARKT OP  MEI  EN DE
:OMERMARKT OP  AUGUSTUS 
+ONINGINNEDAG  APRIL  EN "EVRIJDINGSDAG  MEI
AAN 3TICHTING 6IERING .ATIONALE &EESTDAGEN :ANDVOORT
OP OA HET 'ASTHUISPLEIN

'EHANDICAPTENPARKEREN

/P GROND VAN HET OP  NOVEMBER  IN WERKING
GETREDEN !LGEMEEN $ELEGATIEBESLUIT  HEBBEN
"URGEMEESTER EN 7ETHOUDERS VAN :ANDVOORT OP 
FEBRUARI  BESLOTEN TOT $E AANLEG VAN EEN GERE
SERVEERDE GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS AAN $E &AVAU
GEPLEIN THV NR 

6ERKEERSBESLUIT +ONINGINNEDAG  APRIL

(ET COLLEGE VAN "URGEMEESTER EN 7ETHOUDERS HEEFT
BESLOTEN OM VOOR DE DUUR VAN DE TE HOUDEN FESTIVITEI
TEN OP +ONINGINNEDAG IN DE DORPSKERN VAN :ANDVOORT
OP WOENSDAG  APRIL VAN U TOT U
DE BORDEN CONFORM MODEL # ±GESLOTEN VOOR VERKEER
IN BEIDE RICHTINGEN² VAN BIJLAGE ) VAN HET 2EGLEMENT
6ERKEERSREGELS EN 6ERKEERSTEKENS  TE PLAATSEN OP
DE ONDERGENOEMDE LOCATIES
OP HET 'ASTHUISPLEIN DIRECT TEN OOSTEN VAN DE
+RUISSTRAAT
IN DE 2OZENOBELSTRAAT DIRECT TEN OOSTEN VAN DE
+RUISSTRAAT
IN DE 0AKVELDSTRAAT DIRECT TEN OOSTEN VAN DE
+RUISSTRAAT
IN DE 0RINSENHOFSTRAAT DIRECT TEN OOSTEN VAN DE
3POORBUURTSTRAAT
IN DE 3POORBUURTSTRAAT DIRECT TE WESTEN VAN DE
3WALUpSTRAAT!CHTERWEG
IN DE (ALTESTRAAT DIRECT TEN NOORDEN VAN DE
:EESTRAAT
IN DE $IACONIEHUISSTRAAT DIRECT TEN WESTEN VAN DE
.IEUWSTRAAT
IN DE +ONINGSTRAAT DIRECT TEN WESTEN VAN DE
/OSTERSTRAAT
IN DE +ANAALWEG DIRECT TEN WESTEN VAN DE
/OSTERSTRAAT
IN DE 7ILLEMSTRAAT DIRECT TEN WESTEN VAN DE
0RINSESSEWEG

IN DE /OSTERSTRAAT DIRECT TEN NOORDEN VAN DE
0RINSESSEWEG
OP DE NOORDELIJKE EN ZUIDELIJKE RIJBAAN VAN DE 0RINSES
SEWEG DIRECT TEN WESTEN VAN DE +ONINGINNEWEG
IN DE 3CHOOLSTRAAT DIRECT TEN WESTEN VAN ,OUIS
$AVIDSSTRAAT
OP HET 2AADHUISPLEIN ZODAT ¾ VAN DE ROTONDE AFGEZET
WORDT EN ALLEEN DE VERKEERSBEWEGING /RANJESTRAAT ¯
'ROTE +ROCHT MOGELIJK BLIJFT

IN HET 'ASTHUISPLEIN DIRECT TEN WESTEN VAN DE
3WALUpSTRAAT
IN HET 'ASTHUISPLEIN DIRECT TEN OOSTEN VAN DE
+RUISSTRAAT
IN DE 'ASTHUISSTRAAT DIRECT TEN ZUIDEN VAN DE
3MEDESTRAAT
OP  EN  MEI  VAN  UUR TOT IN BEGINSEL
 UUR

#ENTRAAL TELEFOONNUMMER

(ET COLLEGE VAN "URGEMEESTER EN 7ETHOUDERS HEEFT
TEVENS BESLOTEN OM
OP  APRIL  DE BORDEN % ±VERBODEN TE PAR
KEREN² VAN BIJLAGE ) VAN HET 2EGLEMENT 6ERKEERSREGELS
EN 6ERKEERSTEKENS  MET ONDERBORD ±7OENSDAG
AS² TE PLAATSEN OP DE LOCATIE VAN DE PARKEERVAKKEN IN
HET GEBIED VAN DE FESTIVITEITEN ZODAT HET GEBIED VAN DE
FESTIVITEITEN OP +ONINGINNEDAG VRIJ IS VAN GEPARKEERDE
VOERTUIGEN

"EZWAARSCHRIFTEN

$E HIERBOVEN GENOEMDE VERLEENDE VERGUNNINGEN GE
NOMEN BESLUITEN LIGGEN BIJ DE #ENTRALE "ALIE TER INZAGE
5 KUNT ZE INZIEN TIJDENS OPENINGSTIJDEN "ELANGHEBBEN
DEN KUNNEN GEDURENDE EEN TERMIJN VAN ZES WEKEN NA
BEKENDMAKING EEN GEMOTIVEERD BEZWAARSCHRIFT INDIE
NEN $E DATUM VAN BEKENDMAKING IS DE VERZENDDATUM
VAN DE VERGUNNING )NDIEN HET GEEN VERGUNNING BETREFT
IS DIT DE PUBLICATIEDATUM 5 RICHT UW BEZWAARSCHRIFT
MET VERMELDING VAN±BEZWAAR²IN DE RECHTERBOVENHOEK
VAN UW BRIEF AAN HET COLLEGE VAN "URGEMEESTER EN 7ET
HOUDERS 0OSTBUS   !! :ANDVOORT (ET BEZWAAR
SCHORST IN BEGINSEL NIET DE WERKING VAN HET BESLUIT
WAARTEGEN HET IS GERICHT )N GEVAL VAN SPOED KUNT U
EEN VERZOEK OM EEN VOORLOPIGE VOORZIENING INDIENEN
BIJ DE VOORZIENINGENRECHTER VAN DE 2ECHTBANK (AARLEM
SECTOR "ESTUURSRECHT 0OSTBUS   "2 (AARLEM
%EN DERGELIJK VERZOEK DIENT VERGEZELD TE GAAN VAN EEN
AFSCHRIFT VAN HET BEZWAARSCHRIFT )NDIEN HET EEN VERGUN
NING BETREFT VOOR EVENEMENTEN VERTONINGEN OP OF AAN
DE WEG HET HOUDEN VAN OPTOCHTEN SNUFFELMARKTEN
VERRUIMING SLUITINGSUUR ONTHEFFING :ONDAGWET EX
PLOITATIE OF SPEELAUTOMATEN DIENT U UW BEZWAARSCHRIFT
AAN DE BURGEMEESTER TE RICHTEN

-AANDAG TM WOENSDAG   UUR
$ONDERDAG
  UUR
6RIJDAG
  UUR
4IJDENS DE DONDERDAGAVONDOPENSTELLING KUNT U MAAR
VOOR EEN BEPERKT AANTAL ZAKEN TERECHT PASPOORTEN EN
RIJBEWIJZEN ED

/P GROND VAN VORENSTAANDE MAATREGELEN BESLUIT HET
COLLEGE VAN "URGEMEESTER EN 7ETHOUDERS TEVENS EEN
TIJDELIJK BUSHALTE "ORD , TE PLAATSTEN IN DE /RANJE
STRAAT DIRECT TEN ZUIDEN VAN HET 2AADHUISPLEIN

!FSLUITING 'ASTHUISPLEIN OP  EN  MEI

(ET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS HEEFT
BESLOTEN TIJDENS DE +ADOBRADERIE OP  EN  MEI 
OP HET 'ASTHUISPLEIN FYSIEKE AFSLUITINGEN MIDDELS
DRANGHEKKEN VOORZIEN VAN RETROREFLECTEREND MATERIAAL
INCLUSIEF DE BORDEN CONFORM MODEL # VAN BIJLAGE )
VAN HET 2EGLEMENT 6ERKEERSREGELS EN 6ERKEERSTEKENS
 TE PLAATSTEN OP DE VOLGENDE LOCATIES

!LLE AFDELINGEN ZIJN BEREIKBAAR VIA    
MAANDAG TM DONDERDAG  ¯  UUR EN VRIJDAG
 ¯  UUR

-ELDING OF KLACHT

"EL MET DE #ENTRALE -ELDLIJN     vF VUL OP
DE WEBSITE HET DIGITALE FORMULIER IN vF STUUR EEN BRIEF
NAAR DE KLACHTENCOyRDINATOR

/PENINGSTIJDEN #ENTRALE "ALIE

/PENINGSTIJDEN BEGRAAFPLAATS

$E ALGEMENE BEGRAAFPLAATS EN DIERENBEGRAAFPLAATS
AAN DE 4OLLENSSTRAAT ZIJN DAGELIJKS OPEN TUSSEN 
 UUR

#OLLEGELID SPREKEN

%EN AFSPRAAK MAKEN MET EEN COLLEGELID DOET U VIA
HET CENTRALE TELEFOONNUMMER $AARBIJ GEEFT U AAN
WAAROVER U HET COLLEGELID WILT SPREKEN (ET KAN ZIJN DAT
U EERST NAAR EEN VAKAFDELING VERWEZEN WORDT

6RAGEN OVER EEN BOUWPLAN

6OOR VRAGEN OVER CONCRETE OF GEWENSTE BOUWPLANNEN
IS DE WERKEENHEID 6ERGUNNINGVERLENING OP WERKDAGEN
TELEFONISCH BEREIKBAAR TUSSEN  EN  UUR

/P ZOEK NAAR WERK

7ERKGEVERS EN WERKZOEKERS MAKEN GEBRUIK VAN
WWWWERKENINZANDVOORTCOM 6OOR HET VINDEN OF
AANBIEDEN VAN BANEN IN :ANDVOORT

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Bakerstreet opent nieuwe zaak in Zandvoort

In wat oorspronkelijk de oudste automatiek (Sols uit 1946)
was, is op vrijdag 18 april een ‘shop-in-shop’ broodjeszaak

geopend. Franchisenemer Robert Slag, samen met broer
Alexander en zijn team, biedt nu met de bestaande snackbar

‘Het Plein’ meer mogelijkheden voor de verschillende eet
momenten van een dag.

De oer-Hollandse broodjesketen Bakerstreet is een sterk
groeiende franchise formule
met inmiddels 97 vestigingen in Nederland en België.
Bakerstreet is te vinden in
benzinestations, doe-hetzelfzaken, wegrestaurants,
meubelboulevards en op A1
locaties in steden, verspreid

over het land. En nu dus ook
in Zandvoort.
Slag:“Wij willen inspelen op de
behoefte van de gast aan een
gezond en verantwoord ontbijt
of lunch. Te denken valt dan
ook aan het steeds groeiende
fitnessgebeuren en wij willen
graag dat bijvoorbeeld hard-

lopers of fietsclubs eerst even
bij ons langs komen voor een
goede start.” Het assortiment
bestaat uit vers afgebakken en
ter plekke belegde broodjes,
panini’s, warme snacks, verse
sappen en smoothies, salades
en lekkernijen voor bij een kop
heerlijke Java bonenkoffie.
Natuurlijk blijven de 24 soorten softijs voorradig en voor de
sinds vier jaar zelf gemaakte
frites is men nog steeds van
harte welkom. Robert: “De uitdaging was na tien jaar snackbar ‘Het Plein’ enigszins weg
en daarom hebben wij nu een
grote stap gemaakt met dit

totaalconcept van drie zaken
in één pand. De trend is toch
dat de klanten gezonder willen eten en wij bieden thans in
ons familiebedrijf (zijn ouders
maken bijvoorbeeld nog elke
dag schoon!) een ruime keuze
op dit gebied.”

Bakerstraat Zandvoort is
elke dag vanaf 08.00 uur
‘s morgens tot ‘s avonds laat
geopend en bij goed weer is
het prettig vertoeven op het
terras met 40 stoelen aan
het Kerkplein 12. Tel. 5732625,
www.bakerstreet.nl
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Zandvoortse Courant

Voetbal

Softbal

Zaterdag

SV Zandvoort weer kwelgeest voor Young Boys
Het zaterdagelftal van SV Zandvoort heeft de gedoodverfde
kampioen Young Boys afgelopen zaterdag in Schalkwijk het

vuur na aan de schenen gelegd. Het jonge elftal dat trainer

Pieter Keur de wei instuurde maakte alleen in de tweede minuut een verdedigingsfout waardoor Mike van Dort zijn ploeg
aan een voorsprong kon helpen. Aanvallend echter werden de
spaarzame kansen niet benut waardoor de wedstrijd met 1-0
verloren ging.

Doelman Michel van Kampen is verslagen

De grootste kans voor
Zandvoort deed zich pas in de
tweede helft voor. Nigel Berg
kon ontsnappen na een mooie
steekpass uit het Zandvoortse
middenveld. De jonge speler
was echter niet bij machte

Voetbal

om de Young Boys-keeper te
passeren. Het was voor trainer
Keur het sein om een verdediger op te offeren voor een extra aanvaller. Hierdoor werden
er wel een paar kleine kansen
gecreëerd maar meer ook niet.

Achterin kwamen nu wel gaten maar doelman Michel
van Kampen hield weer op
raadselachtige wijze zijn tegenstander van het scoren af.
Saillant detail: Van Kampen
staat komend seizoen bij zijn
tegenstander van afgelopen
weekend onder de lat!
Zandvoort kan zich door deze
nederlaag gaan opmaken
voor de vakantie. Normaal
gesproken komt het elftal
niet meer in aanmerking
voor de play-offs. Komende
week komt Almere op visite
voor de laatste wedstrijd van
het seizoen. Almere is door de
KNVB gevraagd om de competitie af te maken alhoewel de
club failliet is door een schuld
van maar liefst € 600.000! De
polderboeren hebben daarop
positief gereageerd en maken
dus de competitie af. Als dat
niet zou zijn gebeurd, zouden
een paar topploegen op andere plaatsen zijn geëindigd
omdat punten gehaald tegen
teams die uit de competitie
worden gehaald, allemaal
verloren gaan.

Zondagteam blijft in degradatienood
DSOV blijft het zondagteam van SV Zandvoort nog steeds in
degradatiegevaar. De laatste wedstrijd zal uitsluitsel moeten
geven wie het reeds gedegradeerde RCH naar de vijfde klasse
vergezelt.

In de eerste helft zag het
er geenszins naar uit dat
Zandvoort het zou afleggen
tegen DSOV. Zandvoort voetbalde beter en drong DSOV
ver terug. De Vijfhuizenaren
moesten het hebben van
counters die werden opgezet
met lange halen naar voren.
Jan Zonneveld zag een fraai
schot tegen de lat belanden
en een knal van Billy Visser trof
de doelpaal. Voeg daarbij een
op het randje van buitenspel
afgekeurde treffer van junior
Chris Dölger en er kan gesteld
worden dat het de badgasten
niet mee zat.
22

Op slag van rust liep
Zandvoort in de val van de
tactiek van de thuisclub en
kon spits Meerstra een voorzet geheel vrijstaand binnen
tikken, 1-0. Deze treffer viel
natuurlijk op een zeer ongelukkig moment. In de tweede
helft is Zandvoort er niet meer
in geslaagd deze tegenslag
te boven te komen. Het spel
werd er niet beter op en het
werd zelfs van beide kanten
een zeer slechte tweede helft.
Na een kwartier in de tweede
helft opnieuw een snelle uitbraak van DSOV en weer kon
nu de vrijstaande Van Bemmel

Ruime winst heren en dames

van dichtbij raak schieten, 2-0.
DSOV nam geen enkel risico
meer en roeide alle ballen ver
weg. Ondanks dat de goed
leidende scheidsrechter tien
minuten extra tijd bijtelde
kwam er geen verandering in
de situatie.
Met nog een wedstrijd voor
de boeg is RCH gedegradeerd
en voor de tweede degradatie plaats komen Zandvoort
en DSOV nog in aanmerking.
Deze teams staan op de ranglijst gelijk in punten. Zandvoort
heeft alles nog in eigen hand
en moet zondag in de thuiswedstrijd (aanvang 14.00 uur)
tegen RCH toch kunnen winnen. DSOV moet op bezoek bij
Bloemendaal dat nog volop in
strijd is voor een plaatsje in de
nacompetitie via een periodekampioenschap.

Lions heren fluitend naar einde competitie
De heren van Lions hebben hun laatste wedstrijd van het sei-

versloegen Olympia/DSC’74 5 met 20-4, terwijl de heren op

iedere wedstrijd wel een kwart was aan te wijzen waarin het

Sport Combinatie kwamen tot ruime overwinningen. De dames
eigen veld met 16-5 sterker waren dan RCH/Pinguins 3.
Junior Iris Lagas met 4 honkslagen uit 5 slagbeurten was
de meest opvallende speelsters aan ZSC-zijde in de uitwedstrijd tegen de dames
van Haarlem Olympia/DSC’74
5. Al in de 1e inning nam ZSC
een 3-1 voorsprong door runs
van Sylvia Koper, Martina en
Marcella Balk. De thuisclub
wist op het werpen van Wilma
van Riemsdijk (4x 3-slag, 1x
4-wijd, 9 honkslagen tegen)
ook een run over de thuisplaat
te brengen. Door runs van
Iris Lagas (2e innning), Nieki
Valkenstijn (3e) en Iris Lagas
en Marcella Balk (4e) nam ZSC
een 7-3 voorsprong. In de 5e
en laatste slagbeurt scoorde
ZSC op 11 honkslagen liefst 13
runs waardoor de eindstand
op 20-4 voor de Zandvoortse
dames kwam.

Heren

De heren van ZSC zagen RCH/

Pinguins 3 in de 1e inning een
homerun slaan op het werpen
van Tjeerd Buijs (2x 3-slag, 2x
4-wijd, 8 honkslagen tegen).
Het betekende een 0-4 achterstand, die in de gelijkmakende
slagbeurt al ongedaan werd
gemaakt doordat Buijs, Peter
Douma, Jeroen van ’t Wout en
Marcel Paap de thuisplaat wisten te bereiken: 4-4. In de 4e
inning nam RCH met 4-5 opnieuw de leiding, maar in de
gelijkmakende slagbeurt boog
ZSC de achterstand, opnieuw
door runs van Buijs en Douma,
om in een 7-5 voorsprong. In de
5e inning werd de partij definitief beslist toen nog eens vijf
ZSC slagmensen de thuisplaat
bereikten, geholpen door een
homerun van Ernsto Vonsee,
12-5. Ook in de 6e slagbeurt
bezorgde een homerun, nu
van Van ’t Wout (4 uit 4), ZSC
nog eens vier runs waardoor
de eindstand op 16-5 kwam.

Kansloze nederlaag handbalsters
De handbalsters van ZSC hebben de uitwedstrijd tegen DSOV

in Vijfhuizen met 20-10 verloren. Bij rust was de wedstrijd
reeds beslist omdat de thuisclub een 12-3 voorsprong had
genomen.

Alleen in het begin van de
wedstrijd was er even sprake
van een gelijkwaardige strijd.
ZSC nam zelfs twee keer een
voorsprong (0-1 en 1-2), daarna namen de geroutineerde
speelsters van de thuisclub
het heft volledig in handen. In
de 2e helft bleef hun productie
beperkt tot 8 doelpunten, waar
ZSC er 7 tegenover wist te stellen. Overigens was DSOV van

mening dat de scheidsrechter
vier doelpunten over het hoofd
had gezien. Op het formulier
kwam echter als eindstand
20-10 te staan.
Namens ZSC scoorden Daphina
van Rhee en Lucia v.d. Drift 2
keer. Christel Gazenbeek, Aniek
de Buyzer, Suzanne Zwemmer,
Laura Koning en Martina Balk
scoorden ieder 1 doelpunt.

Sport verbroedert!
www.sportinzandvoort.nl

zoen fluitend af kunnen maken. Waar tijdens het seizoen in
even niet liep, was het afgelopen zaterdag in de Korver Sport-

hal een en al concentratie en werd KTC 2 met een 86-51 nederlaag terug naar Overveen gestuurd.

Het kampioensteam van The Lions

Het waren vooral Ron v.d. Meij
en Robert te Pierik die er om
streden om de schrijver het
meeste werk te geven. Lions
startte sterk en maakte in het
eerste kwart al het verschil.
Deze lijn zette zich de volgende kwarten voort met de
bovenstaande eindstand als
resultaat. Uiteindelijk werd
V.d. Meij topscorer met 22
punten en maakte Ten Pierik
er maar 1 minder.

Milan v.d. Storm: “Het was
eigenlijk een saaie wedstrijd
maar wel een constante.
Omdat wij geen dip kenden
deze wedstrijd werd het
verschil met 35 punten het
grootste van dit seizoen. We
kijken terug op een goed seizoen. We hebben 19 wedstrijden gewonnen en slechts 1
verloren. Het ging crescendo
toen Ron terugkwam. Op zich
waren we niet slecht maar

iemand die gemiddeld 23
punten per wedstrijd maakt,
is voor ieder team belangrijk.
Ook Robert is natuurlijk een
geroutineerde kracht en heeft
in die paar wedstrijden dat hij
mee heeft gespeeld gemiddeld 15,62 punten gemaakt.
Komend seizoen proberen we,
met hulp van het bestuur, om
die eerste regioklasse over te
slaan en direct naar de derde
rayon klasse te promoveren.
Jakko Simonse, Ivar Ooms en
Kristiaan Zwemmer zullen
om diverse redenen volgend
seizoen niet meer spelen. We
zijn dus opzoek naar versterkingen. Misschien dat Niels
Crabbendam terugkomt, dat
zou een aangename versterking zijn. En wie weet willen
er een paar Zandvoorters, die
buiten Zandvoort spelen, terug naar het oude nest. Wie
weet?”
Even een paar cijfertjes: er
werden 20 wedstrijden gespeeld en daarin maakte Lions
1362 punten (gem. 68,1 per
wedstrijd). De meeste punten
in één wedstrijd werden door
Ron v.d. Meij gehaald: 47 (in
de thuiswedstrijd tegen ABC
Axion). Drie spelers kwamen
tot een gemiddelde van meer
dan 10 punten: Ron v.d. Meij
(23), Robert ten Pierik (15,62)
en Sander Verboom (14,1).

Schaken
Louis Blok Rapid toernooi op Hemelvaartsdag
Het 28e Louis Blok Rapid toernooi van de Zandvoortse Schaak
Club zal op 1 mei aanstaande, Hemelvaartsdag, in het Gemeenschapshuis plaatsvinden. Het is nog de enige activiteit
die deze eens zo roemruchte club organiseert.
Het is ooit als toernooi begonnen ter gelegenheid van
het 50-jarig bestaan van de
club in 1980 en is nu niet
meer weg te denken van de
vaderlandse schaakkalender.
Evenals afgelopen jaren verwacht de organisatie weer
tussen de 80 en 100 deelnemers. Niet alleen uit de
regio, maar ook uit andere
windstreken van het land, en

daarbuiten, is de belangstelling altijd erg groot.
De indeling is weer in groepen van zes deelnemers
op speelsterkte met een
bedenktijd van 25 minuten
per deelnemer. Totaal mag
een partij dus 50 minuten duren. Per groep van 6
deelnemers is er een fraaie
beker te winnen en voor de
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Tennis

Heren

Zowel het dames- als het herensoftbalteam van de Zandvoortse

Handbal

Zondag

Door met 2-0 te verliezen van mededegradatiekandidaat

Basketbal

•

hoofdgroep is er bovendien
de fraaie Wisselbeker. De eerste ronde begint om 11.00 uur
en rond de klok van 17.00 uur
zal de prijsuitreiking plaatsvinden.
Inschrijven voor dit schaaktoernooi kan uiterlijk tot
dinsdag 29 april aanstaande
vóór 17.0 0 uur, onder vermelding van uw speelsterkte in
verband met de indeling. Bel
Edward Geerts (5717978) of
Ruud Schiltmeijer (5717272)
of e-mail: ruudzandvoort@
hetnet.nl. Het inschrijfgeld
bedraagt € 7.

Eredivisie tennis van start
Komende zaterdag (!), 26 april, gaat de Eredivisie Gemengd Prof-

tennis 2008 van de KNLTB van start. Het eerste gemengde zondag-

team van Tennisclub Zandvoort neemt hier na jaren weer aan deel,
na het kampioenschap en de promotie van het vorige seizoen.

Sander Koning

Griekspoor/Zandvoort heeft
zich in de breedte kunnen
versterken met Michel Koning
(12e nationale ranglijst). Hij zal
samen met zijn broer Sander
(27e) en Marcus Hilpert, de
Oostenrijker die vorig seizoen
bij TCZ kwam spelen, het heren
singel en dubbel gaan spelen.
Bij de dames is er niets veranderd. Andrea van den Hurk,
Mireille Bink (26e) en Suzanne
Trik (47e) moeten het voor
Zandvoort bij de dames gaan
doen. De coaches Dick Suijk en
Hans Schmidt zullen per speeldag bepalen wie wat speelt.
De eredivisie kent slechts een
halve competitie, in verband
met de (betaalde) toppers die
voor menige eredivisieclub
uitkomen en die in het buitenland lucratieve toernooien
willen spelen. Er zijn slechts
8 ploegen, waardoor er, na
loting, niet meer dan drie
thuiswedstrijden voor onze

‘plaatsgenoten’ in het verschiet liggen. Zaterdag 26 april
de eerste tegen BLTV uit Breda,
de tweede op Hemelvaartsdag
1 mei tegen TC Groenekan uit
Groenekan (gem. De Bilt) en
de laatste op zondag 4 mei
tegen Popeye Gold Star uit
Amsterdam. Alle wedstrijden
beginnen om 11.00 uur en zijn
opgebouwd uit 2 dames singles, 2 heren singles, 1 dames
dubbel en 1 heren dubbel. Er
zijn geen gemengde dubbel
zoals in de hoofdklasse.
D e u i t w e d s t r i j d e n va n
Griekspoor/Zandvoort worden gespeeld tegen: HLTC
Leimonias (Den Haag), HIN/
De Manege (Apeldoorn), TV
Dekker/Horsman (Warmond) en
Amstelpark TS (Amsterdam).
De bovenste 4 ploegen van de
ranglijst spelen in het weekend van 7 en 8 juni om het
landskampioenschap.

De adverteerders van deze week
Administratiekantoor K. Willemse
Auto Strijder
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boudoir by Sara
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Danzee
De Nieuwe Puur
De Vier Geboden
Dorsman Assurantiën
Etos
Gemeente Zandvoort

IJzerhandel Zantvoort
Mickey’s Café
Mollie & Co
Motorrijschool Goede
Netexpo Internet BV
P. van Kleeff
Pluspunt Boomhut
Sea Optiek
She Satehcafé
Thalassa Strandpaviljoen 18
Thomashuis Zandvoort
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van der Valk & Swart
Notarissen
Vanhier
Van Schaik Omaco Makelaars
Willemse Elektrotechniek
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Nassauplein 1

www.cvl.nu

Burg. Fenemaplein 10/4

Op de 2e etage van een complex aan zee gelegen ruim 4 kamer
appartement (thans 3 kamers) met 2 balkons; één biedt
uitzicht op de wandelboulevard en de Noordzee, de ander op
het Zandvoortse dorpscentrum. Het complex beschikt over een
lift en winkels en treinstation zijn op steenworp afstand.

• Alle vertrekken beschikken over paneeldeuren
• Geheel voorzien van dubbele beglazing en hardhouten
kozijnen
• Afgelopen 4 jaar gerenoveerd
• Woonopp. ca. 100 m2 , perceelopp.105 m2

• Berging in de onderbouw
• Centrum en openbaar vervoer op ca. 100m afstand
• Woonoppervlakte ca. 100 m2

Vraagprijs V 379.000,--

Vraagprijs V 199.000,--

familiewoning

Hogeweg 76/1

Wilhelminaweg 42

•
•
•
•

• Inpandige berging
• Op loopafstand van alle voorzieningen
• Woonoppervlakte ca 140m2, perceeloppervlak 204m2

Aan de rand van het centrum gelegen kleinschalig complex
(met lift) van totaal 7 appartementen. Dit moderne 3 kamer
appartement ligt op de begane grond en beschikt over een
achtertuin op het zuiden van ca. 70 m2, lichte L-vormige
woonkamer en 2 slaapkamers.
Geheel v.v. marmeren vloer en vloerverwarming
Kunststof kozijnen en dubbele beglazing
Parkeerplaats en berging in de parkeergarage
Woonoppervlakte ca. 90 m2

Vraagprijs V 399.000,--

royaal

nieuw

Aan pleintje gelegen goed onderhouden 2 onder 1 kap
woning met 4 slaapkamers en zonnige besloten achtertuin op
het westen met achterom.
Dit straatje is rustig omdat er alleen bestemmingsverkeer
komt, dus ideaal voor degene die niet zo van drukte houdt.

modern

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie

In een doodlopend laantje in het groene hart van Zandvoort
ligt deze verbouwde en keurig verzorgde gezellige tussenwoning. De rustige ligging in een bijna verborgen zijstraat van
de Wilhelminaweg, de voor- én achtertuin, royale woonkamer
met woonkeuken, 3 slaapkamers en ruime zolder maken van
dit woonhuis een heerlijke familiewoning.

Vraagprijs V 469.000,--

Kromboomsveld 32

Royale 2-onder-1 kap villa in het gewilde “Park Duijnwijk”. De
voornaamste pluspunten van deze woning zijn de uitbouw aan
voor- en achterzijde, de oprit, de garage, de sfeervolle living
met erker en open haard, de royale woonkeuken die toegang
biedt tot een heerlijke achtertuin met schuur en achterom, en
de 2 verdiepingen waarvan alle kamers ruim te noemen zijn.
•
•
•
•

Zeer goed onderhouden
Momenteel 5 slaapkamers verdeeld over 2 verdiepingen
Centraal gelegen t.o.v. het strand, centrum en station
Woonoppervlakte ca. 180 m2, perceeloppervlakte 287 m2

Vraagprijs V 599.000,--

kinderrijk

Sara Roosstraat 52

Deze ruime en zeer lichte 4-kamer maisonnette ligt in een
speels opgezet complex in Park Duinwijck – het laatste grote
nieuwbouwproject van Zandvoort. De woonkamer heeft een
plafond dat schuin oploopt tot ruim 3 meter hoogte en een
lichtkoepel, een gezellige semi-open keuken en een aangenaam terras van ca. 10m2 dat uitkijkt op de binnenvijver.
Een ander pluspunt is de parkeerplaats in de parkeerkelder.
• Op loopafstand van het station, centrum en strand
• Kinderrijke omgeving
• Woonoppervlakte ca. 115 m2

Vraagprijs V 284.000,--

Zandvoortse
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Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

Sport

P23 Eredivisie tennis
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Koninginnedag 2008 in Zandvoort
• 10 Zachte bollen € 2,50
• 4 Tompoucen € 5.95
• weekend taartje:
Sinaasappel Oranje Slof € 7.95
Nieuw in ons assortiment:

Cappucino muffin € 1,95
Ontbijt muffin € 1,95
Blueberry Crumble muffin € 1,95
Div. Boterkoeken vanaf € 3,95
Div. nieuwe gebakssoorten € 1,95

Alle rommel werd weer uit de kast gehaald… De vrijmarkt kwam wat traag
op gang, maar “we hebben goed verkocht” klonk het links en rechts

Na de officiële opening door burgemeester Niek Meijer werden de
ballonnen opgelaten. Wie zal er winnen?

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

Zandvoort Optiek

Serengeti
zonnebrillen
ook op sterkte!
Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

De kinderspelen waren talrijk en veelal uitdagend, zo ook deze
klimmuur. Elke leeftijdsgroep had zijn ‘eigen’ straat

De Mannetjes
Lintjes

‘Hoe gekker hoe mooier’. Zo nu en dan kwamen we zeer uitbundig
oranje geklede mensen tegen

Bijpraten met Bierman
over Middenboulevard
Wethouder Marten Bierman heeft tijdens de bijzondere
raadsvergadering van afgelopen donderdag de raad bijge-

praat over de collegeplannen over het nieuw te vormen

Alle
ZandvoortPas
aanbiedingen vindt u
op pagina 12 en 13!

Gemeenteraadsvergadering
op donderdag 15 mei.

De agenda vindt u in de gemeenteadvertentie.

bestemmingsplan Middenboulevard. Een bijzondere ver-

gadering, met een bijzondere structuur en een volgepakte
‘Jammer dat Bierman ‘m in
Amsterdam kreeg, anders
hadden we er vier gehad’

publieke tribune. Een rumoerige vergadering ook waarin de
voorzitter zowel de publieke tribune als de leden regelmatig tot kalmte moest manen.

vervolg op pagina 3

www.vanhier.nl
www.vanhier.nl

administratieve diensten ﬁscale diensten
DGA/MKB-advies bedrijfsjuridisch advies
online diensten vermogensplanning
fusie, overname en opvolging controlling
accountancy
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Familieberichten
Precies 4 maanden en 4 dagen na het overlijden
van zijn geliefde vrouw is rustig in zijn slaap
overleden mijn vader

Wim Nijboer
weduwnaar van Netty Nijboer-Nieuwpoort
voormalig directeur van Wim Gertenbach Mavo en
oud voorzitter van Zandvoortmeeuwen

Veel fijne herinneringen,
verzachten de smart.
Voorgoed uit ons midden,
maar nimmer uit ons hart.

Stukje Mediterranée aan zee

Petrus Leonardus Rietdijk
Peter

Tel. 023 571 57 07

weduwnaar van Eva Marijtje Rietdijk - Zwemmer

Ik dank de Thuiszorg en in het bijzonder Adèle
van Kemenade voor de liefdevolle verzorging.
		

Peter Nijboer

Zandvoort, 28 april 2008
Correspondentieadres:
Jonkheer P.N. Quarles van Uffordlaan 39
2042 PP Zandvoort
Wim is opgebaard in het Yarden
Uitvaartcentrum aan de Zijlweg 183 te Haarlem.
U kunt afscheid van Wim nemen op vrijdag
2 mei van 18.30 uur tot 19.15 uur.
De crematieplechtigheid vindt plaats op
zaterdag 3 mei om 10.45 uur in het
crematorium Westerveld, Duin en
Kruidbergerweg 2- 6 te Driehuis.
Tijd van samenkomst daar 10.30 uur.
Na afloop is er gelegenheid voor een informeel
samenzijn in de ontvangkamer van het
crematorium.

† 29 april 2008

Haarlem:
Jaap
Australië:
Ria en (Kasper †)
Portugal:
Peter en Lili
Zwanenburg: Roel
		
Klein en achterkleinkinderen
Correspondentieadres:
Mary Anton-Rietdijk
Celciusstraat 2
2041 TK Zandvoort

Keuken dagelijks geopend
mei
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do

2
3
4
5
6
7
8

Hoog Laag Hoog Laag Hoog
water water water water water
0139
0225
0311
0356
-

0936
1036
1114
1154
0024
0054
0135

1406
1445
1535
1615
0437
0522
0606

2236
2314
2357
1300 1659
1350 1745
1430 1836

Onze vader is overgebracht naar het Yarden
uitvaartcentrum Kennemerland, Zijlweg 183 te Haarlem,
alwaar gelegenheid is tot afscheid nemen vrijdag 2 mei
van 20.15 uur tot 21.00 uur.
De Dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden
maandag 5 mei om 11.00 uur in de aula van begraafplaats
Westerveld, Duin en Kruidbergerweg 6 te Driehuis,
aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden in het
familiegraf aldaar.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de
ontvangkamer van de begraafplaats.

Ronneke Goossens-Willems
28 februari 1948 		

30 maart 2008

Via deze weg willen wij u hartelijk danken
voor uw belangstelling en blijken van
medeleven na het overlijden van Ronneke.
De aanwezigheid van zo velen bij het afscheid
op 4 april, de bezoekjes, lieve woorden,
brieven, kaarten en bloemen geven troost.
Fam. Ton Goossens,
kinderen en kleinkinderen.

Ook voor uw (bedrijfs)feesten
bent u bij ons aan het
juiste adres!
Keuken iedere avond geopend
Voor reserveringen en informatie: 023-5713200
www.beachclubtien.nl
2
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Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres:
Hogeweg 39-1
2042 GE Zandvoort
Tel & Fax 023 - 5732 752
Email: redactie@
zandvoortsecourant.nl
Openingstijden kantoor:
Maandag en dinsdag
09.00 - 16.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie:
Letty van den
Brand-Kinderdijk
Tel. 06 - 434 297 83
Email: letty@
zandvoortsecourant.nl
advertenties@
zandvoortsecourant.nl
Bladmanager:
Gillis Kok
Tel. 06 - 460 460 26
Email: gillis@
zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie:
Joop van Nes
Tel. 06 - 144 826 85
Email: joop@
zandvoortsecourant.nl
Vormgeving:
IR Design Zandvoort
www.irdesignzandvoort.nl
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 23-37
1901 RW
Castricum
Verspreiding:
ZVO Verspreiders
www.zvo-verspreiders.nl
06-1139 1478
(tevens nabezorging)
Uitgever:
Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl
Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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de Amsterdamse woningstichting De Key gekozen. De naam

Wethouder Bierman over
Middenboulevard

te interim directeur Theun Oosterhuis vorige week woensdag

Bierman kreeg als eerste het woord en lichtte agendapunt 1,

Woningbouwvereniging EMM heeft als fusiepartner voor

Met dankbaarheid dat we hem zolang in ons midden
mochten hebben, geven wij u kennis van het overlijden van
onze lieve vader, schoonvader, opa en overgrootvader

* 10 september 1913
in de leeftijd van 78 jaar.

EMM kiest voor De Key

Waterstanden

Zandvoortse Courant

EMM zal verdwijnen, evenals het verenigingmodel. Dit maakbekend. Het is een logische vervolgstap in het fusietraject van
de Zandvoortse coöperatie.

Van de circa 200 aangeschreven woningcoöperaties waren er nog 5 overgebleven, die
allen een bitboek maakten.
Deze werden door de commissarissen, de ledenraad en
een vertegenwoordiging van
de medewerkers allemaal
bestudeerd. Na het laatste
beraad werd uiteindelijk gekozen voor De Key.

Aan de slag

Oosterhuis: “De laatste vijf
kandidaten konden allemaal
volledig aan de door ons gestelde eisen voldoen. Het
kwam dus neer op details.
Het zal voor een aantal mensen een emotionele verandering worden want de naam
EMM zal verdwijnen. Ook
het verenigingmodel zal niet
meer gehanteerd worden.
Daarin staat de ledenraad
unaniem achter ons. De vereniging EMM zal binnenkort
opgeheven worden om op te
gaan in de woningstichting
De Key. Voor de medewerkers
zal er niets veranderen, tenzij in het goede, en ook ons
huidige kantoor blijft een
volwaardig kantoor. De Key
heeft veel ervaring met huisvesting van doelgroepen, een
onderdeel waar Zandvoort
in de toekomst ook mee te
maken krijgt. Verder hebben

Cartoon		

Werkzaamheden 2008/2009, toe. Hij is van mening dat de sa-

menwerking met Vesteda, die volgens deze krant over is, nog
ze een projectontwikkelaar
als dochtermaatschappij en
zijn ze financieel gezond.
Allemaal facetten die voor
Zandvoort gunstig zullen
uitpakken. Er moeten circa
1000 woningen naar een
basiskwaliteit worden verbouwd en dat gaat binnenkort gebeuren. Op 1 juli aanstaande komt er € 8.000.000
beschikbaar en kunnen we
voortvarend aan de slag. De
achterstanden moeten nu
voor het einde van dit jaar
weggewerkt zijn.”

Geen overname

“Er zullen best wel Zand
voorters zijn die bang zijn
‘overgenomen’ te worden
door Amsterdam. Niets is
minder waar. Ook De Key
moet voldoen aan de regels
die door de Zandvoortse gemeenschap zijn opgesteld.
Het huurbeleid van De Key
is nagenoeg hetzelfde als
dat van EMM en behoeft
dus geen aanpassing”, zegt
Oosterhuis geruststellend.
Oosterhuis zal het volledige
fusieproject blijven begeleiden en verwacht in het najaar
Zandvoort te kunnen verlaten
in de geruststelling dat de
woonkwaliteit in Zandvoort
naar een hoger plan getild
gaat worden.

Hans van Pelt

steeds geldt. “Alleen de raamovereenkomst is nog niet gete-

kend en niets is in de opstelling van het college veranderd”,
aldus de wethouder.

De plankaart Middenboulevard per 8 mei 2007

Bierman benadrukte dat er
een groot draagvlak moet
komen. Daar moet hij aan
gaan werken want het bestemmingsplan moet binnen een jaar klaar zijn: “Dat
gaan we in mei ontwikkelen.
Daarna komt er een nieuw
beeld/kwaliteitsplan en
plannen we de hoofdlijnen
voor de komende jaren. We
gaan hard werken aan de
communicatie, de erfpacht
van het Palacegebouw, een
actualisering van de grondexploitatie en de prijsvraag
voor het Watertorenplein.”
Met name dat laatste was
voor de meeste fracties reden om de wethouder het
vuur na aan de schenen te
leggen. Pim Kuijken (PvdA)
vroeg zich af of het kan dat de
Watertoren zomaar kan verdwijnen en Willem Paap (SP)
dreigt de komende raadsvergadering met een motie tot
het behoud van de toren te
komen. Jerry Kramer (VVD)
verwoordde de gevoelens van
de meeste Zandvoorters toen
hij voorstelde om weliswaar
de prijsvraag onder drie nog
uit te zoeken architecten door
te laten gaan maar met inachtneming van de bepaling
dat van sloop geen sprake kan
zijn. Gert-Jan Bluijs (CDA) wil
dat de wethouder constant
met de bewoners in gesprek
is over het beeld/kwaliteitsplan.
Volgens Bierman komt het
nieuwe bestemmingsplan

onder regime van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke
Ordening die naar verwachting in juli zal gaan gelden.
Hij wil dan ook weer de wijzigingsbevoegdheid van stal
halen. Dit viel niet in goede
aarde van de commissie/raad.
“Een gedeelte zal dan positief
bestemd worden maar met
wijzigingsbevoegdheid. De
VVD is daar niet van gediend”,
zei Kramer en hij werd daarin
gesteund door onder andere
Cees van Deursen (GL) en Nico
Stammis (PvdA). Bierman wil
alleen hiermee doorgaan als
er draagvlak is: “Daar hebben wij voor gekozen. Als de
provincie dit zou willen, dan
zou dat voor rekening van de
provincie komen. We hebben
nu het moment om door te
gaan, laten we dat dan doen.”
Bierman wil wel het garantieplan, dat nog steeds boven
tafel is, actualiseren: “Het is
juridisch nu correct gemaakt
en bestaat nog steeds.”
Op een vraag waarom de watertoren op de lijst van aan
te kopen panden van de Wet
Voorkeursrecht Gemeenten
staat antwoordde Bierman
dat de gemeente de regie over
dit gebouw wil houden. “Als
er partijen komen die ‘boze’
plannen hebben waar u en ik
niet in mee wensen te gaan,
kunnen wij nu ingrijpen en de
toren eventueel terugkopen”,
legde hij uit. De wethouder
gaat een druk en zwaar jaar
tegemoet!

•
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Column
Volgens mij…
was ik te klein om de 2deWO
te herinneren. Ons gezin
woonde in het huisje achter
het gemeentelijke Badhuis.
Waar nu het Kruidvat in is
gevestigd. Mijn ouders waren
conciërge van het gebouw, ze
zorgden dat de kachels bleven
branden zodat de Duitsers
zich konden douchen.
We waren niet alleen in
het huisje. Mijn opa en oma,
die naar Heemstede waren
geëvacueerd, woonden bij
ons in. Mijn opa had heimwee naar de zee. Ook mijn
twee ooms waren ingetrokken of liever gezegd ondergedoken. Later kwam een neefje
uit Amsterdam ‘logeren’. Hij
had honger. Zo woonden
er tien mensen in ‘t huisje.
Ik was nog klein en weet er
niets meer van.
Ook weet ik niets van de
spanningen die mijn vader
in een dagboekje heeft opgeschreven. Hij beschrijft
hoe iedereen moest sappelen
om in leven te blijven tijdens
de grote werkloosheid. Over
‘zijn’ bond de NVV waar hij in
het afdelingsbestuur zat. Hoe
zijn houding ten opzichte
van de bezetter was en dat
hij op vergaderingen op zijn
woorden moest letten omdat
enkele bestuursleden NSBsympathiën hadden. In 1942
werd de NVV opgeheven en
ingelijfd bij het Nederlandse
Arbeidsfront. Mijn vader
bedankte voor zijn functies
maar kreeg te horen dat hij
moest aanblijven. Zelfs een
huisbezoek van een NSBbestuurder kon hem niet
overhalen. Met steun van
oud NVV leden verzorgde
hij een fonds en hielp mee
contributie op te halen voor
ondersteuning van bestuursleden die waren ondergedoken. Dat alles gebeurde in het
huisje waar we als haring in
een tonnetje zaten.
Hoewel ik te klein was,
komen rond 4 mei toch herinneringen naar boven. Ik
zal vast niet de enige zijn.
Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Alleen zal de groep, die
het nog na kan vertellen, helaas elk jaar kleiner worden.
an
Nel Kerkm
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Fairy Golf B.V. zoekt per direct voor
Kennemer Golf Club te Zandvoort

Part-time afwasser voor 2 dagen
in de week
Voor info: Dhr. B. Duivenvoorden of
Mevr. H. van Houten 023-5713189

Strandpaviljoen

Paal69 @ the beach
Organiseert 13 mei:

Workshop Sushi maken
Schrijf je snel in!
Meer info en meer activiteiten op:

www.paal69.nl
paal @ the beach
Naaktstrand 3 Zandvoort
023-57183231
info@paal69.nl

F.B. Weenink, huisarts
Kostverlorenstraat 70 a
2042 PK Zandvoort
Tel. 5712499

De praktijk is gesloten
t/m 14 mei 2008
Waarnemingen 8-17 uur:
2, 13, 14 mei
Dr. B. van Bergen (tel. 5719507)
5 t/m 9 mei:
Dr. Scipio (tel. 5712058)
Na 17 uur en weekend:
tel. 5453200
N.B. Op woensdag 7 mei
kunt u tussen 8 en 9 uur
Biamed producten kopen aan de balie

Evenementen Agenda
Week 18 • 2008
Mei
1+2 Kadobraderie met
kinderattractie Gasthuisplein
3+4 Monstermania
3+4 Historische Zandvoort Trophy Circuit
5 Bevrijdingsrit 2008 strand
(Keep Them Rolling)
5 Bevrijdingsdag centrum
9-11 Pinksterraces Circuit
17 Dance Against Cancer Live muziekfeest bij strandpaviljoens 13-14-15
17-18 Grootste Groene Proefrit
(autoclubs evenement) Circuit
18-25 Week van de Zee
18 Classic concert Protestantse Kerk
20-23 Fiets 4-daagse Zandvoort 180
Stichting Zandvoortse 4-daagse
25 Voorjaarsmarkt/
Voorjaarsfestival centrum

meimeimeimei

Fairy Golf B.V.

In memoriam

Wim Nijboer

Keuzeweekmenu
(ma t/m vrij)

Uitgezonderd feestdagen

€ 16,75

Wij heten u
van harte welkom

Zondag 11 mei
tijdens moederdag

Live muziek
“Eric”

Afgelopen maandag, precies 4 maanden en 4 dagen na zijn echtgenote, is op 78-jarige leeftijd in
zijn slaap overleden Wim Nijboer, oud-leraar en directeur van de Wim Gertenbach Ulo en later Mavo
en oud-voorzitter van Zandvoortmeeuwen.
Nijboer kwam vanuit Hoorn naar Zandvoort om
les te gaan geven aan de Wim Gertenbach Ulo,
die toentertijd gevestigd was in het gebouw waar
nu het Gemeenschapshuis in is gevestigd. Hij onderwees wis- en natuurkunde maar draaide zijn
hand er niet voor om als er eens biologielessen
dreigden uit te vallen. Dan deed hij dat ‘gewoon’.
Hij verhuisde mee naar de huidige locatie en is er
tot zijn pensionering aan verbonden geweest. De
laatste jaren als directeur.
Nijboer is van 1976 tot 1988 voorzitter geweest
van Zandvoortmeeuwen en heeft in die periode
twee kampioenschappen meegemaakt.

Drie Zandvoorters
koninklijk onderscheiden
“Het heeft Hare Majesteit behaagd om u…” Dat is tekst die
burgemeester Niek Meijer afgelopen week drie keer heeft

uitgesproken bij het opspelden van Koninklijke Onderschei-

dingen. Twee onderscheidingen werden op vrijdag 25 april
uitgereikt, de derde op Koninginnedag zelf omdat de gede-

Joegoslavische keuken!
Kennismakingsmenu
mixed grill:
Maandag t/m vrijdag
voor slechts € 15.—p.p.:
Goulashsoep
3 soorten vlees
Palançinka
Zeestraat 26 - 2042 LC Zandvoort
Tel.: 023-5714497 - Donderdags gesloten.
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ZONdag 4 MEI

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur ds. R. Hengstmangers uit Haarlem
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur de heer P. v.d. Smaal
RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur mevr. C. van Ogtrop

nummer 18

start. De kosten zijn: volwassene € 2,50 kinderen € 1,50.
Aanmelden: 020-6087595

Taizédienst

helemaal naar Utrecht om
de heer A.P.A. van Dijk, die
Rabo Bank aan het werk
was, de versierselen van

Lid in de Orde van Oranje

Nassau op te spelden. Van
Dijk heeft zich vele jaren

ingezet voor de tuinbouw
en het bankwezen.

Dezelfde orde werd door
Meijer op de brede borst
van Tom Looijer gespeld.
Looijer is al vele jaren
vrijwilliger van de KNRM
en was met een smoes van
uitrukken naar het botenhuis van de reddingsmaatschappij gelokt. Het was
dan ook een verrassing
toen hij de Seatrac wilde
starten en de hele kantine
met vrienden en bekenden
leegstroomde.

Op Koninginnedag werd
de heer D. Luttik op het
raadhuis gedecoreerd.

Het rijden met tractor en
aanhanger op het strand is
niet voor iedereen weggelegd. Dat bleek afgelopen
zondag weer eens. Eén van
de visverkopers had zich
verkeken op het zachte zand
in de buurt van een mui.
Nietsvermoedend reed de
ongelukkige man door maar
kwam tot aan de assen van
de aanhanger vast te zitten.
Gelukkig was het net afgaand water zodat er enige
tijd was. De oplossing kwam
van Zandvoorter van het Jaar
2007, Arlan Berg. Het lukte
hem om de voorwielen haaks
op het gevaarte te zetten.
Hierdoor ontstond er weer
grip en trok de combinatie
zichzelf weer vlot. Berg: “Het
overkomt ons allemaal wel
een keer. Het is mijn broer en
mij ook al eens overkomen.
Gelukkig leer je er wel van.”

Theo Hilbers zaal

Luttik kreeg eveneens de

versierselen van Lid in de
Orde van Oranje Nassau
opgespeld. Hij heeft zich
vooral ingezet voor de

Zandvoortse Reddingsbri-

gade vanaf 1947 tot heden.

was er met een Zandvoorts
tintje. Wethouder Marten
Bierman werd in zijn

woonplaats Amsterdam
onderscheiden door

burgemeester Job Cohen

voor zijn jarenlange inzet
voor het milieu en vooral
voor het behoud van het
IJsselmeer.
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Vastloper

te spelden moest Meijer

niets vermoedend bij de

•

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Om het eerste lintje op

Nog een onderscheiding

Kerkdiensten

•

coreerde op vakantie was.

Wim Nijboer wordt zaterdag 3 mei om 10.45 uur
in crematorium Westerveld, Kruidbergerweg 2-6
in Driehuis, gecremeerd.
Nu ook

Met oog en oor
de badplaats door
Zandvoortse Courant

Maandagmiddag werd onder grote belangstelling de
Theo Hilbers zaal in Pluspunt
Noord gedoopt. Deze vrijwilliger in hart en nieren had
alle 16 coupletten van het
Wilhelmus ingelijst gekregen bij zijn afscheid van het
Oranjecomité. Zijn wens was
om dit unieke stuk te schenken aan stichting Pluspunt,
die deze gelegenheid aangreep om een vergaderzaal
naar Hilbers te vernoemen.
Zijn weduwe en twee kleinkinderen onthulden het
stuk.

Heartsave

De Jeu de Boules Vereniging
Zandvoort is sinds 26 april
voorzien van een Automated
External Defibrillator (AED).
Het is een draagbaar toestel
dat wordt gebruikt bij een
persoon met een circulatiestilstand, waardoor op een
geautomatiseerde manier een
elektrische schok wordt toegediend, met als doel het hart
weer in een normaal ritme te
brengen. Het AED apparaat is
aangekocht in het kader van
het door Medi-Rent gestarte
project ‘Zandvoort Heartsave’.
Hierdoor kunnen de AED’s
voordeliger aangekocht worden en verzorgd Medi-Rent
kosteloos de benodigde opleidingen.

Eén keer per maand is er een
Taizédienst. Dit keer op vrijdag 2 mei van 19.30 tot 20.00
uur in de Protestantse kerk
aan het Kerkplein. De werkgroep Taizé van de Lokale
Raad van Kerken heeft een
bijbelgedeelte uit de brief
aan de Hebreeërs als inspiratiebron genomen. Leden van
de werkgroep zullen zelfgemaakte teksten voorlezen
en er is een langere stilte
ingebouwd. Zoals gebruikelijk in Taizédiensten wordt er
meerstemmig gezongen. De
liederen worden om 19.00
uur doorgenomen, wat het
meezingen tijdens de dienst
gemakkelijker maakt. Na afloop is er koffie en thee.

Meteen raak

Vertraging

Een minder leuk bericht is dat de werkzaamheden aan de
Zandvoortselaan bij
station Heemstede
langer duren dan
waren gedacht. De vertraging
wordt naar verwachting op
vrijdag 23 mei 2008 afgerond.
Dit betekent dat weggebruikers rekening moeten houden met verkeershinder. Met
de meivakantie voor de boeg
heeft dit tot gevolg dat verkeer
van en naar Zandvoort, ook
rond het Pinksterweekend, te
maken krijgt met enig oponthoud.

Camouflage

Bent u nieuwsgierig naar
het verborgen duinleven in
de Duinen van Waternet? Op
zondag 4 mei is er een gezinsexcursie (kinderen vanaf 8
jaar) met daar aan vastgekoppeld een bunkerbezoek. Het
vertrekpunt is bij de ingang
Zandvoortselaan (infopaneel)
en er wordt om 8.30 uur ge-

Tijdens de afwas op zaterdagmiddag had mevrouw
Kuipers radio 538 aanstaan.
Als luisteraar kan men tijdens het radioprogramma
de studio bellen en de eerste
die in de uitzending is wint
een prijs. Het was meteen
raak!! Haar prijs was een
gratis wasbeurt voor de
auto van haar man Gerard.
Binnen een uur stond de
paarse Radio 538 Hummer
limousine voor de deur waar
de crew uitstapte om de prijs
te verzilveren. De auto werd
zowel van binnen als van
buiten schoongemaakt en
na afloop kreeg mevrouw
Kuipers nog een heerlijke
fles champagne overhandigd. Zo zie je maar dat je
zelfs met de afwas geld kan
verdienen.
5

Browse Aloud verkleint digitale kloof

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke
Van Ostadestraat 9 Zandvoort

NIEUW

Vraagprijs:
€ 695.000,- k.k.

• Een royaal (300 m²!) en vrijstaand woonhuis met
2 zomerhuizen en appartement aan de rand van centrum!
• Indeling privé woongedeelte: o.a. royale living met
schouw, eetkamer met schuifpui naar achtertuin, luxe
keuken vzv div. inbouwapp., bijkeuken, luxe badkamer,
2 (optie 3) slaapkamers;
• 1e verdieping woonhuis: ruim opgezet app. met balkon:
woonkamer, slaapkamer, keuken, moderne badkamer;
• Zomerhuis 1: eigen entree, woonkamer met keukenblok,
moderne badkamer;
• Zomerhuis 2: eigen entree, woonkamer met keukenblok,
slaapkamer, moderne badkamer, dakterras op het
zuiden;
• Garage en oprit met carport voor 2 auto’s;
• Voortuin op zuiden en achtertuin (privé) op het noorden;
• Woonopp. ca. 300 m², perceel 299 m², inhoud ca.
825 m³.

NIEUWE PRIJS

Vraagprijs:
€ 459.500,- k.k.

sen. Zo kan men op een duidelijke manier op de hoogte blijven
van alle informatie van de gemeente.

• Uitstekend onderhouden halfvrijstaande woning met vrij
uitzicht over de “Amsterdamse Waterleidingduinen”!
• Gelegen op een perceel van 272 m² eigen grond met
een ca. 13 meter diepe achtertuin met achterom!
• Royale L-vormige living vzv eiken parketvloer met o.a.
erker aan duinzijde, aanbouw aan achterzijde,
open haard, opensl. deuren naar achtertuin,
modern-klassieke open keuken vzv div. inbouwapp.,
2 slaapkamers op 1ste verdieping, 3e slaapkamer
op zolder, badkamer met ligbad, douchecabine en
dubbele wastafel;
• Voortuin op zuiden en besloten achtertuin op noordwesten;
• Een gezellig woonhuis op een geliefd stukje Zandvoort!
• Woonoppervlakte ca. 130 m², perceel 272 m², inhoud
ca. 320 m³.

• Modern en luxe 3-kmr hoekappartement met garage en
2 balkons!
• Gezellig uitzicht over het levendige Stationsplein,
op loopafstand van strand, zee, duinen en centrum;
• Entree via trap, royale living met toegang tot balkon,
luxe keuken vzv van div. inbouwapp., luxe badkamer
vzv ligbad met jetstream en geïnt.douche, wastafelmeubel en wandcloset, 2 slaapkamers;
• Balkons gelegen op het noorden en het westen;
• Een woning die zo te betrekken is!
• Woonopp. ca. 120 m², inhoud ca. 310 m³.

• Uitstekende parkeergelegenheid (vrij parkeren) voor
de deur;
• Beg. grond: o.a. modern toilet met fontein, royale
woonkamer met zitgedeelte met open haard en eet
gedeelte;
• Souterrain: moderne woonkeuken vzv div. inbouwapp.
en toegang tot achtertuin, bijkeuken, werkruimte;
• 1e verdieping: 2 slaapkamers, moderne badkamer vzv
douche, wastafelmeubel en 2e toilet;
• Besloten voortuin op zuiden en achtertuin op noorden
met stenen schuur en achterom;
• Woonopp. ca. 130 m², perceel 118 m², inhoud ca.
320 m³.

Vraagprijs:
€ 349.000,- k.k.

Hogeweg 22/04 Zandvoort

Buureweg 5-I en 5-II Zandvoort

NIEUW

• Gelegen op de 1e etage van het appartementencomplex “Westerduin” met balkon op het westen;
• Entree via trap of lift, modern toilet met fontein,
sfeervolle living met sierhaard en toegang tot balkon,
moderne open keuken vzv div. inbouwapp., moderne
badkamer vzv ligbad en wastafelmeubel, 2 slaapkamers;
• Centrum en strand op 100 mtr afstand;
• Een appartement waar je iedere dag op en top
Zandvoort beleeft!
• Woonopp. ca. 75 m², inhoud ca. 180 m³.

• Te huur volledig gerenoveerd en in nieuwstaat verkerend 3-kmr appartement en studio middenin centrum!
• Gesitueerd op de 1e en 2e verdieping boven “Café Bluijs”;
• Gelegen middenin het centrum van Zandvoort;
• Buureweg 5-I: fraai 3-kmr appartement bestaande
uit: royale living met o.a. houten vloerdelen, strak
gestuukte wanden en plafonds, 2 slaapkamers (1 met
toegang tot dakterras), moderne keuken, modern toilet, moderne badkamer met douchecabine en wastafel;
• Buureweg 5-II: fraaie studio bestaande uit: zonnige living
met o.a. laminaat parket, hoge plafonds, strak gestuukte
wanden, moderne open keuken, slaapgedeelte, moderne
badkamer met douchecabine, wastafel en toilet;
• 2 huurobjecten in een nieuwstaat: uw bezichtiging waard!

Gemeente introduceert voorleeshulp op website

Met de aankoop van het voorleessysteem, Browse Aloud
genaamd, mocht de gemeente
twee organisaties aanwijzen
die voor een gratis vijfjarig
abonnement in aanmerking
kwamen. In overleg met burgemeester Meijer is gekozen voor
PlusPunt en Nieuw Unicum.

Handig systeem

De Browse Aloud is een voorleesfunctie die door een heldere, vrouwelijke stem (Claire
of Ellen) wordt voorgelezen.
Met de cursor kan de bezoeker over de tekst gaan om
informatie te ontvangen. Met

de tweekleurige meeleescursor en het vergrotingsvenster
kan men de tekst eventueel
ook volgen. Het tempo van de
stem kan vertraagd worden
en de mogelijkheid bestaat
om een taalkeuze te kiezen.
Dit is voor anderstaligen die
de Nederlandse taal nog niet
machtig zijn zeer handig.

Gratis instelbaar

Het voorleessysteem is gebruikersvriendelijk. Met een
duidelijke handleiding kan de
gebruiker het systeem eenmalig (gratis) downloaden en
installeren. Vervolgens kan de
bezoeker gebruik maken van
de handige voorleesfunctie

Nieuwe afvalwijzer
Afgelopen week is de nieuwe afvalwijzer van de gemeente

huis-aan-huis bezorgd. Er zijn een paar wijzigingen waar de

gemeente u op wil attenderen. In een begeleidende brief
wordt u hierop gewezen. De wijzigingen hebben niets te maken met andere ophaaldagen.

• Buureweg 5-I: woonoppervlakte ca. 75 m², inhoud ca. 210 m³,
huurprijs: € 1150,- excl. GWL
• Buureweg 5-II: woonoppervlakte ca. 55 m², inhoud ca. 200 m³,
huurprijs: € 750,- excl. GWL

Vraagprijs:
€ 279.000,- k.k.

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

0,5 %* courtage, de leukste courtage van Nederland;
Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook ’s avonds;
Persoonlijke en pro-actieve karakter van onze dienstverlening;
Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop,
aankoop, verhuur en beheer;
No cure, no pay;
Gratis waardebepaling van uw woning;
Scherpste hypotheekadvies, ook voor oversluiten;
Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!
Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites: funda.nl, zah.nl, jaap.nl,
huislijn.nl, woonkrant.nl, marktplaats.nl en natuurlijk vrijehuizenmarkt.nl!
* Vraag naar de voorwaarden

Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

BEL 023 – 5 731 999
Nick ten Broeke
Emmaweg 21
2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 – 5 732 007
M.: 0655 – 13 03 65
E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

www.vrijehuizenmarkt.nl

•
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Paal69@the beach

en naar websites gaan die
een abonnement hebben. Het
logo aan de rechterkant van
de startpagina geeft aan dat
de site voorlees toegankelijk
is. Momenteel zijn al diverse
websites met het Browse
Aloud te vinden, juist voor de
meest kwetsbare groepen, die
vaak afhankelijk zijn van derden, wordt de digitale informatiewereld enorm vergroot.

Primeur

Tekst en foto Nel Kerkman

Ir. E.J.J. Kuinderstraat 6 Zandvoort

• Verrassend ruime, uitstekend onderhouden
tussenwoning met tuin op het zuiden in kindvr. woonomgeving!

• Modern 3-kmr appartement met gezellig uitzicht over de
parkbuurt en levendige Hogeweg!

past voor mensen met een visuele beperking of met leesstoornis-

Frans Zwaanstraat 30 Zandvoort

Nicolaas Beetslaan 27 Zandvoort

Vraagprijs:
€ 367.000,- k.k.

Vanaf 23 april heeft de gemeente Zandvoort zijn website aange-

Zandvoortse Courant

Als eerste wil de gemeente u
attenderen op kringloopwinkel
De Schalm in Haarlem. Deze
gaat kosteloos huisraad dat

nog goed bruikbaar is ophalen.
Verder wijst de gemeente erop
dat afgedankte elektrische apparaten vanaf 1 april niet meer

Binnenkort is de website van
Nieuw Unicum toegankelijk
voor mensen die behoefte
hebben aan een voorleeshulp.
Directeur van Nieuw Unicum
Peter Kühn was zeer tevreden
met het aanbod. Ook Albert
Rechterschot, directeur van
PlusPunt, gaf aan dat zodra de
vernieuwde website is geïnstalleerd, de voorleeshulp snel
geactiveerd wordt. Momenteel
is de leesfunctie alleen maar
voor informatie over Wonen
Plus Zandvoort aangesloten.
Voordat de cheque feestelijk
werd overhandigd gaf mevrouw Vellinga (webmaster)
een uitleg. Daarna mocht de
burgemeester onder het toeziende oog van beide directeuren achter de computer plaatsnemen om als eerste Clair te
laten voorlezen. Zandvoort is
op digitaal gebied weer een
stapje verder.
bij het grofvuil mogen staan. U
dient deze in te leveren bij de
remise van de gemeente aan de
Kamerlingh Onnesstraat. Voor
afgedankte elektrische apparaten die zwaarder zijn dan 10 kilo,
kunt u vanaf 1 mei een gratis ophaal afspraak met de gemeente
maken. Beide maatregelen bevorderen het hergebruik van
bruikbare componenten. De
telefonische aanvragen om
afgedankte zaken op te laten
halen zullen voortaan via tel.
5740200 gedaan moeten worden. U krijgt dan een menu te
horen dat voor zich spreekt.
Tot slot heeft de gemeente nog
een vriendelijk verzoek om de
afvalbakken, zoveel mogelijk in
groepjes bijeen te zetten. Dan
kan de ophaaldienst sneller z’n
werk doen en ontstaan er geen
verkeersopstoppingen. Het
scheelt ook weer een heel klein
beetje ergernis, oponthoud,
motorgeronk en CO2-uitstoot.

door Erna Meijer

Dit seizoen heeft dit al 31 jaar bestaande strandpaviljoen op
het naaktstrand nieuwe eigenaren. Petra en Piet hebben hun

zeer geliefde zaak overgedragen aan Mirjam van Ewijk en Patrick Lespinasse. Uit een heel andere wereld afkomstig, woont

het stel sinds april 2007 in Zandvoort en is met de aankoop
van Paal69 een compleet ander leven begonnen.
Patrick: “Vorig jaar heb ik
al enige maanden bij Petra
meegedraaid, want wij willen
beslist de bijzondere sfeer, die
daar altijd heerste, in stand
houden.” Dat houdt onder
meer in: bijzonder eten (“niet
uitsluitend vegetarisch, maar
wel grotendeels biologisch,
dus verantwoord en lekker”),
een relaxte omgeving en
persoonlijke aandacht. “Wij
behandelen onze gasten zoals wij zelf behandeld willen
worden. Gelukkig ervaren wij
nu al, zo kort in het seizoen,
dat veel vaste klanten ook bij
ons terugkomen. Door de gezellige inrichting van o.a. een
speelhoek trekken wij tevens
jonge mensen met kinderen
aan.”
Kok Patrick heeft altijd al een
passie voor koken gehad en
dankzij Petra heeft hij heel
veel bijgeleerd. Elke week is er
een ander menu met keuze uit
een vlees-, vis- en vegetarisch
gerecht en altijd seizoensproducten. Zo staat deze week coquilles op Japanse wijze met
wilde spinazie en noodles op
de kaart. En de tomaten/venkelsoep is ook niet te versmaden. De vaste gasten kunnen
echter gerust zijn: de rode linzensoep en de overheerlijke
verse appeltaart is gebleven!
Wie ook gebleven is, is gouden
kracht Dirk, die al 30 jaar mede
het gezicht van Paal69 is.

Aan activiteiten geen gebrek
het komende seizoen. Voor
bijvoorbeeld bedrijfsuitjes kan
men kitesurfen en zijn er kano’s
en surfplanken beschikbaar. Op
bestelling kan er zelfs voor een
bananenboot gezorgd worden.
Voor de individuele klant worden diverse workshops georganiseerd. Zo is er op 13 mei een
sushi workshop (inschrijven
kan nog tot 6 mei via info@
paal69.nl of 023-5718231), op
18 mei een sappenproeverij en
er volgen high teas, yogalessen,
een wijnproeverij en nog veel
meer andere leuke doe-dingen.
Kijk gauw op www.paal69.nl
voor alle actuele informatie.
Mirjam heeft, naast de werkzaamheden op het strand, nog
een eigen toko. Zij geeft (onafhankelijke) interieuradviezen op
het gebied van kleur, indeling
van ruimtes en een lichtplan.
Zowel voor particulieren als
bedrijven en kijkt daarbij goed
wat voor type mens je bent en
wat voor hobby’s iemand heeft.
Mocht u, na het zien van o.a. de
zeer aparte lamp in de loungeruimte, haar willen benaderen,
dan kan dat via e-mail mirjam@
bijzondereinterieurs.nl of www.
bijzondereinterieurs.nl
Nu maar hopen dat het een
goed strandseizoen wordt,
want dit stel met veel idealistische ondernemingslust, verdient het ten volle.
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De leukste woningen staan bij Greeven!
Bm Van Alphenstraat 61-21
Zandvoort

Vraagprijs: € 242.500,= k.k.

Dit verrassende 3-kamer appartement v.v. een lift
op de 5e etage moet beslist van binnen gezien
worden.
Het is in een uitstekende staat van onderhoud en
kan zo betrokken worden. Het beschikt over een
ruime woon- en eetkamer, een moderne keuken,
2 slaapkamers en een moderne badkamer.

Bilderdijkstraat 17
Zandvoort

Ruime woning met 4 slaapkamers gelegen in de
kindvriendelijke wijk Oud-Noord. Het beschikt over
een ruime woon- en eetkamer, een half-open keuken,
3 slaapkamers, een moderne badkamer en een

Dorpsgenoten

• Erfpacht € 680,67 per jaar (fiscaal aftrekbaar);
• Woonoppervlakte ca. 125 m2;

Vraagprijs: € 249.500,= k.k.

• Levering kan snel.

Deze week wil ik een uniek persoon in de schijnwerper zetten. Zijn naam is Dirk Drommel en hij heeft de respectabele

leeftijd van 88 jaar. Als u denkt dat Dirk Drommel zich ver-

veelt dan hebt u het mis. Zes ochtenden per week, inclusief
het weekend, is hij vrijwilliger bij het zorgcentrum Boerhaave

Matthijs Molenaarstraat 1
Zandvoort

Vraagprijs: € 549.000,= k.k.

Sara Roosstraat 68
Zandvoort

Vraagprijs: € 219.000,= k.k.

Julianaweg 22
Zandvoort

Vraagprijs: € 625.000,= k.k.

Dit uitstekend onderhouden halfvrijstaande
woonhuis is gelegen op een aantrekkelijke locatie
nabij de zuid-duinen en de diverse uitvalswegen.
De woning heeft bijzonder veel te bieden zoals een
prettige living met veel lichtinval, een moderne
U-vormige keuken, 4 slaapkamers, een oprit voor
meerdere auto’s, een garage, een werkplaats, een
zonnige achtertuin en een fraaie veranda waar
u heerlijk van de tuin kunt genieten. Bovendien is
er door de dakopbouw op de 2e etage extra ruimte
verkregen.
•
•
•
•

Celsiusstraat 192-16
Zandvoort

Dit royale en zéér verzorgde 3-kamer hoek
appartement is gesitueerd in een kleinschalig
complex op de 2e etage. Het verkeert in een
uitstekende staat en beschikt over een heerlijk
zonnig balkon op het ZUIDEN! Tevens is in de
onderbouw een garage te koop
• Lage servicekosten € 95,= per maand;
• Het appartement wordt inclusief garage verkocht
als één geheel object;
• Vraagprijs garagebox: € 35.000,= k.k. totaal
vraagprijs: € 269.000,= k.k;
• Woonoppervlak ca. 90 m2 en bouwjaar 2002.

Buitenzijde geschilderd in 2007;
Slechts 150 m van de zuid-duinen;
Ideale gezinswoning met 4 slaapkamers;
Woonopp. ca. 140 m2, perceelopp. 333m2.

Vraagprijs: € 234.000,= k.k.

Vraagprijs garagebox: € 35.000,= k.k.

Dit keurig verzorgde 3-kamer appartement is gelegen
op de begane grond in de kindvriendelijke buurt
Park Duinwijk. Het appartement beschikt over 2 slaapkamers, een open keuken en een prettige woonkamer.
Het is een gelijkvloers appartement op de begane
grond dus geen trappen lopen! Centraal gelegen ten
opzichte van scholen, winkels en het centrum, en op
wandelafstand van het strand en zee
• Het geheel verkeert in zeer goede staat van
onderhoud;
• Geschikt voor senioren, geen trappen aanwezig;
• Uitstekend geïsoleerd, dubbele beglazing;
• Woonoppervlakte ca. 90m2.

Doctor Gerkestraat 151
Zandvoort

Vraagprijs: € 529.000,= k.k.

Op een gewilde locatie in het groene hart van
Zandvoort ligt op een fraaie locatie deze vrijstaande
villa. Het woonhuis beschikt over 2 slaapkamers,
2 badkamers en een inpandige garage met oprit en
een fijne tuin. Op deze heerlijk rustige plek is het
fantastisch genieten van de natuur en wonen in uw
villa!

Willemsstraat 7
Zandvoort

• Fraaie en rustige woonomgeving in het groen hart;
• Vrijstaande villa met inpandige garage en ruime
oprit;
• Voor-, zij- en achtertuin op het zuiden;
• Woonopp. ca.120m2, perceelopp. 340m2.

Vraagprijs: € 249.000,= k.k.

Deze fraaie en bijzonder royale 2-onder-1-kapwoning
is gelegen op een levendige locatie in de nabijheid
van de zuid-duinen. Het beschikt over een zonnige
voor- en achtertuin, een diepe garage en een oprit
voor meerdere auto’s, 4 slaapkamers en tevens een
ruim souterrain.
• Halfvrijstaand, ruim woonhuis met garage en
royale oprit;
• Centraal gelegen t.o.v. het centrum, scholen,
het strand en de duinen;
• Een woning met diverse mogelijkheden;
• Woonopp. ca.180m2, perceelopp. 243m2.

Deze fraaie woning is gelegen aan de karakteristieke
Willemsstraat in het centrum van Zandvoort, op
loopafstand van alle voorzieningen zoals de supermarkt en het gezellige terras van cafe Neuf. Het heeft
de beschikking over een sfeervolle woonkamer, een
moderne open keuken, 2 slaapkamers en een patio
met achterom!
• Het is recent verbouwd en verkeerd in nieuwstaat!
• Gelegen in het karakteristieke centrum;
• Moet van binnen gezien worden voor een overtuigende indruk;
• Woonopp. ca.80m2, perceelopp. 60m2.

Actieve makelaardij
tegen scherp tarief!
Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Rob Greeven

Kim Dekker

Timo Greeven

•
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Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving
Tekst en foto Nel Kerkman

Dirk Drommel

stenen berging.
• Royale woning met 4 slaapkamers en een patio;

nummer 18

Sponsor worden van het wekelijkse weerbericht?
Bel 06-4342 9783 en vraag naar de mogelijkheden!

ruime zolderverdieping met dakkapel, een tuin en een

• Parkeermogelijkheden op eigen terrein;
• Fraai en ruimtelijk appartement dat zo betrokken
kan worden;
• Servicekosten € 265,= p/mnd incl. voorschot;
• Woonoppervlakte ca. 90 m2.

•

Haarlem.

Als gastheer biedt hij de bewoners van 8.15 tot 13.00 uur
gezelligheid aan met een
praatje, verzorgt de koffie met iets lekkers en
helpt mensen wegwijs bij hun Persoons
Gebonden Budget.
En of dat allemaal nog niet genoeg is, is hij als
Zandvoortse veteraan actief bij de
jaarlijkse herdenkingen. Al 40 jaar
legt hij op 4 mei bij
alle drie de gedenkmonumenten, op persoonlijke titel en uit eigen
portemonnee, een krans. Het
hele jaar spaart Dirk Drommel
om het bedrag van € 125 bij elkaar te krijgen. “Ik doe het uit
eerbetoon voor onze gevallenen en heb het er graag voor
over. Het is nog het enige wat
ik kan doen. Ik hoop dat straks
mijn fakkel door jongeren
wordt overgenomen. Daarom
heb ik dit jaar enkele kinderen
uit de buurt benaderd om samen met mij de kransen neer
te leggen”, vertelt Drommel.

Nooit te oud om te leren

Dirk is in hart en nieren een
echte Zandvoorter. Hij komt
uit een gezin van 10 kinderen (5 meisjes en 5 jongens)
waarvan de moeder te vroeg
is overleden. Na zijn schoolperiode wordt hij onderhoudsmonteur maar door een
motorongeluk krijgt hij een andere functie. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog wordt Drommel
door de Duitsers krijgsgevangen genomen. Maar omdat
er geen plaats meer vrij was,
mag hij naar huis maar moet
zich later weer melden. Samen
met een maat uit Heemstede

Na de beloofde temperatuurhausse van afgelopen weekheeft gehad moet hij lachen.
“Waarom? Alles wat je wilt
zal je zelf moeten doen”, legt
Drommel uit. Hij gaat met de
tijd mee want hij heeft ook
een digitaal fototoestel waarmee hij weer via de computer
alles afdrukt. Voor hem zijn dat
simpele handelingen!

Respect voor elkaar

Dirk Drommel
besluiten ze om naar Frankrijk
te vluchten. Eerst lopend via
Zandvoort, Amersfoort naar
Berg op Zoom, daarna met de
trein richting Nice. Het wordt
een moeizame tocht maar uiteindelijk bereiken ze hun doel.
Na de oorlog neemt Dirk de
draad van zijn leven weer op.
Zo was hij de laatste voorzitter
van de speeltuinvereniging. Hij
vindt het nog steeds jammer
dat de plannen uit 1965, om de
speeltuin naar de Vijverhut te
verplaatsen, door de gemeenteraad niet zijn aangenomen.
Met gepaste trots laat Drommel
één van zijn vroegere hobby’s zien: modelbouwen. De
modelwerkjes zijn tot in de
kleinste details minutieus nagebouwd. Kleine Friese doorlopers, een bakkerskar en een
badkoets staan op zijn dressoir
mooi te zijn. Bovendien staat
op een bureau zijn laptop die
hij regelmatig gebruikt. Op
mijn vraag of hij computerles

Redelijk strandweer
in het weekeinde

Verder heeft Drommel
zich als vrijwilliger
aangemeld bij
H. Miller, die de
klaproosactie
in Zandvoort
weer onder
de aandacht
heeft gebracht, om
mee te helpen
de klaprozen
(Poppy’s) op te
spelden. Vorig
jaar waren de heren Miller, G. Visser
(Heemsteedse veteraan) en Drommel bij de
burgemeester om een Poppy
aan te bieden waar men ook
gesproken heeft om de jeugd
meer bij de oorlog te betrekken. “Kijk, vroeger stond je
voor elkaar klaar zonder een
mes in je hand. Tegenwoordig
is dat anders, misschien komt
het omdat het respect naar elkaar toe is veranderd. Daarom
zou ik met de jeugd van 13 tot
en met 16 jaar willen praten
over de motieven voor het
herdenken van de doden en
het vieren van de bevrijding.
Waarbij er ook speciale aandacht moet zijn voor jongeren met een andere culturele
achtergrond. Maar dat wil ik
niet alleen doen, misschien
samen met de heer Visser die
al vergaande plannen heeft.”
Voorlopig rijdt Dirk elke dag
naar de Boerhaave om daar
actief bezig te zijn. “Ik verdien
er niets mee maar ontvang
heel veel liefde en waardering terug en daar gaat het
uiteindelijk om.” Wat heerlijk
om zo’n vader en opa te hebben.

einde, met de hoogste meetwaarden tot nu toe dit jaar
in het Zandvoortse (zondagmiddag zo’n 22 graden aan de

Bentveldse kant), stelt het kwik zich dezer dagen gereserveerder op. Ronduit koud is het niet, maar met 15 graden
midden op de dag soms, scheelt het toch bijna een jas.

Amsterdam plensregens
had en dat het aan de westkust prachtweer is.

Opvallend was dat de voorzomerse maximumtemperatuur laat werd bereikt zondagmiddag; ongeveer tussen
vijf en zes uur, dus bijna in de
avond.

Tenslotte de geruststellende mededeling dat er
tegen of in het komende
weekeinde alweer een flinke
weersverbetering in zal zitten. De temperaturen doen
dan weer een gooi naar de
20 graden of meer en het
blijft lange(re) tijd droog.
Misschien is het zelfs de
ouverture tot een huzarenstukje dat de atmosfeer
nadien aan ons zal presenteren, maar het is te vroeg
voor grenzeloos optimisme,
het wispelturige Hollandse
voorjaarsweer kennende.

Het komende etmaal blijft
een lagedrukgebied ten westen van ons nog een beetje
rondtollen en geeft een vrij
onstabiele atmosfeer in ZuidKennemerland. Regelmatig
trekken dan ook enkele buien
langs of over, soms in clusters, zodat het dan mogelijk
wat langer doorregent. Waar
en hoe laat die buien exact
komen valt vooraf nauwelijks
of niet te zeggen.
Toch kan het op diverse
plaatsen ook wel weer zijn
meegevallen donderdag.
We hebben het geluk dat
we in de buurt verblijven van
de nog vrij koele waterplas
voor de deur en in deze periode van het jaar ontstaan
de meeste buien dan ook
landinwaarts. Iedereen kent
het bekende plaatje van een
wolkenloos Zandvoort, terwijl er in oostelijke richting
enorme stapelwolken opbollen. Andersom is het bekende verhaal ook vaak dat men
komende vanuit de richting

Maar al met al is de teneur
goed en krijgen we een
reeks mooie dagen gepresenteerd. De kans dat de
eerste tien dagen van mei
warm, droog en zonnig de
boeken in zullen gaan is
dan ook groot. April was
juist in Zandvoort-zuid een
zeer droge maand, want in
het gebied ten zuiden van
de watertoren werd amper
15 millimeter regen opgevangen.
weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

16

16

20-21

21

Min

7

7

7

11

Zon

60%

55%

50%

45 %

Neerslag

35%

20%

10%

30%

zw. 3-4

wzw. 3

zzo. 3

zuid 3-4

Weer
Temperatuur

Wind
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Administratiekantoor

K. Willemse
Administratie en
belastingaangiften

Zomerplanten

voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf

Maar ons advies:
Plant verstandig
denk aan de ijsheiligen (half mei)!

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531
E-mail: kittywillemse@planet.nl

Van Stolbergweg 1 Tel. 57 170 93

de beste drogist van
Nederland 2008!
Nu bij Etos een
gratis bodyverzorgingsproduct
bij aankoop van een cadeaudoos.

Uitvaartverzekering
Snel en eenvoudig te regelen

Haltestraat 10e, 2042 LM Zandvoort
023-5732268 Zondags ook open.

R R E LS

Let op
bijna moederdag!

Verras je moeder
met een
cadeaubon
bijvoorbeeld voor
kunstnagels

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels €5,-

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

Zakelijke
zandkorrels €10,- (excl.BTW)

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist
plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen
Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ZA NDKO

Behang- en
schildersbedrijf
Arnold
Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilderswerkzaamheden
.................
Autobedrijf
Trade Ard.
Lid BOVAG en
NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519
/06-53498304
www.trade-ard.nl
.................
Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of
06-44696001. ;
Met garantie en KvK.

Zeer luxe loods
met kantoor &
showroom te huur,
ruim 300m2,
Zandvoort,
tel. 06-53490026
.................
Verwen moeder
met een kadobon
van schoonheidssalon
Chez Ans.
Flemingstraat 52,
Zandvoort.
Tel. 5713196
.................
Aangeboden:
eengezins
hoekwoning
in Haarlem
(Thorbeckekwartier).
Gevraagd:
eengezinswoning/
maisonnette.
Reacties naar:
herrieinhuis@casema.nl
.................
De bijbel zegt:
“Wanneer dan de zoon
(Jezus Christus)
u vrijgemaakt heeft,
zult gij werkelijk
vrij zijn.”
(Johannes 8:36)
Gebed nodig?
Bel Huis van Gebed
Zvrt: 5363804
.................
Gevraagd:
nette
huish. hulp.
Voor 3 uur p.w.
op donderdag.
Tel. 5739461 of
06-12325767
(na 18.00 uur)
.................
Gezocht:
Betrouwbare
interieurverzorgster.
Wekelijkse schoonmaak
vak.appartement
(elke za. v.a. wk 23)
t.b.v. oplevering.
Opp. 40m2. info:
06-2896 2704
.................
Gevraagd voor
woonwinkel
“De Bode”
flexibele
vakantiekracht.
Tel. 5718845
.................
kamer te huur
tv/bad/keuken,
centrum Zandvoort,
info 06-17568140
.................
nieuwe discotheek
zoekt bardames va 18j,
info 06-53490026

Zandvoortse Courant

Beeldig Zandvoort
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de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht te hebben”. Het is het uitgangspunt van het plaatselijke comité dat
ieder jaar de herdenking van de gevallenen organiseert.

Joods Monument

ge (sjoel) waar opperrabbijn
Onderwijzer de gelegenheidsrede hield.

de oorlog en keerden vervolgens
naar Zandvoort terug.

Tijdens de oorlog

In 1989 werd alsnog een monument geplaatst ter herinnering
aan de synagoge. Het gedenkteken is schuin op de hoek van
de Jacob van Heemskerckstraat
en de Dr. J.G. Mezgerstraat geplaatst. Op 4 augustus 1991
heeft de Ambassadeur van
Israël in Nederland, de heer M.
Bawly, het gedenkteken onthuld. De inscriptie op het monument luidt: ‘Op deze plaats
stond de synagoge die op 4
augustus 1940 / 1 aw 5700 tijdens de Duitse bezetting werd
verwoest’.

Direct na de Duitse inval in mei
1940 werd in Zandvoort een
SS-eenheid gelegerd. Samen
met het feit dat hier een groot
aantal NSB-ers woonde, droeg
dit bij tot verslechtering van
de situatie voor de joodse inwoners. In de nacht van 4 op 5
augustus 1940 werd de synagoge opgeblazen. In maart 1942
werden de joden van Zandvoort
naar Amsterdam geëvacueerd.
Daarvandaan volgde de deportatie naar de vernietigingskampen. Slechts enkelen overleefden

Sacrale dans
Voor belangstellenden zijn er vier avonden om kennis te
maken met de sacrale dans. Deze dans is een meditatieve

vorm van bewegen met eenvoudige danspassen. Ze vormen
bepaalde patronen en symbolen, zoals een cirkel of spiraal.

het is om deel te zijn van een
groter, betekenisvol geheel.

Gratis naar de film!
Voor weinig tot niets betalen voor een bioscoopkaartje? Dat
kan op Bevrijdingsdag (zondag 5 mei) in Circus Zandvoort.
Door aan het Rad van Fortuin te draaien, kan de prijs van het
kaartje worden bepaald op €1, €2, €3, €4 of €5. Wie echt veel
geluk heeft kan zelfs gratis naar binnen.

Strandtraining bij Azzurro
Aanstaande zondag, 4 mei, vindt een training ‘Healing Tao’
plaats bij paviljoen Azzurro op het Zuidstrand. Deze training is

bedoeld voor zowel beginners als gevorderden en wordt gegeven door een docente van Tao Vitaal.
Healing Tao is een onderdeel
van eeuwenoude Chinese
bronnen en komt voort uit het
Taoïsme, dat onder andere de

•

“Het is onmogelijk Bevrijdingsdag te vieren zonder op 4 mei

Voor de oorlog

Binnen de patronen van dansbewegingen ervaar je hoe

nummer 18

Zonder herdenking geen
Bevrijdingsdag

Gedenkmonument:
1989 - Ter nagedachtenis aan
de verwoeste synagoge (1940)
Plaats:
Hoek Jacob v. Heemskerckstraat/
Dr. J.G. Mezgerstraat
Materiaal:
Natuursteen
Onthuld:
4 augustus 1991

Zandvoort was de jongste
joodse gemeente (1923) in
Nederland. Ze kwam tot ontwikkeling toen Zandvoort
een badplaats werd. Veel joden uit Amsterdam brachten
in Zandvoort hun vakanties
door. In 1919 richtten joodse
inwoners van de badplaats
het genootschap Elia op. Met
steun van de Amsterdamse
vereniging Elia werd er
grond gekocht aan de Dr. J.G.
Mezgerstraat en werd begonnen met de bouw van een synagoge die werd ingewijd op
17 augustus 1922. Er was een
feestelijke bijeenkomst in het
Oranje Hotel, waarbij door de
burgerlijke autoriteiten het
woord werd gevoerd en een
dienst in de nieuwe synago-

•

basis vormt voor accupunctuur en Tai Chi. Door de oefeningen kom je fysiek en geestelijk meer in balans, wat zorgt

Onthulling

Docente is Marjan van Huët.
Opgave is mogelijk tot uiterlijk
13 mei bij Kerkelijk Bureau tel.
5241874 of e-mail kerkelijk.bureau@wanadoo.nl de kosten
zijn € 7,50. De dansavonden
zijn op woensdag 21 en 28 mei,
4 en 11 juni van 20.00 - 22.00
uur in de Agathakerk, Grote
Krocht 45, Zandvoort.
De actie met het Rad van
Fortuin geldt op 5 mei voor
alle voorstellingen, dus ook
om 13.30 uur bij De Winx
Club en het Geheim van het
Verloren Rijk. Als extraatje ontvangen alle kinderen bij deze
voorstelling een cadeautje! Er
valt tenslotte iets te vieren op
Bevrijdingsdag.
voor innerlijke rust. Docente
Loes van Beest heeft gekozen
voor paviljoen Azzurro omdat
daar een authentieke en relaxte sfeer hangt die belangrijk is voor de training. “De eigenaren van Azzurro zijn erg
gastvrij, de muziek is rustig en
relaxed en dat zijn mijn trainingen ook”, aldus Van Beest.
De strandtraining kost € 25 en
duurt van 10.30 tot 12.00 uur.

Kinderen legden in 2007 een krans bij het monument

Een herdenking die al vanaf
4 mei 1946 ieder jaar wordt
gehouden. In 1946 op een
bomvol Raadhuisplein, vervolgens jaarlijks bij het door
de Zandvoortse bevolking
betaalde monument in het
voormalige Vijverpark en
nu alweer sinds vele jaren
bij het monument dat sinds
de bouw van het vakantiepark is verplaatst naar de
Linnaeusstraat.

Programma

Ook komende zondag zal op
die plaats de afsluiting plaatsvinden waarop in Zandvoort
aandacht wordt besteed
aan de oorlogsslachtoffers.
De dag begint om 12.00 uur
met een herdenking van de
Joodse slachtoffers bij de
gedenksteen aan de Dr. J.G.
Mezgerstraat. ‘s Avonds om
18.45 uur begint een herdenkingsbijeenkomst in de
Protestantse Kerk aan het
Kerkplein. Om 19.15 uur gevolgd door de stille tocht
naar het Verzetsmonument
op het Verzetsplein waar
om 19.36 uur een korte bijeenkomst begint die wordt
afgesloten met een bloemlegging. Daarvandaan wordt
om 19.46 uur vertrokken
naar het oorlogsmonument
aan de Linnaeusstraat waar
om 20.00 uur, zoals overal
in Nederland, twee minuten stilte in acht genomen
zal worden. De plechtigheid

wordt besloten met het declameren van gedichten en
bloemlegging.

Comité

Het comité dat de herdenkingen organiseert staat
onder voorzitterschap van
burgemeester Niek Meijer,
die dit jaar voor het eerste de
herdenking in Zandvoort zal
meemaken. De dames M. van
der Meulen en M. Wassenaar
vormen met de heren Jb. van
der Werff en G. Schaap echter
al vele jaren de kern van het
comité. Een comité dat gezien
de gemiddelde leeftijd aan
verjonging toe is. “Verjonging
is een must, want ook in de
toekomst moeten we de
slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog, maar ook van
de oorlogen die daarna tot
in onze tijd toe vallen, blijven
herdenken”, zegt één van de
leden, “het zou een goede
zaak zijn als we een aantal
nieuwe leden kregen die we
in kunnen inwerken, zodat
ze over enige jaren het stokje
over kunnen nemen.” Het
vinden van nieuwe leden valt
echter niet mee. Uiteraard kijken de comité leden om zich
heen naar geschikte kandidaten, maar om deze belangrijke
herdenkingen in de toekomst
te waarborgen kan men ook
zichzelf aanmelden bij één
van de comitéleden of het gemeentehuis. Heeft u belangstelling, schroom dan niet!
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Hele maand mei:
Aspergeschotel met
beenham, krieltjes, eieren
en Hollandaise saus 100 gr € 1,25

Ciabatta
gerookte kip

kijk ook eens op onze website:

Kom op de koffie bij je kaasboer
Gratis bij min. aankoop van € 15,GALAKOFFIE PADS pak à 18+2
en KANSKAART
WIN 1 van de SENSEO apparaten

www.slagerijhorneman.nl

Nieuw uit Amerika
schattige baby
cadeauartikelen in
luxe verpakkingen

Yoga voor kids
10% korting cursus kinderyoga
www.nympheia.com

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!
www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Deze pas is geldig t/m 31 december 2008
Uw op naam gestelde ZandvoortPas
wordt, tesamen met een welkomstkado,
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.
Met de aangehechte tegoedbon voor een
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst
tijdstip gratis een Zandkorrel (miniadvertentie) plaatsen.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

5% korting op diverse soorten kralen

verpakt in
Zandvoortse
kleuren

Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 023 572 00 42
www.bloemenaanzee.nl

Bestel nu de ZandvoortPas 2008

Gasthuisplein 6 (naast het Circus)

Zandvoortse Zandkorrels

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen, ook
op Fleurop bestellingen.

Pashouders op alle artikelen 5% korting.

Schilderijen, hobby – en
kunstschildersmaterialen.

C’est bon
marché,
n’est ce
pas?*

Nu zakje
van € 3,75
voor € 3,25

GRAND CAFÉ 25
Pasta Bolognese met gratin kaas
incl. 1 glas wijn € 8,op vertoon van de ZandvoortPas
Gand Cafe 25: Kerkstraat 25 - Tel. 5713510

normaal € 4,50
Voor Pashouders:
10% korting

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102
7 dagen per week geopend
van 09.00 tot 22.00 uur

10% korting
op het
gehele assortiment

de maand MEI bij

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

for shoes
Tel. 023 571 44 10

De hele maand mei
2e stuk badkleding

Hét APK keurstation

halve prijs.

Op vertoon van de pas geen
afmeldkosten bij APK Keuring

Schoffies Kindermode - Haltestraat 2d
2042 LM Zandvoort - Tel.: 023-5738047
Vrijdag koopavond

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Medina Woninginrichters
qTapijt
qVinyl
qLaminaat
qParket

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

Satehcafé

Vers uit onze boulangerie achter
de winkel
van 1,60 voor slechts

Top 3!

3x 100 gram vleeswaren

Snijworst +
Gebraden Gehakt +
Rauwe ham

€ 3,25

Aanbod geldig tot en met woensdag 7 mei 2008
en alleen in onze vestiging te Zandvoort.
Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 - 57 12 865
Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

Kerkstraat 1a

Autobedrijf Zandvoort

q(Vouw)gordijnen
qVitrages
qLuxaflex
qZonwering

Franse Twirl
(naturel)

OP=OP

Met ZandvoortPas 10% korting
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

5 t/m 10% korting

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

00

pashouders 5% korting op de gehele collectie.

Kijk op www.newwaves.nl
023- 571 32 55 of info@newwaves.nl

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort
Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

OPGELET

Jon Bon Jovi en Tico Torres is nu
bij ons verkrijgbaar!!

10% Korting
op een cadeaubon

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand mei

Pashouders

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton,
about
Romy,
& Bam
Bam.
RockIt’s
Star
Baby,
de Koeka
collectie
van

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

15% korting op
wenskaarten

* Da’s lekker goedkoop, toch?

1

Hele maand mei voor
ZandvoortPashouders:

Haltestraat 54 - T. 023-5712451

2 sateh
1 betalen
Zeestraat 36
0235734001

Voor de ZandvoortPashouders

Seizoenkaart ligbedden
van € 100,- voor € 85,-!
Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

Lijst van
deelnemende
bedrijven

(in alfabetische volgorde)

Winkeliers:
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

Verzorging en vrije tijd:
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat
Autorijschool Duet - 06-54280393
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hobby -Art- Kleine Krocht
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - www.nympheia.com
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

Mode en trends:
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Chaozzz - Schoolstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Schoffies Kindermode - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Vlug Fashion Men’s Wear - Haltestraat

Wonen en onderhoud:
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Mark Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:

Op vertoon van uw

ZandvoortPas 5% korting *
Dobey Zandvoort • Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort • 023-5719345
* korting geldt niet op aanbiedingen

Italiaanse design hemden
van Falabella
Hele maand mei € 49,95 pst.
www.vlugfashion.nl Haltestraat 2a
7 dagen p. week geopend (vrijdag koopavond)

Grand Café 25 - Kerkstraat
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
She Satehcafé - Zeestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

50 plus pagina door Mitzi Maas

Uitagenda
Holland Casino

			

Pommodoro speelt ‘Juliana een tijdperk’

In het kader van het zondagmiddagpodium organiseerde Plus-

Zandvoort
Mei 2008

punt afgelopen zondagmiddag in de grote zaal van het Huis in
de Duinen de muzikale voorstelling ‘Juliana een tijdperk’.

Special Disco
Diamonds Party

Moederdag

Vanavond is het casino omgetoverd tot een waar
discowalhalla
• Spetterend optreden van Berget Lewis
• DJ CISCO draait deze avond heerlijke dance
classics
• Gratis soulfood hapjes
• Entree € 3,50 (gratis voor Favorites
Cardhouders)

Geniet van een handgemaakte bonbon
van Unlimited Delicious bij een heerlijk
kopje koffie.

do 15 mei 20.00 uur

Zo 11 mei

Feesten & Events
Donderdag 1 mei
17.30 - 21.30
Hemelvaartsdag
Bald & Beautiful
Vrijdag 2 mei
22.00 - 02.00
NME Events
Zaterdag 3 mei
22.00 - 02.00
Tommy Thompson
Vrijdag 9 mei
22.00 - 02.00
DJ Thomas
Zaterdag 10 mei
22.00 - 02.00
Pure Parsley
Zondag 11 mei
Moederdag én 1e Pinksterdag
Amy en Paolo
17.30 - 21.30
GigSpanner
22.00 - 02.00
Maandag 12 mei
17.30 - 21.30
2e Pinksterdag
GigSpanner
Donderdag 15 mei
vanaf 20.00 uur
Disco Diamonds Party met o.a. Berget Lewis
Vrijdag 16 mei
22.00 - 02.00
Grooved & Easy
Zaterdag 17 mei
22.00 - 02.00
Accoustic
Zondag 18 mei
17.30 - 21.30
Dream Team
Vrijdag 23 mei
22.00 - 02.00
Amy en Paolo
Zaterdag 24 mei
22.00 - 02.00
NME Events
Zondag 25 mei
17.30 - 21.30
Cross-Over
Woensdag 28 mei
vanaf 20.00 uur
Ladies Only Poker Tournament
Vrijdag 30 mei
22.00 - 02.00
Christoph Volcker
Zaterdag 31 mei
22.00 - 02.00
Combé

50plus@zandvoortsecourant.nl

Kans op echte
diamanten
Elke dag kans op diamantcheques
t.w.v. � 200,-.
Deze prijs kunt u winnen op de
speciale Diamond speelautomaten.
wo 28 mei 20.00 uur

Caribbean Sunset
Beach Party
Vanavond halen we het strand naar binnen
en is het casino omgetoverd tot een trendy
beachbar.
• Live show van de showshakers C-Shakesz!
met muziek, percussie, sax en cocktails
mixen ineen
• Heerlijke gratis cocktails en fruit

Special Ladies Day
Ladies Only Poker Tournament
• Texas Hold’em No Limit
• Buy-in €50,- + €10,• Inschrijven: persoonlijk bij de kassa
vanaf donderdag 1 mei

Pommodoro

Pommodoro Theaterproduc
ties, die op dit moment met
vier verschillende theatervoorstellingen door het land reist,
brengt theatervoorstellingen
speciaal voor 55-plussers. In
zijn one-manshow vertelt
Bastiaan Verhorst op originele en humoristische wijze over

wo 4 jun 20.00 uur

Proef het ’witte goud’
Deze maand kunt in Circles Restaurant
genieten van een heerlijke
aspergeschotel voor maar € 15,95.
Extra lekker met een heerlijk glas Riesling
à € 3,-.

Holland Casino Zandvoort, Badhuisplein 7, 2042 JB Zandvoort. Tel 023 - 57 40 574. Kijk voor meer informatie en onze voorwaarden op hollandcasino.nl

het leven van koningin Juliana:
“In 1909 was Wilhelmina in ‘gezegende omstandigheden’, zo
heette dat toen. Maxima was
gewoon zwanger”. Verhorst,
op dat moment verkleed als
paleiswacht, vertelt over de
geboorte en de jeugd van het
prinsesje, over het zoeken naar

een geschikte huwelijkskandidaat en dat in 1936 Bernard
voor de deur stond. Over het
voorgenomen huwelijk sprak
Juliana de romantische woorden op de radio: “Geleidelijk
zijn we het samen eens geworden.” Toen de oorlog uitbrak
werd de familie in een geldauto van de Nederlandsche
Bank naar IJmuiden gebracht,
waar ze per schip naar Londen
en later naar Canada voeren.
De Greet Hofman affaire, de
Jomanda van toen, passeerde
de revue, evenals de geboorte
van de vier dochters. Juliana en
Bernard kregen voor hun 25-jarig huwelijk een 18e eeuws
theeservies cadeau, wat broodnodig was omdat het vorige
vanwege die Greet H. affaire
gesneuveld was. De voorstelling werd afgewisseld met
bekende liedjes van toen, die
bij het publiek erg in de smaak
vielen. “Oranje boven, Oranje
boven, leve de koningin!”

Viering Julianadag: 1000 kinderen zingen
Dat kopte een krantenartikel uit 1948. Voor het bordes van
het raadhuis is om 10 uur ’s morgens een aubade van oranje

geklede kinderen onder begeleiding van de Zandvoorts Muziekkapel. Zij vieren Julianadag en luiden het begin van de
Zandvoortse feestweek in.

Burgemeester Van Fenema
heeft begin dat jaar de heer
Van Alphen opgevolgd. Hij
nam samen met zijn echtgenote de aubade, gedirigeerd
door de heer H. Dees jr., vanaf
het bordes in ontvangst. De
toehoorders genoten van het
spektakel. Bij velen flitsten
herinneringen voorbij aan hoe
anders Zandvoort zo’n drie,
vier jaar eerder was: doods en
uitgestorven, nog geen schim
van vroeger glorie.
Het krantenbericht vervolgt:
‘Het wonder van vrijheid, blijheid, de terugkeer van het
huis van Oranje, voltrok zich.
Hoe ontzaglijk veel hebben
we daarmee alleen al gewonnen, hoe heerlijk is het te leven
in een vrij land!’ De kinderen
zongen een zevental vaderlandse liederen met een in-

drukwekkende vertolking van
ons volkslied als afsluiting.
Een daverend applaus van
het massaal toegestroomde
publiek volgde. Vervolgens
sprak burgemeester Van
Fenema de dorpsgenoten toe.
Het was de eerste keer sinds
zijn ambtsaanvaarding dat de
burgervader zich buiten tot de
burgerij richtte. “Oranje hielp
ons door de moeilijke tijden.”
Onder doodse stilte luisterden
de Zandvoorters naar de toespraak.

Een lumineus idee

Van Fenema vertelde een felicitatiebrief te hebben geschreven aan de jarige prinses. Deze
brief mocht door twee leerlingen van elke Zandvoortse
school in zijn werkkamer ondertekend worden. De kinderen namen om beurten plaats

op de stoel van de burgemeester en tekenden de brief met
ernstige gezichtjes. Namens
de Christelijke school aan de
Brederodestraat tekenden
Liesje Wenzel en Arie Koper,
voor de Hannie Schaftschool
Greetje Kuiper en Frits
Rinkel, de Mariaschool Netty
Stokman en Robbie van de Ven,
de Wilhelminaschool Janny
Spiers en Maarten Paap, de
Karel Doormanschool Adriaan
Haan en Appie Halderman,
namens de overbruggingsschool Hetty van Zalingen
en Bob Schmitzier en voor de
Wim Gertenbachschool Simon
Doves en Dickie de Wid. De burgemeester dankte de jeugd,
plakte de brief dicht, ‘waarna
Adriaan de Haan de brief in
de bus van het postkantoor
deponeerde, welke bijzondere
gebeurtenis achter de ramen
van ’s burgemeesters werkkamer door de anderen werd gadegeslagen’. ’s Avonds was er
in theater Monopole een groot
concert van het Amsterdams
Salon-orkest onder leiding van
Pieter Renes.

Zandvoortse Courant
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Lintjesregen voor
vrijwilligers van Pluspunt

Eigenlijk verdienen alle 185 vrijwilligers jaarlijks een lintje,
maar omdat dat niet haalbaar is, zijn de vrijwilligers gehuldigd die 5, 10, 15 en 20 jaar in dienst zijn. Afgelopen maandag

vond de feestelijke bijeenkomst plaats. Vlak voor Koningin-

nedag, om aan te geven hoe belangrijk de rol van de vrijwilligers is.

De 20- en 15 jarige jubilarissen

De directeur van Pluspunt,
Albert Rechterschot, opende
het feest: “Vanmiddag zetten we 24 vrijwilligers in
het zonnetje. Wij bieden een
breed scala aan activiteiten
en diensten, waarbij we de
inzet van vrijwilligers hard
nodig hebben.” De jubilarissen werden verrast met een
oorkonde en een cadeau en
kregen uit handen van wethouder Gert Toonen namens
de gemeente een kistje wijn
en een prachtig boeket bloemen, uiteraard in de toepasselijke kleur oranje.

Applaus voor iedereen

Onze omroeper en vrijwilliger in algemene dorpsdienst Klaas Koper riep de
jubilarissen naar voren. Uit
handen van vrijwilligerscoördinator Nathalie Lindeboom
ontvingen zij hun cadeaus.
Nathalie gaf daarbij van iedereen persoonlijk aan wat
hij of zij voor Pluspunt en de
gemeenschap betekende. “Als
eerste wil ik Marja Manders
feliciteren met haar 20-jarig
jubileum. Zij brengt eten rond
voor Tafeltje Dekje, heeft een
luisterend oor voor iedereen
en werkt daarnaast ook in de
dagopvang.” Jaap en Henny
Hoogendijk werden geroemd
vanwege de vele kilo’s aan
eten die zij rondgebracht
hebben. Ook is Jaap een pri-

ma ‘privé-chauffeur’, die niet
alleen heer in het verkeer is,
maar ook zeer galant cliënten
naar het ziekenhuis begeleidt.
“Regelmatig wordt naar die
aardige man gevraagd. Zijn
vrouw weet ervan hoor!”
lachte Nathalie. Dat gold ook
voor Wiebe Damhoff, die in
zijn 10-jarig vrijwillig dienstverband een enorme populariteit heeft opgebouwd. Aat
Speets, die al 5 jaar maaltijden
bezorgt, steelt vooral tijdens
de kerstdagen de show wanneer zij in kerstmannenpak de
heerlijke happen rondbrengt.
Janny Hoppe, werkzaam bij
de open eettafel in de bibliotheek, gaf aan het enorm op
prijs te stellen dat haar inzet op deze manier beloond
wordt.

Gefeliciteerd!

20 jaar vrijwilliger: Marja
Manders; 15 jaar: Jaap en Henny
Hoogendijk, Wil van Keule, Ida
Halewijn, Gre Medendorp en
Raks Rudolphus; 10 jaar: John
Atkinson, Jan van Bavelgem,
Wiebe Damhoff, Gonnie
Heierman, Wim en Janny
Hoppe, Armand d’ Hersigny,
Ina Slotemaker, Bep Krielen,
Ria Snijder en Ank Versteege
en 5 jaar vrijwilliger zijn:
Marianne de Grebber, Connie
Rijkborst, Aat Speets, Hans
Witteveen, Adries van Marle
en Irene Koperdraay.
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R A DI O + T V
Zondag

08:00 Countrytrack (h)
10:00 ZFM Jazz
12:00 Muziekboulevard
(weekendeditie)
14:00 Zondag in
Kennemerland
17:00 De Avond
20:00 Golden ZFM (h)
21:00 Tepp Zeppi
23:00 Eb & Vloed

Maandag

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF
levering en plaatsing
van alle glassoorten
vrijblijvende offerte!
023 5720480/06 41374921

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!
Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort
Tel. 023-5739278
e-mail: hanswillemse@planet.nl

08:00 Zandvoort op
Zaterdag (h)
11:00 De Watertoren
12:00 Muziekboulevard
18:00 De Avond
20:00 Golden ZFM
21:00 Klassiek
23:00 Eb & Vloed

Dinsdag

08:00 Zondag in
Kennemerland (h)
11:00 De Watertoren
12:00 Muziekboulevard
18:00 De Avond
20:00 ZFM Jazz (h)
22:00 In Zandvoortse Zaken
23:00 Eb & Vloed

Woensdag
08:00
10:00
12:00
18:00
20:00
22:00

Vrijdagavond Café (h)
De Watertoren
Muziekboulevard
De Avond
Klassiek (h)
Veenendaal in
zicht (h)
23:00 Eb & Vloed

•
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Regelmatig zal zij hiervan verslag dan in deze nieuwe rubriek ‘Aangewaaid bij…’. Ze is bij de laatste begonnen:
Donderdag

08:00 Goedemorgen
Zandvoort (h)
10:00 De Watertoren
12:00 Muziekboulevard
18:00 De Avond
20:00 Countrytrack
22:00 De Hoop
23:00 Eb & Vloed

Aangewaaid bij… Rapa Nui & SurfZandvoort
Een ontspannen sfeer, een gezellige mediterrane uitstraling

en een sportief tintje. Rapa Nui is een plek waar mensen zich

thuis voelen. Deze strandtent ligt, samen met de nieuwe veel-

Vrijdag

belovende surfschool ‘SurfZandvoort’, aan de rand

08:00
10:00
11:00
12:00
15:00
17:00

ZFM Jazz (h)
Veenendaal in zicht
De Watertoren
Muziekboulevard
Eurobreakdown
Je weekend in
met ZFM
19:00 Vrijdagavond Cafe
21:00 Sea IT

van het strand van Bloemendaal. Toch behoort dit
alles tot de trots van de Zandvoortse stranden.
door Ilja Noltee

Ook de Zandvoortse
Rosalie Rücker t
kiest voor Rapa
Nui. “Ik kom hier
zodat ik even in een
andere wereld terecht kom, na mijn
werk wil ik graag
ontvluchten van
de drukte. Door de
ontspannen sfeer
en doordat het niet
helemaal is volgebouwd, krijgt het geheel een
hele open uistraling”, vertelt
Rosalie. De strandtent en de

Zaterdag

08:00 Toebak Leeft?
10:00 Goedemorgen
Zandvoort
12:00 Muziekboulevard
(weekendeditie)
14:00 Zandvoort op
Zaterdag
17:00 Eurobreakdown (h)
19:00 Roy on-air
21:00 Groove Empire
23:00 Night Walk

24 uur per dag on air!
106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

Zoekt met spoed gezellige
collega’s met horeca ervaring
Part-time/Full-time

Rapa Nui gaat voor ‘speciaal
op een simpele manier’. Zo
ook in de keuken. “We zorgen
voor een juiste basis van 3
tot 4 ingrediënten die samen
net dat beetje extra geven,
de combinatie maakt alles
speciaal. Zo proberen we dat
in de hele strandtent door te
voeren”, aldus de chefkok. De
menukaart van Rapa Nui is seizoensgebonden en dus wisselend, dit maakt het aanbod altijd fris en origineel. Ondanks
deze veranderingen, blijven
de smaakvolle en betaalbare
sandwiches altijd hun plekje
op de menukaart behouden.

It’s all in the passion

SurfZandvoort heeft het allemaal: de juiste mentaliteit, een
uitgebreid aanbod, de zee en
het strand, prachtig materiaal
en als belangrijkste een crew

van 6 getalenteerde en gemotiveerde surfinstructeurs.
“Wij zijn allemaal jongens
met een passie en willen die
passie graag op een natuurlijke manier op de mensen
overbrengen in een aangename sfeer”, vertelt Oscar
van der Reyden. Met nieuwe
rages uit Australië en NieuwZeeland zoals slacklinen en
stand-up paddle, zorgen ze
bij SurfZandvoort voor een
aanbod dat voor iedereen
toegankelijk is. Beginnende
en gevorderde surfers, maar
ook groepen kunnen bij deze
surfschool terecht voor wat
actie. “Wij zijn trots op de
oprichter van de school, Lars
van Veen, hij heeft het maar
mooi van de grond gekregen”, zegt Oscar. “Het wordt
een mooie zomer”, voegt
Maarten Zwetsloot eraan
toe.

www.sportinzandvoort.nl

Open avond Duikteam Zandvoort

Vorige week had het Duikteam Zandvoort een open avond in
hun ‘thuisbad’, het zwembad van Center Parcs. Een aantal gasten kreeg van de duikinstructeurs de fijne kneepjes van het duiken uitgelegd en natuurlijk mochten ze met een echte duikuitrusting een proefduiken maken.

Winx Club

ders, van wie ze als kind
is gescheiden. Maar dan
verschijnt Blooms zus
Daphne in een droom.
Zij vertelt dat hun ouders bij het Meer van
Roccaluce zijn. Met haar
Winx-vriendinnen gaat
Bloom de strijd aan met
het Absolute Kwaad om
hen terug te vinden.

surfschool zijn gescheiden van
de populaire strandtenten van
Bloemendaal waar veelal de
glamour een grote rol speelt.
Ook de drukte van Zandvoort
wordt vermeden, waardoor er
een ambiance heerst waarbij
iedereen zich op zijn gemak
zal voelen. “Ik kom hier ook
vaak om te surfen. Doordat
niet alle mieren op een hoop
zitten is het prettig om hier te
surfen. Met meerdere surfers
in het water is het vaak vechten om een golf, hier heb je
de ruimte. Niet alleen op het
strand, maar ook in het water”,
beschrijft Rosalie.

Simple but special

De informatie pagina van de sportraad

Circuitpark Zandvoort

Mevrouw Huisman: 06-51013037
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Onze kersverse collega Ilja Noltee gaat het komende strandseizoen op bezoek bij de Zandvoortse strandpaviljoens.

Mickey’s Café

Winx Club en het Geheim
van het Verloren Rijk is
een digitale animatiefilm naar de populaire
gelijknamige televisieserie. De Winx-meiden
hebben de Enchantixstatus bereikt en zijn nu
echte beschermfeeën die
de bewoners van hun dimensies vrede en veiligheid kunnen garanderen.
Alleen Bloom heeft die
status nog niet omdat
alle mensen van haar
dimensie, Domino, zijn
verdwenen. Ook haar ou-

•

Enkele belangstellenden op de open duikavond

Een select groepje leden was in
de weer om de gasten te verwelkomen, ze van een drankje
en een hapje te voorzien maar
vooral om ze enthousiast te
maken voor de duiksport. En
dat was niet tegen dovemansoren gezegd. Na afloop van een

uurtje intensief bezig zijn, staken ze hun enthousiasme niet
onder stoelen of banken. Een
stagiaire van Center Parcs wil
graag een jaar naar Australië. “Ik
zou het heel prettig vinden als ik
hier al het een en ander aan ervaring met duiken op kan doen.

Verzorgen jullie ook cursussen?
En zo ja, wat kost dat en hoe
lang gaat dat duren?” Vragen
waar secretaris Lyde de Graaf
altijd wel antwoord op weet.
“Je kunt al binnen een paar weken je eerste duikbrevet halen
en de kosten zitten onder de
€ 300. Daarmee mag je ook in
het buitenland duiken”, geeft
ze als informatie tijdens een
gezellig samenzijn na de duiktraining.
Duikteam Zandvoort is een
zeer actieve club. Regelmatig
worden er in het zomerseizoen
uitstapjes gemaakt om de wondere onderwaterwereld van
bijvoorbeeld de Oosterschelde
te verkennen. Ook is er een mogelijkheid om in clubverband
in het buitenland te duiken en
zijn de Vinkeveense Plassen
een regelmatig doelwit.
Meer informatie krijgt u via
secretariaat@duikteamzandvoort.org of via de website
www.duikteamzandvoort.org.

20 Jaar Golfclub Sonderland

Op zaterdag 10 mei aanstaande bestaat de Zandvoortse Golfclub
Sonderland 20 jaar. Vanonder de paraplu van de Zandvoortse Hockeyclub werd door de pioniers van de golfclub een eigen afdeling
opgericht. Gegolfd werd er op twee grasvelden, waar zonder gêne
holes in werden gegraven, plaggen werden uitgeslagen en greens
aangelegd. En wat toen gold, geldt nu nog steeds. De club heeft
ook na 20 jaar nog steeds geen eigen baan en vandaar de originele
naam: Sonderland.
Golfclub Sonderland is nu wel
de vaste bespeler van de prachtige 9-holesbaan van Open Golf
Zandvoort, midden in het duingebied. Anno 2008 is de Zandvoortse
Golfclub Sonderland een club met
bijna 300 golfvaardige leden uit
de regio. De club neemt deel aan
de NGF competitie, organiseert
een variëteit aan eigen competities, evenals toernooien en grote
evenementen. Het vieren van een
20-jarig jubileum is voor deze actieve club dan ook het bekende
koren op de molen. Hoogtepunt
van de activiteiten wordt een
toernooi over 18 holes, waarbij de
bestaande 9 holes worden aan-

gevuld met 9 nieuwe holes.
Het organisatiecomité doet
geheimzinnig over waar deze
9 holes komen, maar uit betrouwbare bron is vernomen
dat de historie van de club bij
het uitzetten van de extra banen een belangrijke rol heeft
gespeeld. En natuurlijk wordt
het toernooi besloten met
een groot feest voor alle leden
van de club en hun partners.
Wij wensen de Zandvoortse
Golfclub Sonderland een
grote toekomst toe. Wie meer
wil weten over de club kan
terecht op de website www.
sonderland.nl.
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Strandpaviljoen
Thalassa 18

Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl
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Hoort zegt
het voort
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$E BESLUITENLIJST VAN DE COLLEGEVERGADERING VAN  APRIL
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 MEI ¯ DE OFFICIpLE PLECHTIGHEDEN

/P  MEI ZIJN ER IN :ANDVOORT VERSCHILLENDE OFFICIpLE
PLECHTIGHEDEN $IT JAAR IS  MEI OP EEN ZONDAG $IT
HEEFT ECHTER GEEN GEVOLGEN VOOR DE HERDENKINGSPLECH
TIGHEID EN DE BIJBEHORENDE HANDELINGEN (IERONDER
VINDT U DE VERSCHILLENDE CEREMONIEpN

Zaterdag 7 juni
groot feest
bij Thalassa
Nieuwe haring happen!

*OODS -ONUMENT
6ANAF  UUR "URGEMEESTER . -EIJER SPREEKT EEN
KORT WELKOMSTWOORD UIT 4IJDENS DE PLECHTIGHEID ZAL
DE RABBIJN VAN DE .EDERLANDS )SRApLITISCHE 'EMEEN
TE (AARLEM EEN KORT GEBED ZEGGEN 4EVENS IS ER EEN
BLOEMLEGGING (ET MONUMENT BEVINDT ZICH OP DE
HOEK VAN DE *ACOB VAN (EEMSKERCKSTRAAT EN DE $R *
' -EZGERSSTRAAT
(ERDENKINGSDIENST IN DE 0ROTESTANTSE +ERK
6AN  UUR TOT  UUR WAARNA DE 3TILLE 4OCHT
VOLGT

Voor reserveren: 023-5715660

Café Oomstee

We maken
er weer een
feest van!
Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

derdag
e
o
M
t
e
m
n
e
Tot
op alle
10% korting erengeuren
dames – en h

$E WINKELIERS EN HORECAONDERNEMERS DIE LANGS DEZE
ROUTE HUN WINKELCAFmONDERNEMING HEBBEN ZIJN OP
DE HOOGTE GESTELD EN ZIJN GEVRAAGD OM HUN TERRAS
SEN VOOR ZOVER AANWEZIG TE SLUITEN EN DE DEUREN EN
RAMEN VAN HUN ZAAK GESLOTEN TE HOUDEN TUSSEN 
EN  UUR
$E ROUTE VAN DE 3TILLE 4OCHT LEIDT NAAR TWEE MONUMEN
TEN WAAR EEN PLECHTIGHEID PLAATSVINDT

Mei Voordeelmenu
(voor 2 personen)

* Dim-Sum: 2x Mini Loempia’s
		
2x Pangsit
		
2x Kerry Kok

€ 13,50
N AFHALEN *
EE
LL
A
*

* Babi Pangang Speciaal
* Broccoli met Kip
* 2x Witte Rijst

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Vanaf Woensdag 7 Mei zijn wij weer ‘s avonds geopend tot 21:00

$E ROUTE
+ERKPLEIN 2AADHUISPLEIN (ALTESTRAAT VERLENGDE (AL
TESTRAAT 6ONDELLAAN 7ITTE 6ELD 7ILLEM 'ERTENBACH
STRAAT 6ERZETSPLEIN EN VERVOLGENS NAAR HET VERZETS
MONUMENT
6ERZETSPLEIN +ROMBOOMSVELD 6ONDELLAAN 6AN ,EN
NEPWEG EN VERVOLGENS NAAR HET HERDENKINGSMONU
MENT

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

6ERZETSMONUMENT
6AN   UUR :ANG EN BLOEMLEGGING
(ET VERZETSMONUMENT IS IN 0ARK $UIJNWIJK OP HET
6ERZETSPLEIN
(ERDENKINGSMONUMENT
!ANKOMST    UUR MET HET OFFICIpLE MOMENT VAN
STILTE VAN  UUR TOT  UUR
"IJ DIT MONUMENT VINDT DE OFFICIpLE HERDENKINGSPLECH
TIGHEID PLAATS %R ZULLEN BLOEMEN WORDEN GELEGD /M
 UUR NEMEN DE DEELNEMERS AAN DE PLECHTIGHEID
TWEE MINUTEN STILTE IN ACHT OM ALLE BURGERS EN MILITAI

REN DIE SINDS HET BEGIN VAN DE 4WEEDE 7ERELDOORLOG
IN HET BELANG VAN HET +ONINKRIJK ZIJN GEVALLEN OF DOOR
OORLOGSHANDELINGEN EN TERREUR ZIJN OMGEKOMEN TE
HERDENKEN
(ET (ERDENKINGSMONUMENT IS AAN DE 6AN ,ENNEP
WEGHOEK ,INNAEUSSTRAAT

"EGROTINGSWIJZIGINGEN

/P GROND VAN ARTIKEL  TWEEDE LID VAN DE 'EMEEN
TEWET LIGGEN DE BEGROTINGSWIJZIGINGEN VAN DE AGEN
DAPUNTEN DIE OP  MEI  AAN DE GEMEENTERAAD
TER VASTSTELLING WORDEN VOORGELEGD EN DIE FINANCIpLE
CONSEQUENTIES TOT GEVOLG HEBBEN VANAF HEDEN TOT
EN MET  MEI  TER INZAGE BIJ DE BALIE VAN HET
GEMEENTEHUIS

7IJZIGING +INDEROPVANGREGISTER

0ER  JANUARI  IS DE 7ET KINDEROPVANG VAN KRACHT
$EZE WET BEPAALT ONDER MEER DAT DE GEMEENTE TOE
ZIET OP DE KWALITEIT VAN KINDEROPVANG6ANAF DEZELFDE
DATUM MOET ELKE GEMEENTE OVER EEN KINDEROPVANGRE
GISTER BESCHIKKEN /UDERS KRIJGEN ALLEEN EEN BIJDRAGE
VOOR DE KOSTEN VAN KINDEROPVANG VAN HET RIJK ALS EEN
KINDERCENTRUM IS OPGENOMEN IN HET KINDEROPVANG
REGISTER 0ER  APRIL  HEEFT EEN WIJZIGING PLAATS
GEVONDEN IN HET +INDEROPVANGREGISTER 6ANAF DEZE
DATUM ZIJN DE VOLGENDE KINDEROPVANGINSTELLINGEN
OPGENOMEN IN HET +INDEROPVANGREGISTER 'EMEENTE
:ANDVOORT
+INDEROPVANGREGISTER 'EMEENTE :ANDVOORT
+INDERDAGVERBLIJVEN 0IPPELOENTJE 0LUK
.AAM 3TICHTING +INDERDAGVERBLIJVEN 0IPPELOENTJE
0LUK
2ECHTSVORM 3TICHTING
)NSCHRIJFNUMMER +AMER VAN +OOPHANDEL 
!DRES "URGEMEESTER .AWIJNLAAN 
0OSTCODE  0:
0LAATS :ANDVOORT
4ELEFOONNUMMER    
!ANTAL VESTIGINGEN 
6ESTIGING 
.AAM +INDERDAGVERBLIJF 0IPPELOENTJE
!DRES "URGEMEESTER .AWIJNLAAN 
0OSTCODE  0:
0LAATS :ANDVOORT
4ELEFOON    
)N EXPLOITATIE SINDS   
!ANTAL KINDPLAATSEN DAGOPVANG   JARIGEN  
!ANTAL KINDPLAATSEN BUITENSCHOOLSE OPVANG  
JARIGEN  
6ESTIGING 
.AAM +INDERDAGVERBLIJF 0LUK
!DRES "URGEMEESTER .AWIJNLAAN 
0OSTCODE  00LAATS :ANDVOORT

4ELEFOON    
)N EXPLOITATIE SINDS   
!ANTAL KINDPLAATSEN DAGOPVANG   JARIGEN 
!ANTAL KINDPLAATSEN BUITENSCHOOLSE OPVANG  
JARIGEN 
7EBSITE WWWPIPPELOENTJE PLUKNL
+INDERCENTRUM $UCKY $UCK
.AAM +INDERCENTRUM $UCKY $UCK
2ECHTSVORM 6OF
)NSCHRIJFNUMMER +AMER VAN +OOPHANDEL 
0OSTADRES 0OSTBUS 
0OSTCODE  !#
0LAATS :ANDVOORT
4ELEFOONNUMMER    
!ANTAL VESTIGINGEN 
6ESTIGING 
.AAM +INDERDAGVERBLIJF $UCKY $UCK
!DRES 0RINSESSEWEG 
0OSTCODE  .(
0LAATS :ANDVOORT
4ELEFOON    
)N EXPLOITATIE SINDS   
!ANTAL KINDPLAATSEN DAGOPVANG   JARIGEN  
!ANTAL KINDPLAATSEN BUITENSCHOOLSE OPVANG  
JARIGEN  
6ESTIGING 
.AAM "UITENSCHOOLSE OPVANG $UCK #LUB
!DRES 0RINSESSEWEG 
0OSTCODE  .(
0LAATS :ANDVOORT
4ELEFOON    
)N EXPLOITATIE SINDS   
!ANTAL KINDPLAATSEN DAGOPVANG   JARIGEN  
!ANTAL KINDPLAATSEN BUITENSCHOOLSE OPVANG  
JARIGEN  
"UITENSCHOOLSE OPVANG $E "OOMHUT
.AAM 3TICHTING 0LUSPUNT :ANDVOORT
2ECHTSVORM 3TICHTING
)NSCHRIJFNUMMER +AMER VAN +OOPHANDEL 
!DRES &LEMINGSTRAAT 
0OSTCODE  67
0LAATS :ANDVOORT
4ELEFOONNUMMER    
!ANTAL VESTIGINGEN 
6ESTIGING 
.AAM "UITENSCHOOLSE OPVANG $E "OOMHUT
!DRES &LEMINGSTRAAT 
0OSTCODE  67
0LAATS :ANDVOORT
4ELEFOON    
)N EXPLOITATIE SINDS   
!ANTAL KINDPLAATSEN DAGOPVANG   JARIGEN  
!ANTAL KINDPLAATSEN BUITENSCHOOLSE OPVANG  
JARIGEN  
7EBSITE WWWAKTIVITEITENCENTRUMNL
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'ASTOUDERBUREAU +ENNEMERKLOEK
.AAM 3TICHTING 0LUSPUNT :ANDVOORT
2ECHTSVORM 3TICHTING
)NSCHRIJFNUMMER +AMER VAN +OOPHANDEL 
!DRES &LEMINGSTRAAT 
0OSTCODE  67
0LAATS :ANDVOORT
4ELEFOONNUMMER   
!ANTAL VESTIGINGEN 
6ESTIGING 
.AAM 'ASTOUDERBUREAU +ENNEMERKLOEK
!DRES &LEMINGSTRAAT 
0OSTCODE  67
0LAATS :ANDVOORT
4ELEFOON    
)N EXPLOITATIE SINDS   
!ANTAL KINDPLAATSEN DAGOPVANG   JARIGEN
!ANTAL KINDPLAATSEN BUITENSCHOOLSE OPVANG  
JARIGEN
7EBSITE WWWAKTIVITEITENCENTRUMNL

'ASTOUDERBUREAU +NUS

.AAM 'ASTOUDERBUREAU +NUS
2ECHTSVORM 6OF
)NSCHRIJFNUMMER +AMER VAN +OOPHANDEL 
!DRES 7ITTE 6ELD 
0OSTCODE  '"
0LAATS :ANDVOORT
4ELEFOONNUMMER    
!ANTAL VESTIGINGEN 
6ESTIGING 
.AAM 'ASTOUDERBUREAU +NUS
!DRES 7ITTE 6ELD 
0OSTCODE  '"
0LAATS :ANDVOORT
4ELEFOON    
)N EXPLOITATIE SINDS   
!ANTAL KINDPLAATSEN DAGOPVANG   JARIGEN
!ANTAL KINDPLAATSEN BUITENSCHOOLSE OPVANG  
JARIGEN
7EBSITE

#OMMISSIE 0ROJECTEN EN 4HEMA´S

$E #OMMISSIE 0ROJECTEN EN 4HEMA´S VERGADERT OP 
MEI VANAF  UUR IN DE RAADZAAL $E DEUREN GAAN
OM  UUR OPEN $E ENTREE VINDT U AAN HET 2AAD
HUISPLEIN /P DE AGENDA STAAT
/PENING
6ASTSTELLING AGENDA
"ESLUITENLIJST VERGADERING VAN  APRIL  EN TOEZEG
GINGEN
6ASTE AGENDAPUNTEN INBRENG VAN DERDEN EN VERDER
ALLEEN INDIEN AAN DE ORDE OF VOORAF INGEBRACHT
6OETBALSPEELKOOIEN
:ANDVOORT 3CHOON ¯ DE IDEEpN
$RAAIBOEK DORPSGESPREKKEN
2ONDVRAAG
3LUITING

Vervolg gemeentelijke publicatie week 18

)N DEZE COMMISSIE KUNNEN BURGERS HET WOORD VOEREN
$IT KAN ZOWEL OVER ONDERWERPEN OP DE AGENDA ALS OVER
EEN EIGEN ONDERWERP $EGENE DIE OVER EEN EIGEN ON
DERWERP WIL SPREKEN MOET DIT SCHRIFTELIJK AANMELDEN
$IT KAN OOK PER E MAIL $E AANMELDING MOET UITERLIJK
MAANDAGOCHTEND OM  UUR BINNEN ZIJN VOOR EEN
VERGADERING DIE DE WOENSDAGAVOND DAAROP WORDT
GEHOUDEN $E AANMELDING KUNT U ZENDEN AAN 'E
MEENTE :ANDVOORT TAV DE GRIFFIE 0OSTBUS   !!
:ANDVOORT OF PER MAIL GRIFFIE ZANDVOORTNL !FGEVEN
AAN DE BALIE VAN HET RAADHUIS KAN OOK /P DE AANMEL
DING MOET STAAN NAAM ADRES TELEFOONNUMMER EN HET
ONDERWERP MET EEN TOELICHTING OP EEN APARTE BIJLAGE
$EZE TOELICHTING MAG NIET TE UITGEBREID ZIJN EN LIEFST
WORDEN AFGESLOTEN MET EEN CONCRETE VRAAG OPROEP OF
IETS DERGELIJKS .AAST DEZE REGEL GELDEN EXTRA REGELS
$EZE ZIJN TE LEZEN OP WWWZANDVOORTNL "ESTUUR 
2AADSCOMMISSIES  )NBRENG EN MEEPRATEN OF OP TE
VRAGEN BIJ DE GRIFFIE

2AADVERGADERING

$E GEMEENTERAAD VERGADERT OP DONDERDAG  MEI /P
DE AGENDA STAAT
/PENING
,OTING
)NGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN
6ASTSTELLEN AGENDA
6ASTSTELLEN NOTULEN VAN  MAART  EN  APRIL

(AMERSTUK.OTA BIJZONDERE BIJSTAND EN MINIMA
BELEID
0RESTATIEAFSPRAKEN %--  )
"EKRACHTIGING GEHEIMHOUDING
A #ONCEPT SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
B 3TRATEGISCHE 76' BELEIDSNOTITIE
3LUITING
$E VERGADERING BEGINT OM  UUR IN DE RAADZAAL $E
ENTREE VINDT U AAN HET 2AADHUISPLEIN $E DEUREN GAAN
OM  UUR OPEN $E AGENDA KAN NA SLUITING VAN DEZE
KRANT NOG WIJZIGEN 5 VINDT DE MEEST RECENTE AGENDA
OP DE WEBSITE 6AN DE DEFINITIEVE AGENDA ZIJN TIJDENS DE
VERGADERING OOK EXEMPLAREN BESCHIKBAAR !GENDA RAADS
VOORSTELLEN EN CONCEPTBESLUITEN LIGGEN TIJDENS OPENINGS
TIJDEN TER INZAGE BIJ DE #ENTRALE "ALIE EN ZIJN TEVENS TEGEN
BETALING ALGEMEEN BESCHIKBAAR $E RAADVERGADERING
WORDT TUSSEN  UUR EN  UUR LIVE UITGEZONDEN
DOOR :&- KABEL &-  ETHER &-   

)NGEKOMEN
VERGUNNINGENAANVRAGEN
2ECTIFICATIE

!BUSIEVELIJK IS IN WEEK  WEDEROM DE VERLEENDE SLOOP
VERGUNNING (OGEWEG   :UIDERSTRAAT   3
GEPUBLICEERD

"OUW SLOOP EN RECLAME AANVRAGEN
:ANDVOORT

+ERKSTRAAT  SLOOP BOUWWERK INGEKOMEN  APRIL
  3
+ERKSTRAAT  STORTEN VLOER EN BRANDWEREND BE
KLEDEN PLAFOND INGEKOMEN  APRIL  
2V
"OULEVARD "ARNAART  VERNIEUWEN TERRASOMHEINING
INGEKOMEN  APRIL   ,V
+OSTVERLORENSTRAAT  VERGROTEN KAP GARAGEHOB
BYRUIMTE INGEKOMEN  APRIL   ,V
3WALUpSTRAAT  VERGROTEN KELDER INGEKOMEN  APRIL
  2V
$R*'-EZGERSTRAAT  PLAATSEN BLOKHUT INGEKOMEN
 APRIL   ,V
"ADHUISPLEIN  PLAATSEN RECLAMEDOEK INGEKOMEN
 APRIL   2
,ET OP $E HIERBOVEN GENOEMDE AANGEVRAAGDE VERGUN
NINGEN LIGGEN BIJ DE #ENTRALE "ALIE TER INZAGE 5 KUNT
DEZE INZIEN TIJDENS OPENINGSTIJDEN $EZE PUBLICATIE
BETEKENT NIET DAT U UW ZIENSWIJZE OVER DEZE AANGE
VRAAGDE BOUWPLANNEN KENBAAR KUNT MAKEN 3LECHTS
INDIEN VOOR DEZE BOUWPLANNEN VRIJSTELLING VAN HET
BESTEMMINGSPLAN OF BOUWVERORDENING KAN WORDEN
VERLEEND KAN TEGEN ONS VOORNEMEN DAARTOE EEN ZIENS
WIJZE KENBAAR WORDEN GEMAAKT %EN VOORNEMEN TOT
HET VERLENEN VAN VRIJSTELLING WORDT AFZONDERLIJK GEPU
BLICEERD $EZE PUBLICATIE BETEKENT OOK NIET DAT U EEN
BEZWAARSCHRIFT KUNT INDIENEN -OCHT DE VERGUNNING
OF VRIJSTELLING WORDEN VERLEEND DAN ZAL DIT WORDEN
GEPUBLICEERD EN PAS DAN KUNNEN BELANGHEBBENDEN
BEZWAAR INDIENEN

+APVERGUNNINGEN AANGEVRAAGD

4OLWEG   POPULIER AANVRAAG INGEKOMEN OP  APRIL
 IVM SLECHTE STAAT WEL HERPLANTPLICHT
&AHRENHEITSTRAAT   DENNENBOMEN AANVRAAG IN
GEKOMEN OP  MAART  IVM OVERLAST WEL HER
PLANTPLICHT
$E HIERBOVEN GENOEMDE AANGEVRAAGDE KAPVERGUN
NINGEN LIGTLIGGEN BIJ DE #ENTRALE "ALIE TER INZAGE 5
KUNT DEZE INZIEN TIJDENS OPENINGSTIJDEN "ELANGHEB
BENDEN KUNNEN BINNEN EEN TERMIJN VAN ZES WEKEN NA
PUBLICATIE HUN ZIENSWIJZEN SCHRIFTELIJK KENBAAR MAKEN
BIJ HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE :ANDVOORT 0OSTBUS 
 !! :ANDVOORT

4ERVISIELEGGING
ONTWERPBESLUITEN
6RIJSTELLING

(ET COLLEGE VAN "URGEMEESTER EN 7ETHOUDERS IS VOOR
NEMENS OM MET TOEPASSING VAN ARTIKEL  VAN DE
7ET OP DE 2UIMTELIJK /RDENING VRIJSTELLING TE VERLENEN
VOOR HET
VERANDEREN VAN HET DAK EN PLAATSEN VAN TWEE DAK
KAPELLEN OP HET PERCEEL 0ARNASSIALAAN  TE "ENTVELD
BOUWAANVRAAGNUMMER  2V 

6OORMELDE BOUWAANVRAAG LIGT MET INGANG VAN  MEI
 GEDURENDE  WEKEN TER INZAGE BIJ DE #ENTRALE
"ALIE VAN HET GEMEENTEHUIS TIJDENS DE OPENINGSTIJDEN
'EDURENDE DE TERMIJN VAN DE TERINZAGELIGGING KAN EEN
IEDER SCHRIFTELIJK OF MONDELING HAARZIJN ZIENSWIJZE
OMTRENT DE AANVRAAG KENBAAR MAKEN BIJ HET COLLEGE
VAN "URGEMEESTER EN 7ETHOUDERS 0OSTBUS   !!
:ANDVOORT 5 DIENT IN DE RECHTER BOVENHOEK VAN UW
BRIEF ±ZIENSWIJZE² TE VERMELDEN

6ERZONDEN BESLUITEN
"OUW SLOOP EN RECLAME VERGUNNINGEN

:ANDVOORT
(ELMERSSTRAAT  PLAATSEN DAKKAPEL VERZONDEN 
APRIL   ,V
"URG.AWIJNLAAN  UITBREIDEN BEDRIJFSRUIMTE VER
ZONDEN  APRIL   ,V
"ENTVELD
"RAMENLAAN  TIJDELIJK PLAATSEN BOUWPLAATSVOORZIE
NING VERZONDEN  APRIL   2V

6RIJSTELLING ARTIKEL  72/

"ENTVELD
"RAMENLAAN  TIJDELIJK AANLEGGEN NOODWEG VERZON
DEN  APRIL   6R

%VENEMENTENVERGUNNINGEN

%EN EVENEMENTENVERGUNNING IS VERLEEND VOOR EEN
MUZIEKEVENEMENT 5IT JE $!# $ANCE !GAINST #ANCER
OP  MEI  VAN HET .EDERLANDS +ANKER )NSTITUUT
¯ !NTONI VAN ,EEUWENHOEK :IEKENHUIS OP HET STRAND
TER HOOGTE VAN STRANDPAVILJOEN   
/OK ZIJN  VERGUNNINGEN AFGEGEVEN AAN DE HEER *
DE "RUIJNE BIJ WIJZE VAN PROEF VOOR EEN DRAAIMOLEN

IJSWAGEN SUIKERSPINWAGEN TOERISTISCH TREINTJE EN EEN
LOKET VOOR HET TREINTJE
/P HET 2AADHUISPLEIN VAN  MEI TOT EN MET  MEI

/P HET 3TATIONSPLEIN VAN  MEI  TOT EN MET
 JUNI 
/P HET "ADHUISPLEIN VAN  JUNI TOT EN MET  JULI

/P HET "URG VAN &ENEMAPLEIN VAN  JULI TOT EN MET
 AUGUSTUS 

#ENTRAAL TELEFOONNUMMER

"EZWAARSCHRIFTEN

-AANDAG TM WOENSDAG   UUR
$ONDERDAG
  UUR
6RIJDAG
  UUR
4IJDENS DE DONDERDAGAVONDOPENSTELLING KUNT U MAAR
VOOR EEN BEPERKT AANTAL ZAKEN TERECHT PASPOORTEN EN
RIJBEWIJZEN ED

$E HIERBOVEN GENOEMDE VERLEENDE VERGUNNINGEN
GENOMEN BESLUITEN LIGGEN BIJ DE #ENTRALE "ALIE TER
INZAGE 5 KUNT ZE INZIEN TIJDENS OPENINGSTIJDEN
"ELANGHEBBENDEN KUNNEN GEDURENDE EEN TERMIJN
VAN ZES WEKEN NA BEKENDMAKING EEN GEMOTIVEERD
BEZWAARSCHRIFT INDIENEN $E DATUM VAN BEKENDMA
KING IS DE VERZENDDATUM VAN DE VERGUNNING )NDIEN
HET GEEN VERGUNNING BETREFT IS DIT DE PUBLICATIEDA
TUM 5 RICHT UW BEZWAARSCHRIFT MET VERMELDING VAN
±BEZWAAR²IN DE RECHTERBOVENHOEK VAN UW BRIEF AAN
HET COLLEGE VAN "URGEMEESTER EN 7ETHOUDERS 0OST
BUS   !! :ANDVOORT (ET BEZWAAR SCHORST IN
BEGINSEL NIET DE WERKING VAN HET BESLUIT WAARTEGEN
HET IS GERICHT )N GEVAL VAN SPOED KUNT U EEN VERZOEK
OM EEN VOORLOPIGE VOORZIENING INDIENEN BIJ DE VOOR
ZIENINGENRECHTER VAN DE 2ECHTBANK (AARLEM SECTOR
"ESTUURSRECHT 0OSTBUS   "2 (AARLEM %EN
DERGELIJK VERZOEK DIENT VERGEZELD TE GAAN VAN EEN
AFSCHRIFT VAN HET BEZWAARSCHRIFT )NDIEN HET EEN
VERGUNNING BETREFT VOOR EVENEMENTEN VERTONIN
GEN OP OF AAN DE WEG HET HOUDEN VAN OPTOCHTEN
SNUFFELMARKTEN VERRUIMING SLUITINGSUUR ONTHEF
FING :ONDAGWET EXPLOITATIE OF SPEELAUTOMATEN
DIENT U UW BEZWAARSCHRIFT AAN DE BURGEMEESTER
TE RICHTEN

!LLE AFDELINGEN ZIJN BEREIKBAAR VIA    
MAANDAG TM DONDERDAG  ¯  UUR EN VRIJDAG
 ¯  UUR

-ELDING OF KLACHT

"EL MET DE #ENTRALE -ELDLIJN     vF VUL OP
DE WEBSITE HET DIGITALE FORMULIER IN vF STUUR EEN BRIEF
NAAR DE KLACHTENCOyRDINATOR

/PENINGSTIJDEN #ENTRALE "ALIE

/PENINGSTIJDEN BEGRAAFPLAATS

$E ALGEMENE BEGRAAFPLAATS EN DIERENBEGRAAFPLAATS
AAN DE 4OLLENSSTRAAT ZIJN DAGELIJKS OPEN TUSSEN
  UUR

#OLLEGELID SPREKEN

%EN AFSPRAAK MAKEN MET EEN COLLEGELID DOET U VIA HET
CENTRALE TELEFOONNUMMER $AARBIJ GEEFT U AAN WAAR
OVER U HET COLLEGELID WILT SPREKEN (ET KAN ZIJN DAT U
EERST NAAR EEN VAKAFDELING VERWEZEN WORDT

6RAGEN OVER EEN BOUWPLAN

6OOR VRAGEN OVER CONCRETE OF GEWENSTE BOUWPLANNEN
IS DE WERKEENHEID 6ERGUNNINGVERLENING OP WERKDAGEN
TELEFONISCH BEREIKBAAR TUSSEN  EN  UUR

/P ZOEK NAAR WERK OF AANBIEDEN VAN VACATURE

7ERKGEVERS EN WERKZOEKERS MAKEN GEBRUIK VAN
WWWWERKENINZANDVOORTCOM 6OOR HET VINDEN OF
AANBIEDEN VAN BANEN IN :ANDVOORT

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Zandvoorts bijstand- en minimabeleid op hoog peil

Het Zandvoortse bijstand- en minimabeleid staat met de nieu-

we nota Minimabeleid op een hoog peil. Dat bleek woensdag-

avond tijdens de commissie Planning & Control. Wethouder
Gert Toonen werd door alle fracties gecomplimenteerd met
dit stuk.

Pim Kuijken (PvdA) bedankte
zijn wethouder met een goede en duidelijke nota “waar
we mee voor de dag kunnen
komen”. Wel vindt hij een bijdrage van € 50 voor cultuur
en sport voor bijstandsgezin-

nen met kinderen wat aan de
magere kant. Ook wenst hij, en
met hem de andere fracties,
dat er een onderzoek moet komen om pc’s voor deze groep
beschikbaar te stellen. Belinda
Göransson (VVD) wil graag

dat de bijdrage aan chronisch
zieken verhoogd wordt naar
€ 200. Ook zij stipte de € 50
aan en wil graag dat de mensen om wie het gaat van hun
misplaatste schaamtegevoel
worden afgeholpen.
Toonen was in zijn nopjes over
deze nota. “Ik ben zelf ook heel
blij met deze nota. Ik kan echter niet een structurele verhoging van de bedragen beloven.
We krijgen circa € 50.000 van

het rijk voor
twee jaar.
Als we gaan
ve r h o g e n ,
kost dat veel
extra geld”,
hield hij de
vinger aan
de pols. De Er komt een onderzoek naar de mogelijkheid om
wethouder pc’s beschikbaar stellen voor minima
zal met een voorstel komen Zandvoortse inwoners beaangaande de pc’s. Ook zal kendmaken en zegde als
hij de nieuwe nota via een laatste toe de bedragen te
huis-aan-huisfolder aan de indexeren.
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Zandvoortse Courant

Voetbal

Darten

Zaterdag

Laatste wedstrijd in teken van afscheid nemen
De laatste wedstrijd van het seizoen 07/08 van het zaterda-

gelftal van SV Zandvoort stond in het teken van afscheid nemen. Dennis Keuning en Ivar Steen mochten van trainer Pieter

Keur nog een keer aantreden. Keuning als aanvoerder vanaf

de aftrap en Steen, teruggekomen van een zware achilles-

peesblessure, de laatste 10 minuten van de met 2-0 gewonnen
wedstrijd tegen Almere.

ben, 2-0. Na rust zouden de
gastheren toe moeten slaan
maar verder dan twee levensgrote kansen kwam het niet.
Aangezien ook Almere niet
bij machte was om potten
te breken bloedde de wedstrijd langzaam aan dood.
Zandvoort heeft zich zonder
moeite kunnen handhaven in
de 2e klasse.

Tennis

Darters wederom kampioen
Voor het tweede jaar op rij is het eerste team van ZSC Darts

kampioen van hun klasse geworden. Nadat de Reco Boys vorig
jaar door de organisatie gevraagd werden om een klasse over

te slaan en in de tweede klasse uit te komen, waren afgelopen

Zandvoort begint eredivisie met gelijkspel

Tennisclub Zandvoort (TCZ) is de eredivisie, die afgelopen zaterdag van start ging, met een gelijkspel begonnen. Op ten-

nispark De Glee sleepten onze ‘plaatsgenoten’ een verdienstelijke 3-3 tegen het Bredase BLTV uit het vuur.

vrijdagavond 5 wedstrijdpunten genoeg om weer de vlag in
top te kunnen hijsen. Een unicum.

Bas Lemmens schermt de bal goed af

Zandvoort had theoretisch nog
een kans op de nacompetitie
maar dan moest Kennemerland
verliezen van Marken en onze
plaatsgenoten zouden met minimaal 7 doelpunten verschil
moeten winnen van Almere.
Zover kwam het echter niet.
Niet alleen speelde concurrent
Kennemerland gelijk maar de
Zandvoortse productie bleef
zaterdag steken bij 2 treffers.

Voetbal

Mooiste

Al in de 13e minuut kon Misha
Hormeño het doel vinden na
een zuivere voorzet. De mooiste goal van de wedstrijd, en
misschien wel van het hele
seizoen, kwam op naam van
Nigel Berg. Zes minuten na
de openingstreffer haalde de
jonge speler zo verwoestend
hard uit dat de keper de bal alleen maar gehoord kan heb-

de hakken over de sloot kunnen handhaven in de 4e klasse. De

in bloedvorm verkerende Billy Visser schreef met twee doel-

punten weer een groot deel van de Zandvoortse productie op
zijn conto en ontpopt zich steeds meer als een scorende spits.
Zandvoort begon de wedstrijd
om lijfbehoud voortvarend.
Dat moest ook wel want bij
verlies van RCH en eventuele winst van DSOV uit in
Bloemendaal zou Zandvoort
afglijden naar de 5e klasse.
Zover kwam het niet want
Zandvoort was eindelijk eens
productief. Al in de 10e minuut konden de Zandvoortse
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supporters juichen, toen een
lob van Faisel Rikkers achter
de Heemsteedse doelman in
het net belandde. Een klein
half uurtje later scoorde RCH
de gelijkmaker, maar nog voor
rust kwamen onze plaatsgenoten weer op voorsprong
door een benutte penalty van
Marc Hoppe, 2-1. Na rust was
het eigenlijk alleen nog maar

Futsal
ZSC’04 heeft ook de laatste wedstrijd van het seizoen in winst

Zondagteam handhaaft zich
staande RCH heeft het zondagelftal van SV Zandvoort zich met

Marcel Bink en Mark Bijster,
had aan tegenstander Justice
4 all uit Haarlem nog een
behoorlijke kluif. Pas bij 3-3
moesten de gasten capituleren en kon er in de kantine
van ZSC een 6-3 overwinning
gevierd worden. ZSC kan nu
deel gaan nemen om het regiokampioenschap. Mocht
dat behaald worden staat het
Nederlands Kampioenschap
op de rol. In ieder geval volgend jaar naar de 1e klasse,
we zijn benieuwd!

ZSC’04 wint ook laatste wedstrijd

Zondag

Met een klinkende 5-2 overwinning op het stijf onderaan

Het is niet echt verwonderlijk
dat er weer een kampioenschap gevierd kan worden. De
afdeling darts van ZSC groeit
nog steeds en de talenten komen snel in het eerste team
terecht. Ook ‘oudgedienden’
gooien de kleine pijltjes nog
steeds met grote precisie en
daar zit waarschijnlijk het
geheim. Het team, bestaande
uit captain Patrick Ottens,
Benjamin Dek, Hans Tisseur,
Ed Koper, Marcel Draijer, Jos
van Houten, Rick de Haan,

Zandvoort dat de klok sloeg.
Twee doelpunten van Visser
zorgden voor een voordelige
marge van maar liefst 3 punten. RCH kwam nog even terug maar in blessuretijd kreeg
Zandvoort een tweede strafschop, eindstand 5-2.
“Het was een erg rommelig
seizoen. Het was dit jaar moeilijk om alle ‘koppies’ de juiste
kant op te krijgen. Ik hoop
dat dit de nieuwe trainer wel
lukt”, zegt Buytenhek die komend jaar trainerscoördinator
wordt en binnen die functie de
jonge jeugdtrainers met raad
en daad bij zal staan.

weten om te zetten. De zege was niet gemakkelijk. De Zandvoorters wisten met 6-5 van ZOG 2 winnen.
“Vooraf had ik aan de jongens
gevraagd of ze deze wedstrijd
wilden winnen. Daarop was
het antwoord ‘ja’. Gemakkelijk
ging het echter niet”, aldus
coach Marcel Paap. Vervelende
bijkomstigheid was dat de
scheidsrechter niet echt meewerkte. Zowel aan de kant van
ZSC’04 als bij ZOG 2 ontstond
ergernis en irritatie over de
beslissingen die de leidsman
nam. “Het haalde een flink
deel van het plezier weg”, zei
Paap na afloop.
De wedstrijd ging gelijk
op. De Haarlemmers en de
Zandvoorters hielden elkaar

in evenwicht en boden goed
partij aan elkaar. ZSC’04 nam
de leiding, daarna kwamen
de Haarlemmers voor met
1-2 en later met 4-5. In de
laatste vier minuten bogen de
Zandvoorters die achterstand
nog om in 6-5 voorsprong.
“We hadden al een keer verloren van hen en we wilden
niet nog een keer verliezen.
Dat is kampioen worden en
twee keer verliezen van dezelfde tegenstander en dat
ging er bij ons niet in”, aldus
een tevreden coach na afloop. Volgend seizoen komen
de Zandvoorters uit in de 2e
klasse.

Tina Schiechtl krijgt aanwijzingen van haar coach Dick Suijk

De start was niet bepaald denderend te noemen. Het eerste
damessingle was echter één
van de meest spannende en
langstdurende wedstrijden
die er op De Glee gespeeld zijn.
De nieuwe Zandvoortse speelster Tina Schiechtl (24) moest
in de eerste set diep buigen
voor Russisch/Nederlandse
Olga Kalyuzhnaya (1-6). De
Oostenrijkse moest zich beperken tot verdedigen en met
sliced en hoge topspinballen
proberen tijd te winnen. Ze
kon alleen maar de ballen retourneren en deed dat ook nog
eens half court waardoor de
‘Bredase’ het niet al te moeilijk had. Schiechtl pakte pas bij
0-4 haar eerste gamewinst. In
de tweede set herhaalde het
spelletje zich, met dien verstande dat Schiechtl de ballen nu meer tegen de baseline
aan speelde en daardoor haar
tegenstandster meer in moeilijkheden bracht. Het krachtspel van Kalyuzhnaya ging
haar duidelijk parten spelen.
De eerste drie games van die
set werden allemaal gebroken
maar Schiechtl trok uiteindelijk met 6-3 de set naar zich toe
waardoor een derde set nodig
was. Ook die set kenmerkte
zich door het vele opslagverlies in de eerste 6 games. Tot in
de 7e game Schiechtl zich verstapte, hadden beide dames
kansen op de partijwinst. Een
lichte blessure van de eerste
Zandvoortse speelster gooide
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Softbal

Bedankt!

Na de wedstrijd was het
woord aan het bestuur van
SV Zandvoort om een aantal
vertrekkende spelers en officials te bedanken voor hun
inzet in de afgelopen jaren.
Spelers Arend Regeer, Robin
Castien, Barry Paap, Mark v.d.
Berg, Dennis Keuning, Ivar
Steen en Geoffrey v.d. Broek
hangen, om diverse redenen,
hun kicksen aan de wilgen.
Trainer Pieter Keur zal dus op
zoek moeten gaan naar ander
spelersmateriaal. Ook zal hij
een aantal mensen binnen
zijn staf moeten vervangen.
Assistent Frits Keur, begeleider Rob v.d. Berg en verzorger
Dirk Koper zullen komend seizoen niet meer beschikbaar
zijn. Last but not least nam
SV Zandvoort afscheid van de
vaste assistent scheidsrechter
Tom Loos. Hij gaat naar de B1
van Young Boys.

•

echter roet in het eten en kon
haar tegenstandster met 3-6
het tweede Bredase wedstrijdpunt pakken. Een zeer spannende en boeiende partij ten-

de tweede set was een vroege
break niet voldoende voor setwinst want die ging met 3-6
naar BLTV.
Het eerste herensingle werd
een prooi voor de gastheren. De Zandvoortse aanwinst Michel Koning moest
het opnemen tegen Matwé
Middelkoop en dat ging hem
goed af. Met degelijk spel
liet hij slechts 5 games aan
zijn Bredase tegenstander
en won afgetekend met 6-2
en 6-3 en zorgde daarmee
voor het tweede Zandvoortse
punt want op baan 2 had
Oostenrijker Marcus Hilpert
(Nederlands kampioen 35+)
voor het eerste punt gezorgd.
Hilpert gunde in de tiebreak
van de tweede set zijn opponent, de Argentijnse gravelspecialist Nicolas Todero, geen
punt en trok die met 7-0 naar
zich toe na de eerste set met
6-4 gewonnen te hebben.

Opnieuw dubbele winst

De softbalteams van de Zandvoortse Sport Combinatie (ZSC) boek-

ten ieder een overwinning. De dames wonnen de thuiswedstrijd

tegen BSM 2 met 17-4, terwijl de heren het sterker geachte Vennep
Flyers trakteerde op een 9-7 nederlaag.

Han van Soest zorgt voor een ‘0’ op het eerste honk

Al snel werd duidelijk dat
BSM 2 geen enkel probleem
zou opleveren voor het ZSCdamesteam. Al na de eerste
inning had ZSC een 11-0 voorsprong genomen op basis van
8 honkslagen en een groot
aantal keren 4-wijd die de
BSM-werpster toestond. In
de volgende innings nam ZSC
aanvallend wat gas terug. BSM
bracht ZSC-werpster Wilma
van Riemsdijk (4x 3-slag, 0x
4wijd, 9 honkslagen tegen) alleen in de 4e en 5e inning in
de problemen. BSM scoorde
4 runs waarvan twee via een
homerun in de 5e inning.

Heren

Sliced forehand is een sterk wapen

nis die maarliefst bijna 3 uur
(!) duurde en waarin Schiechtl
liet zien dat als je met volharding de ballen terugslaat, je tegenstander bij kans gek wordt.
Schiechtl zal echter slechts de
eerste twee wedstrijden voor
TCZ uitkomen.
Op baan twee was toen allang de tweede damessingle
partij afgelopen en waren de
heren voor het tweede herensingle ook al bijna uitgepeeld.
Susanne Trik, voor het tweede
jaar uitkomend voor TCZ, kon
tegen de Duitse Justine Ozga
geen potten breken. In de
eerste set pakte ze geen enkele keer haar eigen opslag
en moest met 0-6 de eer aan
haar tegenstandster laten. In

De beide dubbelpartijen werden gedeeld. Koning/Hilpert
moesten hun meerdere erkennen in Middelkoop/Todero (1-6,
3-6) en de Zandvoortse dames
Andrea v.d. Hurk/Mireille Bink,
een van de sterkste damesdubbels van Nederland, waren net
aan te sterk voor Kalyuzhnaya/
Ozga (7-6, 7-5).

Tweede speeldag

Amstelpark Tennisschool had
in Amsterdam de nodige moeite met Griekspoor/Zandvoort,
in feite een debutant op het
hoogste niveau. Susanne Trik
en het herendubbel Koning/
Hilpert scoorden voor TCZ. De
andere partijen werden wel
door Amstelpark Tennisschool
gewonnen.

Net als vorige week RCH/
Pinguins 3 was ook Vennep
Flyers zaterdag naar Duintjes
veld gekomen om de overwinning kost wat kost binnen te
halen. Het pakte echter ook
voor deze tegenstander anders

uit dan zij zich gewenst hadden. Even leek Vennep Flyers het
heft in handen te nemen toen
ze in de 3e inning op een 2-4
voorsprong kwamen. Daarop
kwam de ZSC-aanval met een
niet mis te verstaan antwoord.
Liefst zeven Zandvoortse
slagmensen bereikten de
thuisplaat waarmee de achterstand was omgezet in een
9-4 voorsprong. Peter Douma,
Jeroen van ’t Wout, Jeroen van
Soest en Hans Rijnders sloegen een honkslag, Ben Draijer
een 3-honkslag, Ruud Bijl een
homerun en Han van Soest,
die met een fout op de honken
kwam, wist ook te scoren. Nog
even kwam Vennep Flyers terug
door in de 6e en laatste inning
drie runs te scoren. Verder liet
werper Tjeerd Buijs (7x 3-slag,
1x 4-wijd, 6 honksagen tegen)
het niet komen. Jeroen van ’t
Wout en Peter Douma sloegen
ieder twee honkslagen.

De adverteerders van deze week
(In alfabetische volgorde)
Administratiekantoor K. Willemse
Asian Delights
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boudoir by Sara
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Danzee
De Lamstrael
De Nieuwe Puur
Dorsman Assurantiën
Etos
Fairy Golf
Gemeente Zandvoort

Greeven, Makelaardij o.g.
Holland Casino
IJzerhandel Zantvoort
Meijershof, Restaurant
Motorrijschool Goede
Netexpo Internet BV
P. van Kleeff
Paal 69
Parfumerie Moerenburg
Pluspunt
Printing People
Thalassa Strandpaviljoen 18
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Vanhier
Vrijehuizenmarkt.nl
Weenink, huisarts
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek
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Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR Zandvoort Tel: 5 715 715

www.cvl.nu

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie

nieuwe prijs

nieuw

Da Costastraat 23

Deze ruime 20-er jaren woning met opbouw staat in een
kindvriendelijke woonomgeving en heeft 4 slaapkamers en
een besloten achtertuin met stenen schuur op het zuiden.

Kostverlorenstraat 61

Goed onderhouden vrijstaande 30-er jaren villa in het geliefde Groene Hart van Zandvoort. Het is een gezellig, sfeervol en prettig
huis, dat in werkelijkheid groter is dan het lijkt. De woning beschikt over 5 slaapkamers, 1 studeerkamer, een prachtige keuken,
zeer royale living (ca. 55 m2), hoge plafonds, achtertuin met diverse zonneterrassen, schuur, zomerhuis, achter -en voorinrit en
carport!
• Geschikt voor praktijk of kantoor aan huis
• Geheel voorzien van dubbele beglazing
• Woonoppervlakte ca. 250 m2

Vraagprijs V 269.000,--

Vraagprijs V 845.000,--

zeezicht

Burg. van Fenemaplein 10/4

• Alle vertrekken beschikken over de originele paneeldeuren
• Geheel voorzien van hardhouten kozijnen en HR dubbele
beglazing
• In 2006 is de wijk opnieuw bestraat en zijn er mooie
bomen geplant
• Woonoppervlakte ca. 110 m2

rustig

met tuin

Nassauplein 1

Hogeweg 76/1

• Berging in de onderbouw
• Centrum en openbaar vervoer op ca. 100m afstand
• Woonoppervlakte ca. 100 m2

• Alle vertrekken beschikken over paneeldeuren
• Geheel voorzien van dubbele beglazing en hardhouten
kozijnen
• Afgelopen 4 jaar gerenoveerd
• Woonopp. ca. 100 m2 , perceelopp.105 m2

•
•
•
•

Vraagprijs V 199.000,--

Vraagprijs V 379.000,--

Vraagprijs V 399.000,--

Op de 2e etage van een complex aan zee gelegen ruim 4 kamer
appartement (thans 3 kamers) met 2 balkons; één biedt
uitzicht op de wandelboulevard en de Noordzee, de ander op
het Zandvoortse dorpscentrum. Het complex beschikt over een
lift en winkels en treinstation zijn op steenworp afstand.

Aan pleintje gelegen goed onderhouden 2 onder 1 kap woning
met 4 slaapkamers en zonnige besloten achtertuin op het
westen met achterom. Dit straatje is rustig omdat er alleen
bestemmingsverkeer komt, dus ideaal voor degene die niet zo
van drukte houdt.

Aan de rand van het centrum gelegen kleinschalig complex
(met lift) van totaal 7 appartementen. Dit moderne 3 kamer
appartement ligt op de begane grond en beschikt over een
achtertuin op het zuiden van ca. 70 m2, lichte L-vormige
woonkamer en 2 slaapkamers.
Geheel v.v. marmeren vloer en vloerverwarming
Kunststof kozijnen en dubbele beglazing
Parkeerplaats en berging in de parkeergarage
Woonoppervlakte ca. 90 2

Zandvoortse

Courant
Actueel

Zie onze advertentie op de achterpagina

Actueel

P3 Luilak

Heden & Verleden

P7 Fotowedstrijd

4e jaargang • nummer 19 • 8 mei 2008

P15 Opening circuit 1948

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

Tennis

P23 Degradatie dreigt

www.zandvoortsecourant.nl

Steeds meer Zandvoorters herdenken slachtoffers
Velen hebben weer de
slachtoffers,

burgers

en

• Krentewegge € 2,95
• 10 afbak pistolets € 2.95
• weekend taartje:
Aardbeien Slof € 7.95

militairen, van de Tweede
Wereldoorlog, de oorlogen

daarna en de vredesmissies
waarbij Nederland betrok-

Wij zijn beide
Pinksterdagen geopend
van 9.00 - tot 16.00 uur

ken is of is geweest, herdacht. Het wordt ieder jaar
drukker tijdens de herdenking in Zandvoort.

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

Nadat de stoet bij het monument op de hoek van
de Van Lennepweg en de
Linnaeusstraat arriveerde,
werd door Truus Stokman het
gedicht ‘72’ van een anonieme
dichter gedeclameerd. Het ge-

Jong en oud samen bij het herdenkingsmonument

dicht komt uit de bundel Vrij
Nederlands Liedboek dat in
1944 is uitgegeven. Na het zingen van het Wilhelmus, werd
door verschillende instanties
en personen bloemenkransen,
bloemstukken en boeketten
aan de voet van het monu-

Auto Strijder
Zandvoort

De Mannetjes
Muziektent bijna open

CRUQUIUS
ELKE WERKDAG
A OPEN
TOT 21:00 UUR
GRATIS PARKEREN!
CRUQUIUS
Cruquiusplein 10
Tel. 023 - 543 88 00

‘Daarna alle kleine
kinderen heel goed vasthouden
die de rotonde willen
oversteken om te spelen’

ment gelegd. Burgemeester
Niek Meijer en zijn vrouw
legden een krans namens de
gemeente Zandvoort waarna
vertegenwoordigers van een
aantal organisaties de rest van
de belangstellenden voorgingen.

Openingstijden
maandag 09.00 - 21.00 uur
dinsdag 09.00 - 21.00 uur
woensdag 09.00 - 21.00 uur

donderdag 09.00 - 21.00 uur
vrijdag
09.00 - 21.00 uur
zaterdag 09.00 - 18.00 uur

Moederdag
actie!

Ondernemersborrel

Bij aankoop van een
zonnebril
leuke attentie
voor moeder cadeau!

Donderdag
15 mei

Sea Optiek

Café Koper, Kerkplein
Aanvang 18.00 uur

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74
Vrijdag koopavond

Zichtbaar Beter

Nieuwe Afvalwijzer 2008 kwijt?
Bel 5740100 of ga langs
bij de centrale balie of mail
naar www.zandvoort.nl

www.mediamarkt.nl

Elke werkdag
koopavond

www.vanhier.nl
www.vanhier.nl

administratieve diensten ﬁscale diensten
DGA/MKB-advies bedrijfsjuridisch advies
online diensten vermogensplanning
fusie, overname en opvolging controlling
accountancy

1

Familieberichten
Herinner mij zoals ik was,
Altijd positief en met een glimlach.
Herinner mij in de stralende zon,
Hoe ik was, toen ik alles nog kon.
Na een kortstondig ziekbed is toch nog onverwacht
van ons heengegaan, onze lieve en zorgzame vader,
schoonvader en opa

Nan Freddy Bakels
weduwnaar van Ann Bakels – Hennis

op 81-jarige leeftijd.
Nanfred
		
Branco en Chantal

Burgerlijke stand
Eveline Jill, dochter van: van Leeuwen, Arthur
Hendrikus Johannes en: Hutter, Esther Jirina.
Nordin Salih, dochter van: Teyfur, Idris en: Charradi
Dlimi, Samira.

Ondertrouwd:

Dolderman, Robert Rudolf en: Koper, Wilhelmina.
Kimenai, Bastiaan Johannes Cornelis en: Arendsen,
Katrien.
Janssen, Robert Egbert Franciscus en: Vriesema,
Annemiek.

Gehuwd:

Victor en Rowena
		
Rogie, Rochelle

van Hoffen, Jogchem Anne en: Tolsma, Mirjam
Minerva Maria.
Meijer, Wouter en: Biever, Lilian Maria.
Visser, Albert Bernard George en: Brouwer, Karin
Eleonore Maria.
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Overleden:

Suzette en Bart

van Speijkstraat 15
2041 KM Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft inmiddels
plaatsgevonden.

De politie Kennemerland Zuid zal tijdens de Luilaknacht, de

De combinatie van mooi weer en Dodenherdenking hebben

Stukje Mediterranée aan zee

dalisme en het massaal besmeuren van woningen, auto’s en

opgebroken wegdelen in Haarlem en Heemstede hebben hun

Strandpaviljoen 23

voor Zandvoort, Peter Brouwer, onlangs bekend. Zijn team zal

Waterstanden

nacht van 9 op 10 mei aanstaande, streng optreden tegen van-

Tel. 023 571 57 07

Keuken dagelijks geopend
mei
Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do

8
9
10
11
12
13
14
15

voortzetting van vorig jaar toen daar goede resultaten mee be-

Hoog Laag Hoog Laag Hoog
water water water water water
00.55

01.35
02.25
0 3 .1 5
04.05
05.06
06.16
0 7. 3 1
08.46

06.06
06.51
07.39
08.39
10.16
11.15
12.30
13.36

14.30
1 5. 0 5
1 5. 5 4
16.54
18.04
19.25
20.35
21.25

betuig ik u mijn oprechte dank.

Peter Nijboer
Zandvoort,mei 2008

Kerkdiensten
ZONdag 11 MEI
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur Pastor D. Duijves
RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur Pastor C. van Polvliet

Voor informatie: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Fairy Golf B.V.
Fairy Golf B.V. zoekt per direct
voor Kennemer Golf Club
te Zandvoort

Part-time medewerkers
voor de bediening
en een zaterdag hulp
voor de spoelkeuken
Voor info: Dhr. B. Duivenvoorden of
Mevr. H. van Houten 023-5713189

18.36
19.25
20.26
21.29
22.46
23.45
-

haald werden. “We zouden terug moeten naar het oorspron-

kelijke Luilakvieren: mensen vroeg wakker maken door middel
van kabaal en dan vanaf een uur of vier”, aldus Brouwer.
In de gehele gemeente is het
daarom verboden tussen vrijdagavond 9 mei 22.00 uur en
zaterdagochtend 10 mei 07.00
uur goederen bij zich te hebben
die gebruikt zouden kunnen
worden om zaken te besmeuren. Dit houdt in dat men boter,
zeep, stroop, meel, eieren, mayonaise, lijm enz. niet bij zich mag
hebben. Als mensen, met name
jongeren, ook maar iets bij zich
hebben, dan worden die spullen in beslag genomen, wordt
proces-verbaal opgemaakt en
wordt de betrokkene doorverwezen naar Bureau HALT voor een
taakstraf. De jongere in kwestie
wordt diezelfde dag nog opgeroepen door Bureau HALT voor
het uitvoeren van de taakstraf.

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres:
Hogeweg 39-1
2042 GE Zandvoort
Tel & Fax 023 - 5732 752
Email: redactie@
zandvoortsecourant.nl
Openingstijden kantoor:
Maandag en dinsdag
09.00 - 16.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie:
Letty van den
Brand-Kinderdijk
Tel. 06 - 434 297 83
Email: letty@
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Bij het niet of onvoldoende uitvoeren van die straf wordt het
proces-verbaal opgestuurd naar
de Officier van Justitie, die naar
een passende strafmaat zal kijken. De politie vindt het ook niet
kies dat jeugd onder de 14 jaar
al vanaf 03.00 uur over straat
zwalkt en vraagt de ouders hier
tegen op te treden.
Als agenten tijdens Luilaknacht
daadwerkelijk vaststellen dat
iemand iets heeft besmeurd,
wordt de dader aangehouden
voor vernieling en overgebracht
naar een politiebureau. Dan
wordt proces-verbaal opgemaakt en wordt de schade op
de vernieler verhaald. U bent
dus gewaarschuwd!
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andere zaken. Dat maakte de plaatsvervangende teamchef

daarin nauw samenwerken met Bureau HALT. De actie is een

Voor uw hartelijk bewijs van medeleven,
mij betoond na het heengaan van mijn vader

Wim Nijboer
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Combinatie van omstandigheden
leidt tot lange files

Hoogland, Benedictus Henricus Maria, oud 53 jaar.
Keur geb. Bos, Johanna, oud 77 jaar.
Weber geb. Schombert, Luise Margarete, oud 97 jaar.
Nijboer, Willem Kornelis, oud 78 jaar.
Rietdijk, Petrus Leonardus, oud 94 jaar.

Voor aankomend seizoen zijn wij op zoek
naar ervaren toppers voor de bediening.
Lijkt het je leuk om bij ons te
komen werken kom dan eens langs.

•

Politie treedt streng op
tijdens Luilak

19 april - 2 mei 2008
Geboren:

Zandvoortse Courant

zondag voor lange files van en naar Zandvoort geleid. Ook de

steentje bijgedragen. Van de provinciale belofte dat Zandvoort ondanks deze opbrekingen goed bereikbaar zou zijn, is
niet veel uitgekomen.

Dat warmte geen goede raadgever is, bleek als ’s ochtends
tijdens de kranslegging bij het
Joods monument. Duidelijk
geïrriteerde automobilisten
werden door agenten geweerd van het stuk straat tussen de kop van de Zeestraat en
het begin van de boulevard.
Ook fietsers, die gedwongen
af moesten stappen, konden
geen greintje eerbied opbrengen en stapten even verder
toch weer op. Terwijl de burgemeester en de rabbijn hun
toespraken en gebeden hielden, stroomde ook nog eens
een trein vol met strandgangers leeg.
Rond 17.00 uur stonden er
richting Zandvoort twee files: één van 4 kilometer lang

via Heemstede en één van
maar liefst 8 kilometer via
Haarlem/Bloemendaal. Een
paar uur later was het weer
‘feest’ maar toen was de
Zeeweg, in verband met de
herdenking op de erebegraafplaats, volledig afgesloten.
Daardoor konden automobilisten alleen Zandvoort verlaten via de Zandvoortselaan
en ontstonden er files op de
Kostverlorenstraat, de Van
Lennepweg en de Hogeweg/
dr. Gerkestraat. Mede door
het warme weer waren er
ook onvriendelijkheden en irritaties tussen bestuurders op
te tekenen. Bij navraag bleek
dat de nationale reserve was
ingezet als verkeersregelaars.
Wellicht had men niet op zo
een mooie dag gerekend.

Opening muziektent
Het heeft even geduurd, maar eindelijk is het dan zo ver. De
opening van de muziektent op het Raadhuisplein, die oor-

spronkelijk in april werd verwacht, staat voor 24 mei aanstaande op het programma.

WIJ ZIJN OP ZOEK
NAAR NIEUWE MEDEWERKERS (m/v)!
Meer informatie op onze website: www.pluspuntzandvoort.nl
of telefonisch via Monique van Straaten of Sandra Bartling: 023-5740333

Cartoon		

Hans van Pelt
Van der Heijden was zeer verguld met zijn cadeau

Op zaterdag 24 mei wordt
de muziektent, die op 29 juni
2007 aan burgemeester Rob
van der Heijden bij zijn afscheid cadeau werd gedaan,
officieel in gebruik genomen.
Er wordt nu door de gemeente
en de ondernemersvereniging
de laatste hand gelegd aan het
openingsprogramma, dat van
10.30 uur tot circa 12.00 uur
zal plaatsvinden. Uiteraard is
de oud-burgemeester uitgenodigd.

De gemeente zoekt inwoners
en ondernemers die ideeën willen aandragen over het gebruik
van de tent. Denk daarbij aan
muziek, toneel, dans of andere
presentaties. Mail uw idee,
naam en adresgegevens naar
de gemeente (info@zandvoort.
nl), ter attentie van de bedrijven contactfunctionaris Hilly
Jansen, onder vermelding van
‘Meedenken met de muziektent’. U kunt ook (rechtstreeks)
bellen met Hilly: 023-5740240.

•
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Column

Vrije dagen

We kunnen er geen genoeg
van krijgen. In Spanje kunnen ze er trouwens ook
wat van. Regelmatig zijn
daar winkels en bedrijven
gesloten. Ze hebben daar
vrije dagen waar we in
Nederland nog nooit van
hebben gehoord.
Día de los Reyes Magos. Día
de San Valentín. San José.
San Isidro. San Juan. Etc. etc.
En valt er een feestdag op
donderdag of vrijdag dan
maken ze er een ‘puente’
van. Gewoon een extra lang
weekend zoals wij dat noemen. ‘Hacer puente’ is een
heel normale uitdrukking.
En dan gebeurt er iets wonderlijks. Honderden mensen
vertrekken naar de kust.
Hele families trekken er op
uit. Picknick tafels en stoeltjes mee. Koelboxen, tassen
en boodschappenkarren in
de achterbak van de auto.
Vol met de heerlijkste dingen. Het allernieuwste op
picknickgebied is de uitklaptafel-met-geïntregeerde-banken. In folie verpakte
stokbroden komen tevoorschijn. Kippenbouten. Vis.
Gebraden vlees. Heerlijke
tortilla’s. Zelfgebakken
taarten door oma gemaakt.
Want oma (en opa) zijn er
ook bij. Passen ze normaal
al op de kleinkinderen, nu
vormen ze de spil in dit familiegebeuren. Terwijl de
kinderen de zee in rennen,
opa zijn visgerei klaarmaakt,
is oma druk in de weer. Ze
reddert en troost huilende
peuters. Deelt hier en daar
een tik uit. Schreeuwt zich
de keel schor. Mama kijkt
tevreden toe. Steekt zo nu
en dan ook een handje uit.
Het is een feest om te zien.
Papa heeft zich uitgestrekt
in de zon. Er wordt gegeten
en gelachen. Geruzied en
gekrijst. Gezwommen en
gespetterd. En na afloop?
Helpt de hele familie mee
om de troep weer op te
ruimen. Zo’n picknick wil ik
ook. Mét mooi weer. Zonder
dat een regenbui de boel
verstoort. Gaan we nu echt
een mooie zomer krijgen?
gman
Lienke Bru
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T 023 - 573 12 73 | E info@miracle-media.nl

www.miracle-media.nl

Werken op het strand?
Wie versterkt onze keukenbrigade?
Full-time en part-time mogelijkheden.
Strandpaviljoen Jeroen tel.: 023-5716994

Harocamo

zoekt oproepkrachten
voor de bediening
tevens een

afwasser/bezorger

Kerkstraat 14 - 2042 JE Zandvoort
Tel.: 023-05712102

In de vroege ochtend van Hemelvaartdag heeft de Zandvoort-
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van het zinkende zeiljacht Phantom gehaald. Vijf minuten la-

Mei
9-11 Pinksterraces
Circuit
11 Spoor 5
Optreden Jazzformatie van Adam
Spoor, café Alex, vanaf 16.00 uur
17 Dance Against Cancer
Live muziekfeest bij strandpaviljoens
13-14-15
17-18 Grootste Groene Proefrit
(autoclubs evenement) Circuit
18 Classic concert
Protestantse Kerk
20-23 Fiets 4-daagse
Stichting Zandvoortse 4-daagse
24-31 Week van de Zee
Cultureel evenement
25 Voorjaarsmarkt
Festivalmarkt, centrum
31 Jubileum
70 jarig bestaan Circuit Park Zandvoort

Fiets4daagse 2008
staat weer voor de deur

Nieuwe buitengewone ambtenaren
Burgerlijke Stand

Het vierdaagse seizoen gaat weer van start. Het spits bijt als gewoonlijk

Onlangs zijn er vier nieuwe buitengewone ambtenaren Burgerlijke Stand ge-

de fiets4daagse af, die dit jaar verreden wordt tussen 20 en 23 mei.
Het is dit jaar de zesde keer dat de Stichting Zandvoortse 4daagse de
fiets4daagse organiseert.

Er zijn routes van 15 en 30 kilometer
rond en door Zandvoort. Voor de deelnemers die 4 avonden gefietst hebben, ligt er de laatste dag een mooie
medaille klaar die door de wethouder
zal worden uitgereikt. Kinderen onder
de 10 jaar moeten worden begeleid
door een volwassene. Voor de pechvogels onder u geen nood. Als u een
lekke band krijgt, of andere fietspech,
komt een servicewagen van Versteege
Wielersport u helpen. Ze proberen het
probleem onderweg op te lossen.
Mocht dat niet mogelijk zijn, krijgt u
een leenfiets. Zo zijn ook iedere avond
medewerkers van het Rode Kruis aanwezig om mensen te helpen die gewond geraakt zijn.
Tijdens iedere etappe staan er onderweg controleposten. Hier wordt
uw kaart gestempeld en krijgt u een
bekertje limonade en iets lekkers van
een van de sponsors. Gedurende de

fiets4daagse zullen er lootjes worden
verkocht voor de loterij. De eerste prijs
is een fiets. Tevens zullen er nog een
aantal andere prijzen zijn. De lootjes
kosten slechts € 0,50.
Er kan elke avond gestart worden tussen 18.30 en 19.00 en wel vanaf de kantine van de Zandvoortse Hockeyclub,
Duintjesveld 1. De kaarten kosten €
7. Hiervoor fietst u 4 avonden mee en
krijgt u een medaille.
De kaarten zijn te koop bij: Bruna
aan de Grote Krocht, Versteege
Wielersport in de Haltestraat,
kapsalon Ton Goossens in winkelcentrum Nieuw Noord,
Ankie Miezenbeek, Haarlemmerstraat
12 en bij Martine Joustra,
Witte Veld 11.
Voor meer informatie
kunt u kijken op:
www.zandvoortse4daagse.nl

ïnstalleerd. Een buitengewone ambtenaar Burgerlijke Stand (baBS) heeft de

bevoegdheid om een huwelijk of een geregistreerd partnerschap te sluiten.
Omdat sinds april in Zandvoort, als proef tot eind 2008, de mogelijkheid be-

staat om op zondag te trouwen, en er ook op locatie getrouwd kan worden,
was deze uitbreiding noodzakelijk.

Een andere reden is gelegen in het
feit dat er in de zomermaanden de
meeste huwelijken worden afgesloten en er ambtenaren met kinderen
zijn die dan op vakantie gaan. Een
bruidspaar kan aangeven door een

Mogelijk nachtelijke overlast door ProRail

In de nacht van maandag 19 mei op dinsdag 20 mei gaat ProRail de ligging

van de sporen op het Zandvoortse emplacement corrigeren. Daar kan mogelijk overlast door ontstaan. ProRail is de infrabeheerder van het Nederlandse
spoorwegennetwerk dat ruim 6500 km. lang is.
De overlast is van 00.00 uur tot 06.00
uur mogelijk en bestaat onder meer
uit geluidsoverlast door het gebruik
van klein mechanisch (tril-)gereedschap en een aggregaat. Ook wordt
de werkplek fel verlicht. Voor de overlast biedt ProRail u bij voorbaat zijn

Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl
Zeestraat 26 - 2042 LC Zandvoort
Tel.: 023-5714497 - Donderdags gesloten.
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bepaalde ambtenaar in het huwelijk
verbonden te worden maar dat hoeft
niet. De nieuwe buitengewone ambtenaren zijn: Yve van der Kuijl, Silvana
Versteege, Noortje Oliemuller en Ype
Brune.

excuses aan. Als u naar aanleiding
van de werkzaamheden vragen of
klachten hebt, kunt u ProRail tijdens
kantooruren bereiken via telefoonnummer 0900 – 7767245 (€ 0,20 per
minuut). U kunt ook een e-mail sturen
naar: publiekscontacten@prorail.nl.

Met oog en oor
de badplaats door
Zandvoortse Courant

Gezonken zeiljacht geborgen

Evenementen Agenda

meimeimeimei

CLAMEBORDEN • TEXTIEL • BROCHURES • FOLDERS • DRUKWERK • GEVELVERLICHTING • VLAGGEN • BE
FSKLEDING • JUBILEUM BROCHURES • PREMIUMS • SPECIALS • BELETTERING • HUISSTIJLEN • RECLAMEBO
• TEXTIEL • BROCHURES • FOLDERS • DRUKWERK • GEVELVERLICHTING • VLAGGEN • BEDRIJFSKLEDING
BILEUM BROCHURES • PREMIUMS • SPECIALS • BELETTERING • HUISSTIJLEN • RECLAMEBORDEN • TEXTIEL
CHURES • FOLDERS • DRUKWERK • GEVELVERLICHTING • VLAGGEN • BEDRIJFSKLEDING • JUBILEUM BRO
URES • PREMIUMS • SPECIALS • BELETTERING • HUISSTIJLEN • RECLAMEBORDEN • TEXTIEL • BROCHURES
DERS • DRUKWERK • GEVELVERLICHTING • VLAGGEN • BEDRIJFSKLEDING • JUBILEUM BROCHURES • PRE
• SPECIALS • BELETTERING • HUISSTIJLEN • RECLAMEBORDEN • TEXTIEL • BROCHURES • FOLDERS • DRU
RK • GEVELVERLICHTING • VLAGGEN • BEDRIJFSKLEDING • JUBILEUM BROCHURES • PREMIUMS • SPECIALS
LETTERING • HUISSTIJLEN • RECLAMEBORDEN • TEXTIEL • BROCHURES • FOLDERS • DRUKWERK • GEVE
LICHTING • VLAGGEN • BEDRIJFSKLEDING • JUBILEUM BROCHURES • PREMIUMS • SPECIALS • BELETTERIN
UISSTIJLEN • RECLAMEBORDEN • TEXTIEL • BROCHURES • FOLDERS • DRUKWERK • GEVELVERLICHTING •
GGEN • BEDRIJFSKLEDING • JUBILEUM BROCHURES • PREMIUMS • SPECIALS • BELETTERING • HUISSTIJLEN
CLAMEBORDEN • TEXTIEL • BROCHURES • FOLDERS • DRUKWERK • GEVELVERLICHTING • VLAGGEN • BE
FSKLEDING • JUBILEUM BROCHURES • PREMIUMS • SPECIALS • BELETTERING • HUISSTIJLEN • RECLAMEBO
• TEXTIEL • BROCHURES • FOLDERS • DRUKWERK • GEVELVERLICHTING • VLAGGEN • BEDRIJFSKLEDING
BILEUM BROCHURES • PREMIUMS • SPECIALS • BELETTERING • HUISSTIJLEN • RECLAMEBORDEN • TEXTIEL
CHURES • FOLDERS • DRUKWERK • GEVELVERLICHTING • VLAGGEN • BEDRIJFSKLEDING • JUBILEUM BRO
URES • PREMIUMS • SPECIALS • BELETTERING • HUISSTIJLEN • RECLAMEBORDEN • TEXTIEL • BROCHURES
DERS • DRUKWERK • GEVELVERLICHTING • VLAGGEN • BEDRIJFSKLEDING • JUBILEUM BROCHURES • PRE
• SPECIALS • BELETTERING • HUISSTIJLEN • RECLAMEBORDEN • TEXTIEL • BROCHURES • FOLDERS • DRU
RK • GEVELVERLICHTING • VLAGGEN • BEDRIJFSKLEDING • JUBILEUM BROCHURES • PREMIUMS • SPECIALS
LETTERING • HUISSTIJLEN • RECLAMEBORDEN • TEXTIEL • BROCHURES • FOLDERS • DRUKWERK • GEVE
LICHTING • VLAGGEN • BEDRIJFSKLEDING • JUBILEUM BROCHURES • PREMIUMS • SPECIALS • BELETTERIN
UISSTIJLEN • RECLAMEBORDEN • TEXTIEL • BROCHURES • FOLDERS • DRUKWERK • GEVELVERLICHTING •
GGEN • BEDRIJFSKLEDING • JUBILEUM BROCHURES • PREMIUMS • SPECIALS • BELETTERING • HUISSTIJLEN
CLAMEBORDEN • TEXTIEL • BROCHURES • FOLDERS • DRUKWERK • GEVELVERLICHTING • VLAGGEN • BE
FSKLEDING • JUBILEUM BROCHURES • PREMIUMS • SPECIALS • BELETTERING • HUISSTIJLEN • RECLAMEBO
• TEXTIEL • BROCHURES • FOLDERS • DRUKWERK • GEVELVERLICHTING • VLAGGEN • BEDRIJFSKLEDING
BILEUM BROCHURES • PREMIUMS • SPECIALS • BELETTERING • HUISSTIJLEN • RECLAMEBORDEN • TEXTIEL
CHURES • FOLDERS • DRUKWERK • GEVELVERLICHTING • VLAGGEN • BEDRIJFSKLEDING • JUBILEUM BRO
URES • PREMIUMS • SPECIALS • BELETTERING • HUISSTIJLEN • RECLAMEBORDEN • TEXTIEL • BROCHURES
DERS • DRUKWERK • GEVELVERLICHTING • VLAGGEN • BEDRIJFSKLEDING • JUBILEUM BROCHURES • PRE
• SPECIALS • BELETTERING • HUISSTIJLEN • RECLAMEBORDEN • TEXTIEL • BROCHURES • FOLDERS • DRU
RK • GEVELVERLICHTING • VLAGGEN • BEDRIJFSKLEDING • JUBILEUM BROCHURES • PREMIUMS • SPECIALS
LETTERING • HUISSTIJLEN • RECLAMEBORDEN • TEXTIEL • BROCHURES • FOLDERS • DRUKWERK • GEVE
LICHTING • VLAGGEN • BEDRIJFSKLEDING • JUBILEUM BROCHURES • PREMIUMS • SPECIALS • BELETTERIN
UISSTIJLEN • RECLAMEBORDEN • TEXTIEL • BROCHURES • FOLDERS • DRUKWERK • GEVELVERLICHTING •
GGEN • BEDRIJFSKLEDING • JUBILEUM BROCHURES • PREMIUMS • SPECIALS • BELETTERING • HUISSTIJLEN
CLAMEBORDEN • TEXTIEL • BROCHURES • FOLDERS • DRUKWERK • GEVELVERLICHTING • VLAGGEN • BE
FSKLEDING • JUBILEUM BROCHURES • PREMIUMS • SPECIALS • BELETTERING • HUISSTIJLEN • RECLAMEBO
• TEXTIEL • BROCHURES • FOLDERS • DRUKWERK • GEVELVERLICHTING • VLAGGEN • BEDRIJFSKLEDING
BILEUM BROCHURES • PREMIUMS • SPECIALS • BELETTERING • HUISSTIJLEN • RECLAMEBORDEN • TEXTIEL
CHURES • FOLDERS • DRUKWERK • GEVELVERLICHTING • VLAGGEN • BEDRIJFSKLEDING • JUBILEUM BRO
URES • PREMIUMS • SPECIALS • BELETTERING • HUISSTIJLEN • RECLAMEBORDEN • TEXTIEL • BROCHURES
DERS • DRUKWERK • GEVELVERLICHTING • VLAGGEN • BEDRIJFSKLEDING • JUBILEUM BROCHURES • PRE
• SPECIALS • BELETTERING • HUISSTIJLEN • RECLAMEBORDEN • TEXTIEL • BROCHURES • FOLDERS • DRU
RK • GEVELVERLICHTING • VLAGGEN • BEDRIJFSKLEDING • JUBILEUM BROCHURES • PREMIUMS • SPECIALS
ETTERING • HUISSTIJLEN • RECLAMEBORDEN • TEXTIEL • BROCHURES • FOLDERS • DRUKWERK • GEVELV

se reddingboot Annie Poulisse van de KNRM drie opvarenden
ter was het jacht gezonken. De reddingactie vond plaats op 5

mijl uit de kust van Zandvoort. De drie opvarenden zijn door
de reddingboot in IJmuiden aan de wal gebracht.

Vissersboot loopt vast

Om 06.52 uur op Hemel
vaartsdag alarmeerde het
Kustwachtcentrum de bemanning van het reddingstation Zandvoort over een
vaartuig dat water maakte.
Het betrof het Nederlandse
zeiljacht Phantom dat zich
met drie mannen aan boord
op ongeveer 5 mijl voor
Zandvoort bevond. Om 07.15
uur arriveerde de Annie
Poulisse bij het zeiljacht. De
drie opvarenden waren nog
aan boord.

foto: KNRM

Gezonken

Zeven minuten na aankomst
van de Annie Poulisse begon
het zeiljacht sterk voorover
te hellen. De bemanning van
de reddingboot bedacht zich
niet, zette de reddingboot tegen het jacht en nam de drie
opvarenden over. Vijf minuten
later was de Phantom onder
water verdwenen. Afgelopen
zaterdag 3 mei is De Phantom
uit het water getakeld en
door het bergingsvaartuig in
IJmuiden afgeleverd.

Voorlopig geen vergunning voor
paviljoen Venice Beach (2a)
Het college heeft besloten voorlopig geen vergunning voor de

De ‘Albatros’, een viskotter uit
Yerseke, is maandagochtend
bij laagwater vastgelopen
ter hoogte van Riche aan de
Boulevard Barnaart. De ongelukkige visser probeerde om
via een mui alsnog open zee
te bereiken maar had zich
verkeken op de diepte. Door
een harde oosten wind bleek
het aanmerkelijk minder
diep te zijn. De Zandvoortse
reddingsbrigade heeft poolshoogte genomen en geconstateerd dat hulp niet nodig
was. Bij het eerstkomende
hoogwater is aanvankelijk
geprobeerd de boot los te
trekken maar uiteindelijk
heeft de kotter op eigen
kracht dieper water bereikt
waarna het weer ‘normaal’
verder ging met vissen.

Goed nieuws

exploitatie van strandpaviljoen Venice Beach af te geven. De
gemeente is op dit moment bezig om de pachtovereenkomst

te ontbinden en hangende de rechtszaak, die nodig is voor
ontbinding, is exploitatie uit den boze.
De gemeente heeft met de
exploitant van Venice Beach
een kwestie en wil de pachtovereenkomst ontbinden.
Daarvoor is een uitspraak
van de rechter nodig. “We
hebben een geschil met de
exploitant en zijn niet voornemens om de plaats als ‘vrij
strand’ te gaan benoemen.
Hangende de rechtszaak
heeft het college echter wel
bepaald dat er op deze locatie niet geëxploiteerd mag
worden. Daarna zien we wel
weer. Het gerucht dat het
college al bezig is met het
verminderen van het aantal

strandpaviljoens is dus niet
aan de orde. Niettemin is
het college wel van mening
dat 39 strandpaviljoens wat
veel van het goede is. Daar
moet echter eerst beleid voor
worden gemaakt maar die
discussie is nog lang niet gevoerd. Deze discussie zal in de
toekomst wel gevoerd gaan
worden”, zegt de gemeentelijke woordvoerder Ton van
Heemst. Het college heeft in
de collegebesluiten van week
16 aangegeven om voorlopig
de locatie niet te huur aan te
bieden en in ieder geval niet
hangende de rechtszaak.
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Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

foto: Irma de Jong – van Middelkoop

De Panthom is gelicht en geborgen

•

De toerist wordt weer met de
oude vertrouwde Marianne
Rebel baniers welkom geheten. Ze zijn verwisseld voor
die van de Runnersloop. Ook
de versleten Zandvoortse
vlag op de watertoren is
sinds kort verwisseld voor
een nieuw exemplaar.
Verder is de EHBO post in
het Rotondegebouw per 12
mei weer bemand of liever
gezegd bevrouwd door een
professionele kracht. Ook is

Het wordt steeds
voller op het Raadhuisplein.
Op het open gedeelte waar de
witte banken en bloembakken
zijn geplaatst, staat sinds het
weekend een draaimolentje
plus een treinwagonnetje. Er
waren toch plannen om een
draaimolen plus treintje op het
Badhuisplein te zetten? Het
staat nu erg in de weg en het
is echt geen gezicht zo midden
in het hart van het centrum.

levard Barnaart uitgekozen.
Na het afspreken werd een
behoorlijk bedrag overgemaakt omdat anders de
datum niet vastgelegd zou
kunnen worden. Op 29 april
belde een ambtenaar van de
afdeling Burgerzaken op met
de mededeling dat er grote
problemen zijn in verband
met faillissement. Wat ze
ook probeerden, ze kregen
hun geld niet terug en waren radeloos. Ze zochten en
vonden de pers. Een regionaal ochtendblad had in een
groot artikel aandacht aan
de zaak besteed. Tot hun opluchting kregen ze op de dag
van plaatsing nog hun geld
terug en kan er alsnog een
groot feest gevierd worden
maar dan wel op een andere
locatie. Leve de pers!.

Groen Zandvoort

Gastheer van het jaar

de opvang voor verdwaalde kinderen in
vertrouwde handen.
De huisartsenpost
zal op een later tijdstip worden geopend.
Laat het mooie weer
nog maar even aanhouden!

Draaimolen

De gemeente heeft
een kapvergunning
aangevraagd voor
een groot aantal bomen om het terrein
bouwrijp te maken
voor de ondergrondse parkeergarage
van het project Louis
Davids Carré. “Toch
hoeven ‘groenminnende’ inwoners zich
geen zorgen te maken” sust de gemeente.
Maar als je alle bomen
optelt worden er straks
85 bomen gekapt en
in 2007 zijn i.v.m. het
plaatsen van de tijdelijke schoolvoorziening
al 18 bomen gesneuveld. Volgens de gemeente is
het eindbeeld van het Louis
Davidscarré “straks groener
dan dat het nu is”. Laten we
dat maar hopen! Voor de vogels die nu gaan nestelen,
worden het sombere tijden.

Toch nog feest

Jeffrey en Marianne uit
Amsterdam hadden besloten
op 23 mei te gaan trouwen
en hadden als trouwlocatie
restaurant Riche op de bou-

Caféhouder Ton Ariesen van
café Oomstee is onlangs
door zijn collega’s, die gastheer zijn van de driebandencompetitie, uitgeroepen tot
gastheer van het jaar. Ariesen
werd verrast met een prachtige schaal met inscriptie.
Café Oomstee deed dit seizoen voor het eerst mee aan
de driebandencompetitie en
was in eerste instantie in de
race om het kampioenschap.
Later werden de resultaten
wat minder maar Ariesen
bleef een goed gastheer
die zijn gasten onthaalde
op drankjes en hapjes en er
voor zorgde dat er een goede muzikale omlijsting was.
Ook zijn medewerkers delen
natuurlijk in de eer want zij
hebben hem daarin volledig
gesteund!
5
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70-jarig jubileum Protestants kerkkoor
Zondag 11 mei aanstaande verleent het Protestants kerkkoor

om 10.00 uur haar medewerking in de eredienst in de Protestantse kerk aan het Kerkplein. Tijdens deze dienst zal stil

gestaan worden bij het 70-jarige jubileum van het koor. Na afloop van de dienst zal een feestelijke receptie plaatsvinden in
het Jeugdhuis achter de kerk.

Om de hervormde gemeente in Zandvoort vertrouwd
te maken met de liederen
uit het Liedboek van 1938,
besloot men een koor op
te richten met als doel de
gemeentezang hierin te
ondersteunen. Na een onderbreking tijdens de oorlogsjaren werd dit stre¬ven
in 1945 voortgezet. Niet
alleen in 1938 gaf het kerkkoor steun bij het zingen en
instuderen van kerkliederen,
ook bij het Liedboek van 1973
was het koor paraat. En hopelijk zal het kerkkoor weer
paraat zijn als er een nieuw
Liedboek over enkele jaren

zal verschijnen.
Dirigenten van het koor in
deze tijd waren Herman
Dees, Herman Blekkenhorst,
Gerard Kremer, Piet Kiel en
Wim Sevinga. Niet alleen
werden uit het Liedboek
liederen bestudeerd, ook
werden, af en toe, concerten
door het kerkkoor ge¬geven,
meestal rond Kerstmis.
Daaraan verleenden solisten
als Jo Vincent, Ko Dop, Frans
Beek en de or¬ganist Willem
Hendrik Zwart medewerking. Toch bleef het accent
van de activiteiten van het
in¬middels Protestants kerk-

Winkelen in Zandvoort wordt steeds aantrekkelijker!
Er zijn dit jaar veel nieuwe bedrijven bijgekomen waar u met uw ZandvoortPas terecht kunt.
Dus ook in de zomer van 2008 is het voordeliger shoppen in Zandvoort met een ZandvoortPas!

Pashouders opgelet:

Verleng nu uw ZandvoortPas,
dan kunt u weer een jaar lang profiteren
voor slechts €5,00!

Nog geen ZandvoortPas?

Bestel dan nu ook snel uw eigen ZandvoortPas.
Voor slechts €7,50 kunt u een jaar lang profiteren
van heel veel leuke aanbiedingen!

uit!
el plaatsen.
Reken zelf uw voordeel ortPas kunt u eenmalig gratis een Zandkorrg!
Met uw nieuwe Zandvovolgende Zandkorrel maar liefst 50% kortin
Tevens krijgt u op elke

De politie Kennemerland Zuid is op zoek naar een taxichauffeur en eventuele andere personen die getuige zijn geweest

van de aanranding van twee meisjes van 13 en 14 jaar. De meisjes werden op 4 mei jongstleden, omstreeks 23.00 uur, nabij

de bankjes aan het Raadhuisplein (in de buurt van de Louis

Davidsstraat) lastiggevallen door twee jongens met een ZuidEuropees of Noord-Afrikaans uiterlijk. De geschatte leeftijd
van de verdachten wordt geschat op 15 tot 16 jaar.
Al snel na aanvang van de
aanranding kwamen er
meerdere mannen bij en in
totaal stond er een groep
van zes jonge mannen om
de meisjes heen en werden
zij onzedelijk betast. Een

taxichauffeur vertrouwde
dit niet en toeterde naar de
groep waarna hij een agent
aansprak. De politie trof de
meisjes aan en is met hen
door Zandvoort gereden om
de daders terug te vinden,

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om dit bijzondere
jubileum samen met het
koor te vieren in de kerk en na
afloop in het Jeugdhuis. Het
koor zal tijdens deze dienst
ondersteuning krijgen van de
sopraan Wieke Ubels als
soliste en enkele strijkers. Het
geheel staat onder leiding
van Henk van Amerongen die
onder andere vanwege zijn
40-jarig jubileum als dirigent
bij het koor een Koninklijke
Onderscheiding heeft mogen ontvangen.

Waterleidingduinen, organiseert een fotowedstrijd ter gelegenheid van de opening van het nieuwe bezoekerscentrum

‘De Oranjekom’. De wedstrijd staat open voor iedereen en de
foto’s moeten voldoen aan een thema.

Sinds 1 januari 2008 is de gele ZandvoortPas 2007 niet meer geldig. De ZandvoortPas 2008 is geldig t/m 31 december 2008.
6

helaas zonder resultaat. De
meisjes waren uiteraard zeer
aangedaan door de aanranding. De politie is in samenwerking met de afdeling
Jeugd en Zeden bezig met
een onderzoek. Iedereen die
informatie heeft over deze
aanranding, wordt vriendelijk verzocht zich te melden
bij de politie in Zandvoort
via 0900-8844. Ook de taxichauffeur wordt verzocht
zich te melden bij de politie.
Indien u anoniem wenst te
blijven kunt de uw informatie kwijt via ‘Meld Misdaad
Anoniem’, tel: 0800-7000.

Fotowedstrijd Waternet
Waterleverancier Waternet, beheerder van de Amsterdamse

De criteria waar uw foto aan
moet voldoen zijn de volgende: het landschap van de
Waterleidingduinen, dieren/
vogels of detailopnames. Een
deskundige jury zal beslissen
welke foto’s er gewonnen
hebben. Tijdens de opening
van het nieuwe bezoekers-

centrum worden de winnaars bekend gemaakt. Zij
krijgen hun foto’s op groot
formaat tentoongesteld in
de Waterleidingduinen en
krijgen die na verloop van tijd
terug. Tevens worden er van
de winnende foto’s ansichtkaarten gemaakt die in het
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koor liggen in de bijdrage aan
de eredienst met het zingen
van liturgische gedeelten,
van de koralen met of zonder
tegenstem, alsook door het
zingen van grotere koorwerken als het Gloria van Vivaldi,
het Rejoice in the Lord alway
van George Rathbone, het
Halleluja van Händel.

Getuigenoproep aanranding

Vanaf 7 mei zijn wij ’s avonds weer open tot 21:00 uur

•

bezoekerscentrum verkocht
zullen worden.
U kunt uw foto tot 31 mei
aanstaande inzenden met
een beperking van één per
categorie. Stuur uw foto’s,
onder vermelding van ‘Foto
wedstrijd Amsterdamse Water
leidingduinen’, naar Waternet,
t.a.v. Mascha Koppels, Vogelen
zangseweg 21, 2114 BA, Vogelen
zang. Meer informatie en het
wedstrijdreglement kunt u
vinden op www.waternet.nl/
fotowedstrijdAWD.

door Erna Meijer

Sinds 5 april wordt in de Zeestraat een, voor zover bekend, vrij

uniek concept gehanteerd. In het pand van ‘De Heeren’ is de
regie thans in handen van twee dames. Sharon Kalwij, met

inmiddels 14 jaar ervaring in de horeca, en Melanie Tol zijn
gestart met een restaurant, dat als hoofdgerecht uitsluitend
satés op de kaart heeft staan.
Als u nu denkt dat dit wel erg
beperkt is, heeft u het echter
mis. Er is namelijk keuze uit
zeven vleesgerechten en vijf
vissatées! Ook de vegetariër
kan hier aan zijn of haar trekken komen met een vegetarische saté.
Vanzelfsprekend staat de
overbekende varkenshaas
met pindasaus er op, evenals de runder- en kipvariant.
Maar, hebt u ooit Chorizosaté
met tomatensaus, lamsvlees
met kokossaus, runder/lamsgehakt of Kudasaté (= paardenlende) gegeten? Beslist
een aanrader. Voor de visliefhebbers is het zeker het
proberen waard om eens te
komen genieten van Oedang
(grote garnalen en piri pirisaus), Tongkol met tonijn,
Ikan met fruits de mer of
zalmsaté in een krokant jasje
met mosterdsaus. Zelfs een
mosselsaté kunnen de dames
aanbieden! Alle gerechten
worden aantrekkelijk geserveerd met groenten, rijst,
kroepoek en atjar.
Natuurlijk is een voorgerecht
ook mogelijk. Deze zijn iets
minder avontuurlijk, maar
escargots, pittige gamba’s
en vooral een kaasfonduetje
in een bruine bol zullen de
smaakpapillen zeker stre-

len. Als dessert is de ‘Dame
noir’, bestaande uit diverse
soorten chocolade-ijs met
warme witte chocoladesaus
niet te versmaden en, om
een heerlijke maaltijd in stijl
af te sluiten, gaat een lekker
kopje koffie vergezeld van een
heuse snoeppot.
Het bestaande, enigszins
donkere, interieur wordt binnenkort opgefleurd en wat
speelser gemaakt. Hebt u te
weinig tijd om uitgebreid op
het gezellige terras te dineren, dan is het ook mogelijk
om uw maaltijd af te halen.
Maar u bent ook van harte
welkom om alleen een drankje te komen drinken.
She Satehcafé aan de Zee
straat 36 is elke dag, behalve
op woensdag, geopend vanaf
18.00 uur. De keuken, waarin
Erik Koper twee avonden
ook de scepter zal zwaaien,
sluit na 23.00 uur. Telefoon
023-5734001.
Voor houders van de
ZandvoortPas is er deze hele
maand mei een extra reden
om eens kennis te gaan maken met de bijzonder hartelijke dames. U krijgt namelijk op
vertoon van uw ZandvoortPas
twee satés voor de prijs van
één!!!! Doen dus.
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Herdenking bij Joods monument
Groot assortiment
zomerplanten
direzione:
Alfredo Caramante

2e Pinksterdag geopend
Passage 2-4 Zandvoort
Tel.: 023-5716785

Van Stolbergweg 1 Tel. 57 170 93

Administratiekantoor

K. Willemse
Administratie en
belastingaangiften

Een mooie Moederdag
met onze bloemen!

voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf
Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531
E-mail: kittywillemse@planet.nl

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

4 mei: Dodenherdenking
4 Mei, Dodenherdenking. Na
een mooie herdenkingdienst
in de Protestantse kerk, ging
de stoet richting Verzetsplein
en Linnaeusstraat. Op het
Raadhuisplein ging het mis. Vanaf
de Grote Krocht kwam een auto
in tegengestelde richting naar het
Raadhuisplein, reed daar bijna
een politieagente ondersteboven
en reed tenslotte de rotonde op
waar op dat moment de stoet van
de stille tocht liep. Allen moesten
opzij springen om niet aangereden

te worden. Deze bestuurder reed
als ware op de stoet in. De politieagente hield de persoon staande,
maar deed volgens mij verder niets
want een minuut later reed zij weer
op de fiets langs de stoet.
Mag een auto zo maar op een
stoet inrijden? Schijnbaar wel. Wat
ik mij afvraag is of het zo moeilijk is om één uur per jaar respect
te hebben voor de mensen die de
oorlogsslachtoffers uit de Tweede
Wereldoorlog, en de slachtoffers

die nog steeds vallen, te herdenken? Wat hebben we in deze
maatschappij toch een hoop rotte
appels.
Maar we gingen verder en zowel op
het Verzetsplein en bij het monument in de Linnaeusstraat deed
het me goed dat er veel mensen
staan van allerlei rangen en standen en kleuren, die gezamenlijk de
slachtoffers herdenken.
Freek Veldwisch

Geacht college, geachte leden van de gemeenteraad,
N.a.v. uw schrijven d.d. 18 april
jl. maken wij ernstig bezwaar tegen uw voornemen om de huisnummering te veranderen in de
Fahrenheitstraat.
Wij zijn van mening dat uw tegemoetkoming in de te maken
onkosten, door het verstrekken
van 20 gefrankeerde verhuisberichten, volstrekt onvoldoende
is. De meeste van onze gezinnen
hebben meerdere relaties, zowel
zakelijk als privé, waardoor 20
stuks verhuisberichten ruim
onvoldoende is. In uw schrijven
staat niet vermeld de te onder8

nemen tijd en moeite c.q. kosten
welke nodig zullen zijn om de wijzigingen door te geven bij o.a.
het kadaster (i.v.m. de koopwoningen), hypotheekverstrekker,
verzekeringen, notariële zaken,
nutsbedrijven, banken, scholen
en sportverenigingen van kinderen, etc. etc.
Tevens verzoeken wij u rekening
te houden met de emotionele
gevoelens van de bewoners van
de Fahrenheitstraat, waarvan
sommigen als eerste bewoner van
deze straat zéér gehecht zijn aan
hun huidige huisnummer!

Wij stellen u een alternatieve
oplossing voor, door een aangepaste naamstoekenning van het
nieuw te bouwen appartementencomplex zoals bijvoorbeeld:
• Theo Hilbersplein of -straat
• Duinroosplein of -straat
• Fahrenheitpassage of -plein
• Van Heuven Goedhartplein of
-straat
Wij hopen zo spoedig mogelijk
een positief bericht van u te mogen ontvangen.
Met vriendelijke groeten,
Bewoners Fahrenheitstraat

Geachte redactie,
Ik lees vandaag (dinsdag, red.) in een
regionaal dagblad dat er afgelopen zaterdagnacht twee meisjes zijn aangerand op het Raadhuisplein. Dit bericht
haalt nu de krant. Maar uit verhalen
van mijn omgeving hoor ik dat dergelijke
incidenten wel vaker plaatsvinden.
In de eerste plaats is dit heel traumatisch voor de meiden zelf. In de tweede
plaats erger ik me wezenloos aan het
gedrag van de jongens. Het is toch niet
normaal dat dit gebeurt? Waar is het
respect? In de derde plaats word ik
behoorlijk nijdig op de ouders en op
de horeca.
Iedereen in Zandvoort weet dat het in
het weekend nou niet bepaald rustig is
in het dorp. Er gebeurt altijd wel wat.
Hoe komt het dan dat zaterdagnacht
twee hele jonge meisjes in het dorp hangen? Met 13 en 14 jaar hoor je echt
nog niet thuis in het uitgaanscircuit.
De horeca ontvangt helaas dat jonge

grut maar al te graag. Er wordt wel
gezegd dat er streng gecontroleerd
wordt, maar het blijft bij theorie.
Ouders zouden wat zuiniger op hun
kinderen moeten zijn. Ja, het is in eerste instantie hun verantwoordelijkheid.
De horeca zou in een strakker leeftijdsbeleid moeten voeren. Geen jonge kinderen in de horeca, zoals bij de Chin
Chin die rustig 13- en 14-jarigen binnenlaat. Daarmee wordt het voor de
oudere jeugd en jongvolwassenen ook
weer aantrekkelijker om in Zandvoort
uit te gaan. Zij hebben nu geen zin om
met kinderen om zich heen uit te gaan
en gaan dus naar Haarlem.
Om te voorkomen dat u denkt dat ik
niet weet waar ik het over heb, meld ik
u dat ik zelf een dochter van ruim 16
jaar heb. Zij gaat nu incidenteel uit in
het dorp maar zelden op zaterdag en
niet tot sluitingstijd omdat dan ook
de meeste incidenten plaatsvinden.
Clementine Lentink

Burgemeester Niek Meijer en zijn vrouw hebben zojuist een krans gelegd

Voor de herdenkingsplech- koffie te drinken in het Palace
tigheid bij het monument Hotel.
op de hoek van de J. van
Heemskerckstraat en de dr. Herdenkingsbijeenkomst
J.G. Mezgersstraat waren velen Protestantse kerk
Herdenking
aanwezig. Tijdens de plechtig- Ondanks het mooie weer en Verzetsmonument
heid sprak burgemeester Niek het feit dat 4 mei op zondag Sinds een aantal jaren wordt
Meijer in zijn korte toespraak en in de meivakantie viel, was het verzetsbeeld van Kees
ondermeer over de solidariteit de belangstelling voor de bij- Verkade op het Verzetsplein
die de ruggengraat is van
meegenomen in de
de samenleving. Hein
stille tocht. Het bronzen
Schrama las het ontroebeeld symboliseert alle
rende gedicht ‘Joods kind’
daden van verzet in het
van Henk Fedder voor.
verleden, heden en toeRabbijn Spiero van de
komst. Met een kleine
Nederlands Israëlitische
muzikale onderbreking
G e m e e nt e H a a r l e m
van Wim de Vries die
stond stil bij het herden‘Hartewens’ a capella
ken en gedenken van de
zong en het neerlegvele Joden die zijn om- Declamatie door leerlingen van de Nicolaasschool
gen van kransen en
gekomen in de diverse con- eenkomst zowel van jong als bloemen door de gemeente,
centratiekampen. Na een kort oud groot. De burgemeester stichting Viering Nationale
gebed werd namens de ge- en zijn vrouw waren voor de Feestdagen, het Comité 4 mei,
meente Zandvoort en diverse eerste keer aanwezig om de kinderen en veteranen, werd
andere groeperingen kransen, herdenking bij te wonen. Dit de route vervolgd naar het
bloemen en steentjes neerge- jaar verzorgde het Zandvoorts Herdenkingsmonument op
legd. Daarna was er gelegen- Vrouwenkoor onder leiding de hoek Van Lennepweg en
heid om met elkaar een kopje van Ed Wertwijn op een per- de Linnaeusstraat.

5 mei: Bevrijdingsdag

De Stichting Viering Nationale Feestdagen Zandvoort verzorgde

op 5 mei een bingo voor de senioren. De zaal van gebouw de

Krocht was speciaal voor deze middag in het oranje gestoken.
Meer dan 100 vrouwen en enkele heren hebben genoten van
een leuke middag. ’s Ochtends was er voor de kinderen een goed
bezochte vossenjacht georganiseerd door het oude centrum.

Oplossing hondepoep!?
Natuurlijk is het heel erg vervelend
en vies wanneer je in een hondendrol
trapt. En natuurlijk is de hondeigenaar
verantwoordelijk voor zijn eigen hond.
Alleen... hoeveel honden wonen er in
Zandvoort ongeveer? Misschien 4000?
Vermedigvuldig dat met € 120 per jaar
aan hondenbelasting, dan is dat even
snel uitgerekend € 480.000 per jaar!
Zou daar misschien iemand voor dit

jaarsalaris de hele dag poep op willen
ruimen, met dat prachtige karretje wat
de gemeente heeft aangeschaft en wat
volgens mij nu ergens in een loods staat
te verroesten? Sollicitatieformulier in
te vullen bij de gemeente! Dan weet ik
dat er tenminste iets nuttigs gedaan
wordt met de hondenbelasting.

M.de Groot

fecte wijze de muzikale bijdrage. Vertederend waren de
declamatie’s van de twee leerlingen van de Nicolaasschool.
Burgemeester Niek Meijer
maakte in zijn toespraak
een verbinding tussen de
slachtoffers uit de Tweede
Wereldoorlog en de militairen
die zijn gevallen tijdens de vredesmissies. Verder schonk hij
veel aandacht aan het thema
van 4 mei: solidariteit. Na de
mooie declamatie van Truus
Stokman, het gezamenlijk
zingen van het Wilhelmus en
onder begeleiding van de orgelklanken van organist Henk
van Amerom, werd de stille
tocht in gang gezet.

Veel belangstelling voor de Vossenjacht

De opkomst bij de bingo was
overweldigend. Er was geen
stoel meer vrij en voor het podium stond een goed gevulde
prijzentafel. De sfeer zat er
goed in en de vrijwilligers van
het ‘Oranjecomité’ liepen af en
aan met allerlei lekkere hapjes.
Pianist Hein Schrama speelde
gezellige herkenbare muziek.
De verrassing was compleet
toen burgemeester Niek
Meijer en zijn vrouw de zaal
binnenstapten. Het was een
leuk gebaar dat door iedereen
zeer gewaardeerd werd. Het
onvermoeibare team van de
Stichting kan terugkijken op
een geslaagde Bevrijdingsdag
met in de ochtend voor de kinderen de vossenjacht en als
klapper de bingo. De oranje
gekleurde feestdagen 2008
zitten er weer op.
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Indrukwekkende toespraak
burgemeester

Burgemeester Niek Meijer heeft in zijn toespraak tijdens de

Dodenherdenking in de Protestantse kerk onder andere stilgestaan bij de huidige vredesmissies en oorlogen waar Neder-

land bij betrokken is. “Solidariteit is de ruggengraat van de
vrijheid. Het is het thema van de 4 mei herdenkingen 2008

en daarmee wordt de inzet voor de vrijheid van anderen bedoeld”, opende de burgemeester.

“Solidariteit is de ruggengraat van de vrijheid”

Hieronder volgen enkele passages uit zijn indrukwekkende
toespraak:
“Wij zetten ons in voor die ander. Voorafgaand aan het uitzenden van onze militairen is
het appèl op ons solidariteitsgevoel indringend geweest.
Het is immers nogal wat om
jonge mensen, met gevaar
voor eigen leven, in te zetten.
Solidariteit is dus een graadmeter. Aan onze mate van solidariteit kunnen we aflezen
of we onze eigen vrijheden
in Nederland nog voldoende
naar waarde schatten. En
daarmee is solidariteit niet
alleen de zorg van de internationale gemeenschap, maar
ook van Nederlandse burgers,
samenleving en overheid.”
“Vandaag, juist vandaag, is
het wenselijk om met elkaar
stil te staan bij allen die de afgelopen decennia deze solidariteit hebben opgebracht: de
oorlogen en de vredesmissies
waaraan Nederland heeft bijgedragen. Niet alleen de militairen, die operaties uitvoeren
of hebben uitgevoerd, maar
ook hun partners, hun familieleden en hun vrienden. In
de Tweede Wereldoorlog bewezen talloze mensen, groepen en landen dat solidariteit
en daadkracht hand in hand
gaan. Hun solidariteit richtte

zich op behoud en herovering
van onze vrijheid. En die solidariteit eindigde niet met de
bevrijding. Vrijheid is immers
niet volledig wanneer je niet
ook een dak boven je hoofd
hebt en in je eigen levensonderhoud kunt voorzien. Om
die reden spande de internationale gemeenschap zich
na de Tweede Wereldoorlog
in voor de wederopbouw. En
na dat dak volgt een volgende
stap: ik noem dat het vestigen
van een ‘open democratische
samenleving’ die is aangesloten op ‘de wereld’. Van zo een
vrede wordt iedereen beter.”
“Vandaag herdenken wij met
elkaar allen, burgers en militairen, die in het Koninkrijk
der Nederlanden of waar
ook ter wereld zijn omgekomen, sinds het uitbreken van
de Tweede Wereldoorlog, in
oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Wij betuigen
ons respect aan hen. Juist
vandaag wilde ik die herdenking plaatsen in het perspectief van een van die moeilijke
missies waaraan Nederland
bijdraagt. Ik denk dat wij bevoorrecht zijn om dat hier met
u te mogen delen: in vrijheid
en solidariteit. Ik dank hen die
daarvoor hebben gestreden;
zij die dat deden met gevaar
voor eigen leven en soms hun
leven daarbij lieten.”
9
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Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

Dorpsgenoten

Restaurant Cinq
3-gangen dagmenu
€ 29,50

Zondag 11 mei
tijdens moederdag

Live muziek
“Eric”

4-gangen dagmenu
€ 34,00
5-gangen dagmenu
Chefs Special
€ 46,50

Een zeer veelzijdig man, dat kan zeker gezegd worden over

de dorpsgenoot van deze week. Louis werd in 1938 in Zuilen

geboren en volgde, na de lagere school, de HBS-B en aanslui-

tend de HTS. In dienst werd hij niet alleen eerste luitenant,
maar tevens de echtgenoot van Gerry en dit huwelijk houdt

nu al 47 jaar prima stand! Louis: “Ik prijs mij gelukkig dat mijn

drie kinderen (Sander, Serge en Sacha) allen in de buurt wonen, samen met in totaal zeven kleinkinderen!”

Voor reserveringen:
023-5716119/info@tfaz.nl

I
II
III
IV

Café Oomstee

Smaakvol eten

Zaterdag 17 mei

Flamenco - avond
met

Lekker drinken

Mario
Gartia Blanco

gezellig samenzijn

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

genieten van het leven

Zin om te sporten?
kijk op
www.sportinzandvoort.nl

Zoals u weet is het weer bijna Moederdag, één
dag in het jaar waarop mama even tot rust
kan komen… Dat is toch veel te weinig ?!!
Daarom heeft De Vier Geboden,
om mama ietsjes langer te verwennen,
van één dag een weekend gemaakt en bieden wij
Op Zaterdag 10 en Zondag 11 mei
iedere moeder, buiten een heerlijke avond,
een lekker glas Champagne aan!!!
Tot ziens en vergeet ons vierde gebod niet!!
Geniet van het leven.
Lucienne ,Peter en Bas
Kerkstraat 27 u 2042 JD u Zandvoort u tel: 023-5712537

Krant niet ontvangen?
10

Louis Schuurman

Bel vrijdagmiddag

06-1139 1478

of mail: info@zvo-verspreiders.nl

In 1963 kwamen Louis en Gerry
in Zandvoort wonen. Hij werd
technisch commercieel
medewerker bij Martien
Bijlsma, maar na vier
jaar switchte hij naar
‘Openbare Industriële
Verlichting’ (een concurrent van Philips).
Een leuk gegeven is het
feit dat hij destijds nog
aan Nol Versteege verlichting heeft verkocht
voor wat nu de Colpitt is!
Tenslotte heeft Schuurman
daar zijn werkzaam leven afgesloten, maar daarover later.
Eerst volgde een periode
waarin hij een enorme sprong
in het diepe nam door in 1970
voor zichzelf te beginnen als
uitvinder en ontwerper onder
de naam Skandler, een samentrekking van ‘Scandinavische
kandelaar’. Dat bleek een groot
succes te zijn, want de uit grenenhout gemaakte kandelaar
werd verkocht in gerenommeerde zaken als De Bijenkorf,
Van Til en Stoutenbeek. “Ik heb
hiervoor in het totaal ruim
500.000 blokjes gemaakt,
maar ook speciale klokken,
lampen en lichtbakken.”
Helaas ging het in 1980 goed
mis. Het door hem ontworpen “Bijdehandje”, een speciale sluiting voor vuilniszakken,
kostte mede door de vastgelegde octrooien en patenten
veel meer dan de uiteindelijke
opbrengst en de zaak ging
failliet. Dit resulteerde echter
vanaf 1983 in een bijzonder
uitdagende baan bij Colpitt,
waarvoor hij de hele wereld, en
vooral het Verre Oosten heeft
afgereisd tot hij in 1998 met
de VUT ging.

Louis Schuurman
Naast het werk was Louis
ook op andere terreinen zeer
actief. “In 1972 heb ik meegedaan in het Zeskampteam van
Zandvoort onder leiding van
de coaches Dirk van der Nulft,
Wim Buchel en Fekke Boukes.
Door onze winst mochten
wij in 1973 naar het Franse
Chartres, waar het Spel zonder Grenzen werd gehouden.”
Jaren later, in 1997, was Louis
zelf coach van team Zandvoort,
dat in Boedapest de overwinning behaalde. Sport is nog
steeds een belangrijk deel
van zijn leven: badminton
(wordt binnenkort ingeruild
voor biljarten), bridge, tennis, catamaran zeilen, skiën,
skeeleren en joggen! Door de
contacten met de NCRV – en
zijn creativiteit – bracht hij zelf
ook ideeën aan voor spelletjes
(elke maand opnieuw 10 spellen bedenken!) en heeft hij
jaren – toen nog handmatig
– het scorebord bediend in
de diverse landen. Midden zeventiger jaren was hij zelfs de
eindproducer, toen Spel zonder

door Erna Meijer

Nog een reeks
perfecte stranddagen…

We krijgen nog een reeks grandioze (strand)dagen voorge-

schoteld op Zandvoort. De temperaturen gaan het zelfs op
Grenzen op het Zandvoortse
circuit werd gehouden en was
hij betrokken bij andere, nog
zeer in het geheugen liggende
producties als ‘Ja Natuurlijk’ en
‘Tweekamp’.
Wij kunnen bij Louis natuurlijk niet om één van zijn andere gaven heen, namelijk het
viool spelen! “Op mijn achtste
ben ik les gaan nemen bij To
Doornekamp, die later ook
Herman van Veen onder haar
hoede heeft genomen.
Naast klassieke muziek speelde ik ook in
schoolbandjes meer
op de jazzy toer. Ik
heb zelfs overwogen om naar het
conservatorium te
gaan. Eenmaal in
Zandvoort heb ik,
samen met pianist
Rob Sauveplanne,
nieuwe inwoners
muzikaal verwelkomd;
daarnaast ben ik ook
concertmeester geweest
bij het Haarlems Amateur
Symfonieorkest HASO en, ouderen in Zandvoort weten dat
nog beslist, in ‘De Raadsheer’
van Jan Termes.” Hoewel hij de
klassieke muziek niet helemaal
aan de kant heeft geschoven,
is hij toch meer de kant van de
gipsy muziek opgegaan, in de
stijl van de beroemde ‘Hotclub
de France’.
Onlangs heeft Schuurman
een nieuwe band opgericht
onder de veelzeggende naam
`’ Papa Luigi e Amici’. In principe bestaande uit vier muzikanten, maar vaak in steeds
wisselende samenstellingen.
“Dit is geheel afhankelijk van
de keuze van diegene, die ons
boekt. Wij kijken naar wat
voor gelegenheid/feest het is
en passen daar natuurlijk ook
onze muziek op aan.” U kunt
Louis en vrienden boeken via
tel. 5715260, 06-1595 5260
of l.c.schuurman@casema.
nl. Gegarandeerd dat u een
geweldige middag of avond
beleeft met een creatieve duizendpoot én een bijzonder
aimabel mens!

een iets hoger plan zoeken nog en de zomerse waarde van

25 graden kan vandaag al gehaald worden op de stranden.
Immers, door de aflandige wind worden de hoogste landelijke(!) temperaturen vaak op het strand gehaald.
De strandpaviljoenhouders
zijn ongetwijfeld in hun
nopjes met dit alles. Na enkele jaren afwezigheid van
subliem meiweer is het dit
jaar dus weer eens prijs.

Dit mooie weer is kenmerkend voor een maand als
mei. In 1990, 1992, 1998 en
2000 hadden we ook formidabel meiweer in huis en
in 1998 werden de bekende
IJsheiligen pardoes overgeslagen met kwikstanden
die zich totaal niets van de
kalenderklimatologie aantrokken en zonder pardon
naar tropische waarden
doorstootten. Op 12 mei
werd het destijds 32 graden
in Haarlem en tot aan zee
werd het tropisch.

Verantwoordelijk voor dit
uitmuntende meizomertje,
of zomer al bijna, is een blokkerend hogedrukgebied dat
tot op grote hoogte in de atmosfeer goed doortimmerd
is. Dat solide hogedrukbastion ligt momenteel boven
Scandinavië en breidt zich
iets in zuidelijke richting uit
dezer dagen.

Bevrijdingsdag trouwens
verliep weer eens bijzonder
goed op het weerfront met
veel zon. Het is zeer opvallend dat de vijfde mei vaak
mooi weer geeft, met als
schoolvoorbeeld het jaar
1990, toen het weer werkelijk niet mooier kon.

Langzaam dalende luchtbewegingen op grote schaal
(en dus warmer wordend)
in combinatie met de felle
meizon en een wind uit de
juiste warme richting (oost!),
staan garant voor dit perfecte voorzomerse plaatje.

Deze donderdag is dus ‘gewoon’ weer droog, zonnig
en warm met een aangename oosterbries op de
stranden en zo’n 25 graden
als topwaarde. Het zelfde
parool qua weer geldt voor
de vrijdag en dus zelfs voor
het weekeinde. Prachtige
avonden de rest van de
week ook en heel geschikt
voor een mooie ballonvaart
bijvoorbeeld.

Het ziet er voorlopig nog
niet naar uit dat deze uiterst stabiele atmosfeer
boven Noordwest-Europa
verstoord zal gaan worden
door depressiebemoeienissen. Met redelijke zekerheid is nu al te zeggen
dat ook het aanstaande
Pinksterweekeinde goed
weer gaat geven met waarschijnlijk nog steeds ronduit voorzomerse sferen in
het land.

weerman Marc Putto
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Ouderwets broodje

half om

Hele maand mei:
Aspergeschotel met
beenham, krieltjes, eieren
en Hollandaise saus 100 gr € 1,25

Roombrie van het huis
ook heerlijk op het brood
100 gr. nu € 1,19

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Voor Pashouders
van € 3,25 voor € 2,75

Moederdag cadeaus
Gasthuisplein 6 (naast het Circus)

Nieuw uit Amerika
schattige baby
cadeauartikelen in
luxe verpakkingen

Pashouders op alle artikelen 5% korting.

Potgieterstraat 4
2041 PC Zandvoort
Telefoon 023 – 5717 287
Mobiel 06-5577 8563
Mobiel 06-1887 6726

ZandvoortPas houders 10% korting

Bestel nu de ZandvoortPas 2008
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Deze pas is geldig t/m 31 december 2008
Uw op naam gestelde ZandvoortPas
wordt, tesamen met een welkomstkado,
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.
Met de aangehechte tegoedbon voor een
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst
tijdstip gratis een Zandkorrel (miniadvertentie) plaatsen.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

e mode
Betaalbar oud
en
g
n
jo
voor

Moederdagcadeau:
10% korting op
lingerie van Esprit!

Haltestraat 10A/B

Tel. 023 571 38 80

L

Mode en trends:

Voor zandvoortpashouders aanbieding:

Gratis proefles
(vraag naar onze voorwaarden)

Bel voor informatie
06-54280393 of 023 - 5730107
www.members.lycos.nl\rijschoolduet

Satehcafé

2 sateh 1 betalen
Zeestraat 36
0235734001

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Kwark
hartje

Medina Woninginrichters
5 t/m 10% korting
q(Vouw)gordijnen
qVitrages
qLuxaflex
qZonwering

qTapijt
qVinyl
qLaminaat
qParket

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

Lekker mals. Bevat minder calorieen
omdat er kwark door het deeg zit.

1

10

OP=OP

2e Gratis

Met ZandvoortPas
50% korting
op een Zandkorrel
(particulier én zakelijk)

Aanbod geldig tot en met woensdag 14 mei 2008
en alleen in onze vestiging te Zandvoort.
Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 - 57 12 865
Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

Winkeliers:

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat
Autorijschool Duet - 06-54280393
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hobby -Art- Kleine Krocht
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - www.nympheia.com
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

Op vertoon van uw ZandvoortPas

Pashouders OPGELET
de maand MEI bij

Een
aanbieding
recht uit
ons hart:

(in alfabetische volgorde)

Verzorging en vrije tijd:

Kom gezellig langs en proef onze
heerlijk oosterse roerbakschotel met
gamba’s voor pashouders 10 euro!
Gand Cafe 25: Kerkstraat 25 - Tel. 5713510

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Speciale aanbieding voor de
maand mei ieder tweede artikel
voor de helft van de prijs
Chaozzz - Schoolstraat 3
023-57 34 221
Woensdag gesloten

Lijst van
deelnemende
bedrijven

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

Van maat 34
tot en met
maat 56

Addie Ottho & Zn

GRAND CAFÉ 25
10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

pashouders 5% korting op de gehele collectie.

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

van € 12,50
€ 9,95

Haltestraat 48
voor
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Jon Bon Jovi en Tico Torres is nu
bij ons verkrijgbaar!!

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102
7 dagen per week geopend
van 09.00 tot 22.00 uur

5% korting voor pashouders

Mooie chocoladeschoen
speciaal
voor
Moederdag

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton,
about
Romy,
& Bam
Bam.
RockIt’s
Star
Baby,
de Koeka
collectie
van

Voor de ZandvoortPashouders

Seizoenkaart ligbedden
van € 100,- voor € 85,-!
Op vertoon van de ZandvoortPas
5% korting op
de gehele zomercollectie!
Burg. Engelbertsstraat 94b – Zandvoort
7 dagen per week geopend

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

Lees meer over
de ZandvoortPas aanbieding van
Kaashuis Tromp op pagina 14

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Chaozzz - Schoolstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Schoffies Kindermode - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Vlug Fashion Men’s Wear - Haltestraat

Wonen en onderhoud:
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Mark Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:
Grand Café 25 - Kerkstraat
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
She Satehcafé - Zeestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

&

Heden

Kaashuis Tromp staat voor jarenlange kwaliteit en service!
ten en maten bent u bij Kaashuis Tromp aan het goede adres. “Kwa-

Officiële opening Zandvoorts circuit

een speciale kaaszaak”, aldus Peter Tromp.

Dit jaar bestaat het Zandvoortse circuit 60 jaar. Op 31 mei staat een grootse viering

liteit en service staan bij ons hoog in het vaandel. Kaashuis Tromp is
Bij binnenkomst valt meteen het enorme grote assortiment aan kazen op, maar
ook de uitgestalde speciaal
geselecteerde wijnen, hapjes en verschillende soorten
brood. De winkel heeft net
een verbouwing achter de
rug, waarvan het resultaat
er zijn mag. De zaak heeft
een mooie, chique en sfeervolle uitstraling. In combinatie met de klantvriendelijke en deskundige service
is lopen door de winkel een
ontdekkingsreis in de wereld van kaas.

Assortiment

“In het assortiment zijn
ruim 400 soorten kazen

opgenomen, waarvan 100
soorten van eigen bodem. De
overige kaassoorten zijn afkomstig uit alle windstreken
van Europa. Daarnaast zijn
er 80 speciaal geselecteerde
wijnen, verschillende soorten
hapjes en 60 soorten brood”,
somt eigenaar Peter Tromp
trots op, “iedereen is van harte
welkom om een keer een kijkje
te komen nemen.”

Aanbieding

Voor ZandvoortPashouders
is er een speciale aanbieding
van een unieke combinatie
van vijgen amandelbrood uit
Spanje dat een perfecte onderlegger is bij geitenkaas. Nu,
als ZandvoortPas aanbieding,

aanwezig die door burgemeester Van Fenema met de volgende rede werden verwelkomd. De toespraak stond afgedrukt in het Zandvoorts Nieuwsblad van 14 augustus

foto: Archief Genootsch

1948. Let op de naam voor het circuit van toen: de Burgemeester Van Alphenweg.

per pakje te verkrijgen van 250
gram voor €1,99.

Vakmanschap

Al ruim 37 jaar zit Peter in het
vak. Het begon allemaal met
zijn vader, die in de zuivelhandel
zat. Hij begon in 1962 met het
venten van kazen. Op veertien-

jarige leeftijd stond Peter al met
zijn broer op de markt kazen te
verkopen. Peter herinnert het
zich nog goed. Hij vertelt met
veel liefde over die tijd. Na
jaren van keihard werken heeft
hij nog steeds evenveel plezier
in zijn vak. “Mijn passie voor
het vak zal nooit overgaan. Het

paviljoen 13: Skyline, waarbij de zee en het strand je mee

buitenland ben, het ziet er allemaal redelijk exotisch uit”,
vertelt Bart Gude.

genot vindt met de overheerlijke hapjes en drankjes op hun

Group hug!

slepen naar de goldcoast van Australië en je het ultieme
nieuwe menukaart.
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Bij de officiële ingebruikname op 7 augustus 1948 waren verschillende hoge gasten

G’day mate! Sprankelend Australië komt tot uiting bij

“Er hangt een ongedwongen,
vrije sfeer. Skyline is in principe

nummer 19

van het jubileum, op het circuit maar vooral ook in het dorp, op stapel.

zit in mijn bloed. Ik ben er
dag en nacht met hart en
ziel mee bezig.”
Kaashuis Tromp,
Grote Krocht 3-5, is zeven
dagen in de week geopend.
Tel. 5719058, website:
www.kaashuistromp.nl

Aangewaaid bij… Skyline

door Ilja Noltee

•

Verleden

Met veertien winkels verdeeld over de Nederlandse kustlijn, is Kaashuis Tromp een begrip als het om kaas gaat. Voor kazen in alle soor-

Zandvoortse Courant

een tent waar alles kan, alles
mag en het ook nog leuk is”,
vertelt Stephan van Opzeeland.
De uitstraling van deze strandtent is volledig gebaseerd op
het Australische leven. De typisch kenmerkende Ozzy style,
waarbij ‘gezelligheid’ hoog in
het vaandel staat, komt hier
duidelijk naar voren. Volgens
de 29-jarige Sander Sprokamp
is de aankleding van een
strandtent ook erg belangrijk. “Deze tent stijgt boven
de anderen uit, vanwege zijn
vormgeving. Er is veel gebruik
gemaakt van hout en ook de
vele verschillende soorten terrasjes maken het erg gezellig”,
aldus Sander. “Ik heb hier vaak
het gevoel dat ik even in het

“Je komt hier gewoon om te relaxen en te genieten, dat staat
voorop”, legt de 23-jarige Kirsty
Stephens uit. Kirsty is een echte
reiziger. Van Zuid-Afrika naar
Australië en eenmaal gesetteld in Nederland, gaat zij dan
nu toch wederom terug naar
Australië. “Ik ga het hier zeker
missen, vooral de gezelligheid
met mijn vrienden en vriendinnen. Skyline is in de zomer
zeker een ontmoetingsplaats
voor ons”, vertelt Kirsty. “Dit is
‘het bruine café’ vergeleken met
alle nieuwe populaire tenten die
zich rondom Skyline gevestigd
hebben”, voegt Bart eraan toe.
Deze Australische strandtent
zorgt in de zomer ook voor voldoende vermaak. Zo kun je hier
volgens Sander goed terecht
voor een potje beach volleyball.

Het groepsgevoel is bij Skyline
duidelijk aanwezig!

Ozzy style…

Of het nu een Carlton
Cold, een Tooheys New, een
Victoria Bitter, of toch liever
een Fosters is… Je kunt het zo
gek niet bedenken, maar de
echte Ozzy biertjes zijn hier
verkrijgbaar. De twee broers
Ronald en Oscar, de eigenaren van Skyline, laten er
geen gras over groeien; hele
schepen worden aangevoerd
om de klanten tevreden te
stellen. Met de Australische
scampies, de Bondi beach
burger en de populairste
vis in Oz ‘de Barramundi’ op
de kaart, zorgen zij ervoor
dat Skyline een tent is waar
mensen graag naartoe gaan.
Ik zou zeggen: neem eens
een kijkje en laat je even afdwalen naar de ongerepte
schoonheid van een wel heel
magisch land!

Voor de wedstrijd een aanvang nam, had
eerst de plechtige opening van de Van Alphenweg plaats, die geschiedde doordat
mevr. Van Alphen een over de weg gespannen
lint doorknipte, daartoe uitgenodigd door
burgemeester Van Fenema, die deze uitnodiging had doen voorafgaan door de volgende
openingsrede:
Excellenties, Mijnheer de Commissaris der Koningin in
Noord-Holland, Hooggeachte gasten, Dames en heren,
Op deze voor Zandvoort zo gewichtige dag is het
mij een bijzonder voorrecht U allereerst een hartelijk
welkom toe te roepen. Zo is dan thans het glorieuze
moment aangebroken, waarop onze Zandvoortse autoracebaan, de Burgemeester Van Alphenweg, officieel
in gebruik zal worden genomen. Nog enkele minuten
scheiden ons van het tijdstip der openstelling. Wanneer
ik van deze hoge plaats mijn blik laat gaan over ons
circuit en over de vele tienduizenden toeschouwers die
zich rond de baan hebben verzameld, dan zult gij wel
willen begrijpen, dat mij een gevoel van grote vreugde
en van kolossale voldoening vervult.
Nog slechts enkele maanden geleden zag men hier
een weg vol steenslag en puin zich door het duinlandschap slingeren; van tribunes, pits, toiletten, tunnels

was nog geen spoor te bekennen. Thans, na ongehoorde
inspanning van alle krachten, zal zodadelijk een race- en
toerweg worden geopend die in zijn soort tot de beste
van Europa mag worden gerekend.
Zandvoort heeft in de oorlogsjaren vrijwel de gehele
outillage van de badplaats door afbraak verloren. Wij
konden dientengevolge onze gasten nauwelijks meer
bieden dan zee, strand en duinen, weliswaar onmisbare
essentialia, maar uiteraard geheel ontoereikend om
aan zelfs matige eisen, die men aan een badplaats mag
stellen, te kunnen voldoen. Deze nieuwe race- en toerbaan betekent daarom een eerste zeer belangrijke stap
op weg naar volledig herstel van onze badplaats. Wij
zullen het hier niet bij laten, doch integendeel gestadig
en met grote voortvarendheid die maatregelen nemen
en die plannen uitvoeren, die de geestelijke en materiële vooruitgang van Zandvoort kunnen bevorderen.
Het is mij door tijdsgebrek helaas niet mogelijk allen
die hebben medegewerkt aan de totstandkoming van
het circuit, afzonderlijk dank te zeggen. Een woord van
bijzondere hulde en erkentelijkheid mag hier echter niet
ontbreken voor H.E. de Ministers van Binnenl. Zaken,
Wederopbouw en Financiën, aan het College v. Ged.
Staten en hun adviseurs voor de steun, die zij aan de
uitvoering der bouwplannen hebben willen verlenen.
Aan Ir. Krijn, Hoofdingenieur v.d. Prov. Waterstaat v.
Noord-Holland en aan de Heer Deutekom, Directeur v.d.

ap Oud Zandvoort bld
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Dienst der Publieke Werken van Zandvoort, betuig
ik mijn diepgevoelde dank en waardering voor hun
onafgebroken toegewijde arbeid aan de bouw van het
circuit, tunnels en gebouwen. Grote hulde en dank
zij voorts gebracht aan allen, aannemers, uitvoerders,
opzichters, tekenaars en vooral ook aan alle arbeiders voor hun bewonderenswaardige volharding, hun
onafgebroken zware arbeid, ongeacht hitte, regen en
koude, om onze autobaan op tijd klaar te doen zijn.
Het parool luidde eenvoudig: alles klaar op 7 augustus
en door krachtdadige samenwerking van allen haalden wij inderdaad precies op tijd de eindstreep! Ik
moge slechts Uw aller clementie inroepen voor de
nog onvoldoende parkeer-accomodatie; wij hebben
gedaan wat mogelijk was om hierin zo goed mogelijk
te voorzien. Het volgend jaar zal dit nog belangrijk
beter zijn. Laat U dus niet afschrikken wanneer Uw
auto wellicht in Zandvoorts zanden is vastgelopen; in
de jaren die achter ons liggen is zoveel vastgelopen
dat weer op gang is gebracht. Het volgend jaar zal heel
wat zand en puin zijn vervangen door bouwwerken en
wegen. Wij zitten hier geen minuut stil! Mag ik thans
mijn echtgenote verzoeken de Heer en Mevrouw Van
Alphen te begeleiden naar de startstreep, waar de baan
door een wit lint is afgesloten én mag ik Mevrouw Van
Alphen verzoeken door het doorknippen van dit lint
de Burgemeester Van Alphenweg officieel in gebruik
te stellen? Ik heb gezegd.

Jubilerende Silverjet Vakanties sponsort bootvakantie Nieuw Unicum
Dit jaar bestaat Silverjet Vakanties 10 jaar. In plaats van een
groot feest te organiseren, besloot Silverjet om € 20.000 ter
beschikking te stellen aan goede doelen. De Nederlandse reis-

bureaus werden opgeroepen om aansprekende doelen aan te
dragen.

Reisburo Marianne Weber uit
Badhoevedorp, privé betrokken bij Nieuw Unicum, diende als goed doel de Stichting
Vrienden van Nieuw Unicum in
met het project Bootvakantie
2009. De Stichting Vrienden
was één van de acht geselecteerde goede doelen. Op 29
april jl. overhandigde Silverjet
Vakanties een cheque aan
Marianne Weber met het fantastische bedrag van € 3.500.

Verzorging vaart mee

Vierenveertig cliënten van
Nieuw Unicum hopen in het
voorjaar van 2009 te kunnen
genieten van een bijzondere
vaarvakantie. Deze vakantie
is zo speciaal omdat het de
cliënten met een bijzonder
zware handicap de gelegenheid biedt om er eens tussenuit te kunnen. Op de kapitein
en vier bemanningsleden na,
wordt de verzorging tijdens

de reis geheel voor rekening
genomen van vijftig meevarende personeelsleden van
Nieuw Unicum.

voor de Stichting Vrienden van
Nieuw Unicum geld werft. Met
de gift van Silverjet Vakanties

is er een prachtig begin gemaakt voor de organisatie van
de Bootvakantie 2009.

Geld werven

Naast een enorme organisatie, kost een dergelijke vakantie veel geld. Nieuw Unicum
draagt zelf een aanzienlijk bedrag bij aan onder andere de
personeelskosten. De huur van
de Prins Willem Alexander, het
vervoer naar en van het schip
van de cliënten met hun bagage (extra rolstoelen en alle andere extra medische aanpassingen) en de eigen bijdrage
van sommige cliënten voor
deze reis, zijn kosten waar-

Overhandiging van de cheque voor de bootvakantie 2009 van Nieuw Unicum
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10.000 BC
Epische film van Roland ‘Independence Day’ Emmerich over een mammoetjager die in de prehistorie
onontdekte gebieden doorkruist om zijn stam te
redden.

De jonge jager D’Leh heeft zijn hart verloren aan
de mooie Evolet die bij een verafgelegen bergstam
woont. Wanneer een bende mysterieuze krijgsheren
Evolet ontvoeren, moet D’Leh een kleine groep jagers
leiden naar het einde van de wereld om haar te redden. Gedreven door het noodlot moeten deze krijgers
op leven en dood vechten met prehistorische roofdieren en komen ze oog in oog te staan met een andere
beschaving. Hun noodlot brengt hen naar een rijk dat
elke fantasie te boven gaat. Het volk dat hier woont,
wordt geleid door een machtige god. Duizenden slaven werken er aan de bouw van enorme piramiden.
Zal de jager D’Leh zijn geliefde Evolet kunnen bevrijden uit handen van de god die hun mensen tot zijn
slaven heeft gemaakt?

In the Picture…

R A DI O + T V
Zondag

08:00 Countrytrack (h)
10:00 ZFM Jazz
12:00 Muziekboulevard
(weekendeditie)
14:00 Zondag in
Kennemerland
17:00 De Avond
20:00 Golden ZFM (h)
21:00 Tepp Zeppi
23:00 Eb & Vloed

Maandag

08:00 Zandvoort op
Zaterdag (h)
11:00 De Watertoren
12:00 Muziekboulevard
18:00 De Avond
20:00 Golden ZFM
21:00 Klassiek
23:00 Eb & Vloed

Dinsdag

08:00 Zondag in
Kennemerland (h)
11:00 De Watertoren
12:00 Muziekboulevard
18:00 De Avond
20:00 ZFM Jazz (h)
22:00 In Zandvoortse Zaken
23:00 Eb & Vloed

Woensdag
08:00
10:00
12:00
18:00
20:00
22:00

Vrijdagavond Café (h)
De Watertoren
Muziekboulevard
De Avond
Klassiek (h)
Veenendaal in
zicht (h)
23:00 Eb & Vloed

Donderdag

08:00 Goedemorgen
Zandvoort (h)
10:00 De Watertoren
12:00 Muziekboulevard
18:00 De Avond
20:00 Countrytrack
22:00 De Hoop
23:00 Eb & Vloed

Manon van

Duijn,

Vrijdag
08:00
10:00
11:00
12:00
15:00
17:00

ZFM Jazz (h)
Veenendaal in zicht
De Watertoren
Muziekboulevard
Eurobreakdown
Je weekend in
met ZFM
19:00 Vrijdagavond Cafe
21:00 Sea IT

Zaterdag

08:00 Toebak Leeft?
10:00 Goedemorgen
Zandvoort
12:00 Muziekboulevard
(weekendeditie)
14:00 Zandvoort op
Zaterdag
17:00 Eurobreakdown (h)
19:00 Roy on-air
21:00 Groove Empire
23:00 Night Walk

24 uur per dag on air!
106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de provincie
Noord Holland. Radio Noord-Holland is bovendien de officiële
rampenzender van de provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether)
of FM 93.3 (kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

Zomerhitte
is gebaseerd op het gelijknamige boekenweekgeschenk van schrijver Jan Wolkers. Actrice Monique

van de Ven nam de regie voor haar rekening en haar
man, acteur Edwin de Vries, bewerkte het boek tot

een filmscript, wat hij eerder deed voor films als
‘Left Luggage’ en ‘The Discovery of Heaven’.

De hoofdrollen worden gespeeld door tv-presentatrice Sophie Hilbrandt en Waldemar Torenstra, die in
het dagelijks leven een relatie hebben. Andere rollen
zijn voor Johan Leysen, Cees Geel, Jelka van Houten,
Jeroen Willems en Jochum ten Haaf.
Het verhaal
Tijdens een broeierige zomer op Texel ontmoet fotograaf Bob (Waldemar Torenstra) de beeldschone geschiedenisstudente Kathleen (Sophie Hilbrandt), die
een zomerbaantje heeft in de disco. Ook maakt Bob
16

De voorbereiding

ts
Tweede plaa af
in de Telegraiz
nieuwsqu

Heel onverwachts werd ze uitgenodigd om mee te doen aan

de nieuwsquiz finale van de Telegraaf. De Zandvoortse Manon

van Duijn aarzelde geen moment en pakte deze unieke ervaring met beide handen aan.

Het begon allemaal in groep
8 op de Beatrixschool, waar
juf Marjolein Mulder de
nieuwsquiz van de Telegraaf in
het lesprogramma integreerde. Een hele week werd door
de leerlingen de krant gelezen.
Het was de bedoeling dat zij
de belangrijkste nieuwsfeiten
goed onthielden. Na dagen
ploeteren op bergen informa-

tie, werd er in de klas een korte
quiz van 10 vragen gehouden.
De winnaar mocht door naar
de landelijke finale. Helaas
werd Manon tweede, achter
Stan van Marlen. “Ook leuk”,
dacht ze. Stan moest echter
op de dag van de finale een
belangrijke voetbalwedstrijd
spelen en hij droeg de finaleplaats over aan Manon.

H eb je ff …

Het romantische Nederlandse drama ‘Zomerhitte’

Zandvoortse Courant

kennis met
Federici, die
net als hij
onder de indruk is van
de mooie
Ka t h l e e n .
In de daaropvolgende dagen
ontstaat
er een geheimzinnige band tussen
de twee mannen. Bob raakt in de ban van Kathleen en
volgt nauwgezet haar ontmoetingen met een oudere
man, die bekend staat als ‘De Mummie’ en die niet
helemaal betrouwbaar lijkt. Wanneer Bob met de
hulp van Federici de raadsels rond De Mummie en
Kathleen ontrafelen, stuiten ze op een levensgevaarlijk en ingewikkeld complot. Is de prille liefde tussen
Bob en Kathleen hier tegen bestand?

… vo or Rach el Wijn be rg ,

De volgende 3 weken
vond Manon
iedere dag
de krant op
de deurmat.
Deze weken
moest zij zich
voorbereiden
op de landelijke finale van de nieuwsquiz
die op zaterdag 19 april plaats
zou vinden in Amsterdam.
Ondanks alle gratis kranten liet
Manon zich toch liever informeren door het jeugdjournaal
en het schooltv weekjournaal
dat ze in de klas altijd kijken.

De finale

Bij de finale waren 74 kinderen aanwezig van verschillende scholen in Nederland.
“Ik was niet zo zenuwachtig.
Eigenlijk dacht ik dat het niets
zou worden, meedoen was ook
al te gek! Door een mevrouw

•

op een groot podium werd telkens een kort verhaaltje verteld, daarbij liet ze dan vaak
een foto zien op een groot
scherm dat in de zaal stond,
daarna moesten we een vraag
beantwoorden met a,b of c”,
aldus Manon. De vragen die
de kinderen werden voorgelegd waren voornamelijk gericht op de hoogtepunten van
het nieuws van de afgelopen
weken. Een mix van moeilijke
en makkelijkere vragen lieten Manon niet van de wijs
brengen. Met 48 van de 50
vragen goed eindigde ze op
de tweede plaats. “Ik had het
totaal niet verwacht”, vertelt
Manon. “Bij de derde prijs, een
Ipod Touch, dacht ik: dat is wel
vet om te winnen!” Maar toen
ook bij deze prijs haar naam
niet werd genoemd had ze
de hoop al opgegeven. Op dat
moment werd Manon ontzettend verrast toen haar naam
viel: ze won een laptop door op
de tweede plaats te eindigen!
Nooit eerder nam ze deel aan
een quiz, maar de volgende
keer doet Manon zeker weer
mee!

I Know Where It’s @
18 jaa r

Waar kennen we je van?

“Jullie kennen mij misschien van kledingwinkel Emotion
by Esprit, te vinden in de
Haltestraat. Ik werk daar als
verkoopster en regel daarnaast
de etalages en de presentatie
van kinderkleding. Ik doe dit werk
inmiddels al twee jaar. Het is
onderdeel van mijn stage; twee
dagen in de week telt het als
stage en één dag in de week is
het gewoon mijn bijbaantje!”

Wat doe je nog meer?

“Ik zit dus nog op school, op het
Nova College in Haarlem. Daar volg ik de opleiding Detailhandel.
Ik ben deze opleiding gaan volgen omdat ik later een eigen
kledingzaak wil beginnen. Deze opleiding is daartoe de opstap.
In mijn vrije tijd doe ik graag leuke dingen met vrienden en
vriendinnen, zoals uitgaan, van de zomer naar het strand gaan
en natuurlijk shoppen! Van de zomer ga ik ook met twee vriendinnen naar Spanje en daar kijk ik echt heel erg naar uit!”

Waar kunnen we jou nog meer tegenkomen?

“Ik ben veel in het dorp te vinden. Vaak om wat te drinken met
vrienden of vriendinnen in bijvoorbeeld Danzee of Café Neuf.
Als ik echt ga stappen is dat meestal op zaterdag en dan
het liefst in de Chin-Chin.”

nummer 19

Vrijdag 9 mei:

Mis het niet: 10 years of Technovision in Patronaat.
Extra lange feesteditie: keihard doorfeesten tot
zeven uur in de ochtend. Very special guest op
dit spetterende technofeest is de legedarische
DJ Hell, succesvol producer en labelbaas van het
wereldwijd bekende International Deejay Gigolo
Records. Patronaat, 23.00 tot 07.00 uur. Tickets
€15 voorverkoop, €18 aan de deur.

Vrijdag 9 en zaterdag10 mei:

Theatergroep Eglentier treedt twee avonden
op in Theater de Luifel met hun nieuwe voorstelling Zilver, gebaseerd op het gelijknamige
boek van Adriaan van Dis. Tekstschrijver en
Koefnoen-acteur Paul Groot en regisseur Netty
Droog bewerkten het boek tot een toneelstuk.
Het toneelstuk gaat over de seksuele zoektocht
van Zilver, een jonge man die in de liefde niet kan
kiezen tussen man en vrouw. Theater De Luifel
van Casca, Herenweg 96 te Heemstede, aanvang
20.15 uur. Kaarten à €10 zijn te verkrijgen via
info@eglentier.nl of via 023-5313115 (reserveren
is gewenst). www.eglentier.nl

Zaterdag 10 en maandag 12 mei:

Autosportfans opgelet! Dit weekend zijn de
Profile Tyrecenter Pinksterraces op Circuit Park
Zandvoort! Een autosportweekend waarin verschillende raceklassen aan de bak gaan. Kaarten
in voorverkoop: E-Tickets of Ticket CallCentre
(0900 – 9000 500). Weekend-duinkaart: €12.
Weekend-paddockkaart met toegang tot het
rennerskwartier: €35. Tickets zijn ook te verkrijgen aan de circuitkassa’s.

•
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Column
Juttersavondje

Samen met een groepje
vriendinnen proberen we
één keer in de maand lekker uit eten te gaan. Vaste
prik: Café Neuf! De sfeer
is goed én het eten lekker.
Daar hoeven we al niet
meer over na te denken.
Het is altijd nog een heel
gedoe om met een groepje
te gaan eten, want er is
zoveel keus. Indonesisch,
Mexicaans, Spaans, Thais,
Grieks of Italiaans. Wat
zullen we doen? Waar hebben we vandaag zin in? Mij
maakt het niet zoveel uit,
want ik lust bijna alles.
Je maakt me alleen niet
blij met vegetarisch. Ik hou
namelijk wel van een lekker sappig stuk vlees of vis
op mijn bord. Dus niet van
plaatsvervangende vleesproducten die gemaakt zijn
van tofublokjes. Behalve als
mijn vegetarische vriendin
bij me komt eten, dan haal
ik het natuurlijk wel in huis.
Zij neemt de kruiden mee
en kookt. Ik zorg voor de
rest. In de koeling van de
supermarkt zijn gelukkig
genoeg vegetarische producten te vinden: worstjes,
hamburgers en gehaktballetjes. Als mijn vriendin het
klaarmaakt is het eigenlijk
best wel lekker. Het is net
echt vlees, maar dan nèt
niet. Een beetje smaakloos…
Nee, voor mij liever geen vegetarisch. Maar elke maandagavond juttersmenu zie
ik wel zitten. Het is altijd
een verrassing wat er op
het menu staat. Vorige keer
was het pepersteak met patat en salade. Glaasje wijn
erbij: top! De avond kon niet
meer stuk. Dus dan zitten
we weer tot in de late uurtjes gezellig te kletsen over
van alles en nog wat. In een
maand kan veel gebeuren,
dat is zeker! Na het eten
een beetje wankel op de
benen naar huis, maar wel
lekker gegeten, gedronken,
gekletst en gelachen! Ik heb
nu al zin in ons volgende
juttersavondje!

Sutiah
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De krant lezen op internet?

Ook voor alle ZandvoortPas aanbiedingen!

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

www.zandvoortsecourant.nl

zANDKORRELS
Gevraagd:
Voor enkele ochtenden
in de week schoonmaakhulp in hotel
centrum Zandvoort.
Tel. 5714674

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF
levering en plaatsing
van alle glassoorten
vrijblijvende offerte!
023 5720480/06 41374921

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!
Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort
Tel. 023-5739278
e-mail: hanswillemse@planet.nl

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels €5,-

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

Zakelijke
zandkorrels €10,- (excl.BTW)

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

1
2
3

Te koop aangeboden:
parkeerplaats
in garage
Van Speijkstraat.
Prijs: €22.000.
Voor info,
bel: 023-7522190
of 06-51231064
.................
Chinese massage
Haarlem.
Bij u aan huis,
Chinese body- en
voetmassage.
70 Minuten à €30.
Bel voor afsrpaak:
06-3419 9565
.................
Te huur gevraagd
in Zandvoort:
appartement
voor 4 personen
(2 sl.kamers+keuken),
van 15 augustus
t/m 3 september.
Reacties naar redactie
Zandvoortse Courant.

4
5
6
7
8
9

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist
plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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Behang- en
schildersbedrijf
Arnold
Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilderswerkzaamheden
.................
Autobedrijf
Trade Ard.
Lid BOVAG en
NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519
/06-53498304
www.trade-ard.nl
.................
Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of
06-44696001. ;
Met garantie en KvK.
.................
Betrouwbare
interieurverzorgster.
Wekelijkse
schoonmaak vak.
appartement
(elke za. v.a. wk 23)
t.b.v oplevering.
Opp 40m2.
info: 06 2896 2704
.................
Te koop:
goede
damesfiets.
Handremmen,
3 versnellingen.
Prijs: €25.
Tel. 06-2256 4569

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen
Tevens door u in te vullen:

Alle scharrelaars bij elkaar,
Feliciteren Ton met zijn 5 jaar.
Nog zeker 10 erbij,
dat vieren we
vrijdag 9 mei.
Met zijn allen
helemaal los.
Vrijdagavond
ben je echt de klos!

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Liefs
de vaste scharrelaars.

50 plus pagina door Mitzi Maas

			

50plus@zandvoortsecourant.nl

Arts in opleiding tot specialist
In de wachtkamer hangt een briefje: ‘Janneke Peterse is huis-

arts in opleiding. Als u er bezwaar tegen hebt door haar gezien
te worden, kunt u dit kenbaar maken.’ Waarom zou iemand

daar bezwaar tegen hebben? Het is een heel aardige jongedame. Misschien onvoldoende medische kennis? Nee hoor, ze
is basisarts en specialiseert zich nu tot huisarts. Vanaf september 2007 versterkt zij voor een jaar de huisartsenpraktijk van

Bart van Bergen. Janneke Peterse is een AIOS: Arts In Opleiding tot Specialist.

Janneke Peterse

De opleiding tot huisarts is
heel zwaar. Na het VWO volgt
een zesjarige studie geneeskunde. Eerst vier jaar theorie
en daarna volg je in het ziekenhuis alle co-schappen. De
tendens in de studie is om
steeds vroeger de student ervaring in de praktijk op te laten
doen. Na deze zes jaar ben je
basisarts en kun je je specialiseren. Janneke heeft lang
getwijfeld tussen kindergeneeskunde en de specialisatie

tot huisarts. Anderhalf jaar
werkte ze in het ziekenhuis
als arts-assistent op de afdeling Kindergeneeskunde. “Alles
wat ik daar heb geleerd, kan ik
prima gebruiken in de huisartsenpraktijk”, vertelt ze.

Specialisatie: huisarts

Toch koos ze ervoor om zich
te specialiseren tot huisarts.
Een driejarige studie waarvan
ze het eerste jaar bij een huisarts in de praktijk werkt. In het

Memories

Zwemles
Als guppie van een jaar of
vijf mocht ik op mooie zomeravonden na het eten
nog even zwemmen in zee.
Mezelf geen tijd voor het
toetje gunnend, schoot ik in
mijn badpak en met daarover heen mijn badjasje in
Hans en Grietje print, rende
ik met mijn vader in mijn
kielzog de boulevard over
naar het strand.
Omdat in die tijd zwemles
pas in de laatste klassen van

de lagere school werd gegeven
en ik absoluut geen watervrees
kende, gaf mijn vader mij
zwemles in het zwinnetje. Voorzij-achter-sluit, of zoiets. Wij
doken door de golven, maar helaas krijgen grote mensen het
altijd zo snel koud, dus stond
papa vele uren blauwbekkend
langs de vloedlijn om zijn gup
in de gaten staan houden.
Veel later, toen ik al bijna groot
was, togen wij, leerlingen van
de vijfde klas, met sportmeester Boukes naar het zwembad
bij Bouwes Palace voor echte

tweede jaar volgt ze drie klinische stages: op de spoedeisende hulp, in de chronische zorg
(zoals een verpleeghuis) en in
de psychische hulpverlening.
Het derde jaar werkt ze weer
bij een huisarts. De huisarts
waar ze haar praktijkervaring
opdoet, blijft eindverantwoordelijk. Vanwaar de keuze om
huisarts te worden? “Omdat ik
het veel interessanter vind met
een brede populatie te maken
te hebben. Van baby’s tot heel
oude patiënten. Bovendien
heb je als huisarts een heel
andere band met je patiënten
dan in een ziekenhuis. Je ziet
niet alleen de patiënt, maar
ook de hele sociale situatie.
Op de opmerking dat het ook
psychisch zwaar kan zijn, omdat je met situaties te maken
krijgt die ingrijpende gevolgen
voor alle gezinsleden kunnen
hebben, zoals ongeneeslijke
ziekten, reageert Janneke:
“Het kan soms best zwaar zijn,
maar het geeft zoveel genoegdoening als je merkt dat je die
mensen kunt ondersteunen of
begeleiden.”

Tips voor de 50-plussers

“Zorg goed voor je lichamelijke conditie. Maar wat ook
heel belangrijk is: onderhoud
je sociale netwerk! Als je ouder wordt, vallen steeds meer
mensen weg om je heen.
Goede sociale contacten houden het leven plezierig”, aldus
Janneke Peterse.

zwemles. “Kinderen die nog
niet kunnen zwemmen gaan
in het pierebad, degene die
het wel kunnen, mogen in
het diepe.” Natuurlijk kon ik
zwemmen: plons! Meester
verbaasde zich over mijn
unieke zwemslag en deed
verwoede pogingen om dat
wat bij te schaven zodat het
enigszins op de originele
schoolslag zou lijken. Het is
niet helemaal gelukt. Toch
ben ik met mijn originele
Koert-Visser-slag de trotse
bezitter van zwemdiploma
A. Lekker puh!
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Alles voor Koningin en vaderland
Zo heet de speciale uitgave van de Kleine Patriot, het verzets-

blad voor Zandvoort. In de feestelijke uitgave van 8 mei 1945,
nr. 177 wordt ‘het laatste wereldgebeuren’ bekendgemakt.

De geallieerden werden toegezwaaid

In een radiouitzending van vanmorgen heeft de BBC bekendgemaakt dat Rijkscommissaris
dr. Seys Inquart door Canadese
troepen is gearresteerd. Uit
Nederland komt het bericht
dat de eerste schepen met
3.000 ton levensmiddelen en
3.000 ton kolen in de haven
van Rotterdam zijn aangekomen. Het zijn Engelse schepen.

Europa viert feest!

‘Vandaag is de officiële vredesdag en tevens de ondergang
van Natie Duitsland. Naar men
verneemt zal het Duitse leger
in Nederland ontwapend worden. De eerste Canadese troepen zijn gisteren Zandvoort
binnengereden, waar zij uitbundig door de resterende
Zandvoorters verwelkomd
werden’. Onze Koningin heeft
gelukwensen gezonden naar
de Engelse Koning, Minister
President Churchill, generaal Eisenhouwer, President
Treuman, Veldmarschalk
Montgomery, en de President
van de Opperste Raad der
Sovjet Unie Kalinin.

Voorwoord

In zijn voorwoord van het

speciale bevrijdingsnummer
spreekt A. Bos, de samensteller van het blad, de hoop uit
dat hij zijn lezers het laatste
jaar van zijn nieuwsvoorziening niet te vaak in een optimistische stemming heeft
gebracht terwijl daar geen
directe aanleiding toe was.
Hij meende daaraan goed
te doen, omdat veel ondergrondse bladen vaak erg pessimistisch van toon waren.
“Zandvoort, de plaats waar
men afgesneden was van
stad en land en dat door de
Duitsers tot ‘Sperrgebiet’
was gemaakt, hebben wij
onder vaak zeer moeilijke
omstandigheden van nieuws
voorzien. Moeilijk, omdat
wij werkten in het hol van
de leeuw, tussen de NSB en
Gestapo. Wij brengen een eresaluut voor de Zandvoorters
die ons hebben gesteund voor
instandhouding. Ik dank hen,
namens de medewerkers van
de Kleine Patriot, in de hoop
dat wij weer volledige steun
ontvangen als wij dit blad
bovengronds laten verschijnen, ter voorlopige voortzetting der nieuwsbulletins. Wij
hebben gestreden voor ons
koninkrijk en vaderland!”

Snuffelmarkt in de Bodaan
Koninginnemarkt gemist of
gewoon gék op markten?
Kom dan op woensdag 14 mei
van 14.00 tot 16.30 uur naar
de Snuffelmarkt in Huize
A.G. Bodaan en bezoek de
kramen met curiosa, brocanterie, sieraden, schilderijen

en nog veel meer. Geniet in
het restaurant van een lekker
kopje koffie of thee en poffertjes. Ook kunt u er een heerlijk harinkje happen. En voor
extra spanning en sensatie
is er een loterij met mooie
prijzen.
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6ERGADERING #OLLEGE

$E BESLUITENLIJST VAN DE COLLEGEVERGADERING VAN 
APRIL EN DE VERDERE IN WEEK  DOOR HET COLLEGE GENO
MEN BESLUITEN ZIJN  MEI VASTGESTELD $E BESLUITENLIJST
IS IN TE ZIEN BIJ DE #ENTRALE "ALIE EN OP DE WEBSITE

(ONDENPOEPHANDHAVINGSACTIE IN +EESOMSTRAAT

$E GEMEENTE VOERT EEN HONDENPOEPHANDHAAFACTIE UIT
IN DE +EESOMSTRAAT6ANAF  MEI GAAT DE WERKEENHEID
(ANDHAVING VAN DE GEMEENTE CONTROLEREN
7AAR GAAT HET OM
:O´N ACTIE HOUDT ONDER MEER IN DAT ER OP TOEGEZIEN
WORDT OF HONDENUITLATERS HUN VIERVOETER NIET LATEN
POEPEN IN DE OPENBARE RUIMTE EN ALS HET DIER WEL
POEPT OF DIT DIRECT WORDT OPGERUIMD OPRUIMPLICHT AR
TIKEL  VAN DE !LGEMEEN 0LAATSELIJKE 6ERORDENING 
$E OPRUIMPLICHT GELDT NIET VOOR DE GOOT
!ANLIJNEN
/OK WORDT ER GECONTROLEERD OP HET AANGELIJND UITLA
TEN VAN HONDEN AANLIJNPLICHT ARTIKEL  VAN DE
!LGEMEEN 0LAATSELIJKE 6ERORDENING  (ONDEN MOGEN
SOWIESO NIET UITGELATEN WORDEN IN SPEELTUINEN 6OOR
OVERTREDING VAN DEZE ARTIKELEN KUNNEN ONZE HANDHA
VERS EEN BOETE OPLEGGEN VAN  TOT  EURO
:ANDVOORT 3CHOON
$E HANDHAAFACTIE IS EEN VERVOLG OP HET ACTIEPLAN VAN
DE GEMEENTE %ERDER KREGEN ALLE :ANDVOORTSE HUIS
HOUDENS HONDENBEZITTERS EN NIET HONDENBEZITTERS
MAILING IN DE BUS MET EEN BROCHURE WAARMEE DE
GEMEENTE DE REGELS BEKENDMAAKTE $E GEMEENTE
HEEFT DIT THEMA OPGEPAKT MEDE NAAR AANLEIDING VAN
DE UITKOMSTEN VAN HET EERSTE DORPSGESPREK :ANDVOORT
3CHOON

#OMMISSIE 7ELSTAND EN -ONUMENTEN

/P MEI  VERGADERT DE #OMMISSIE 7ELSTAND EN -O
NUMENTEN $E VERGADERING BEGINT OMSTREEKS 
UUR IN DE COMMISSIEKAMER $E EXACTE BEGINTIJD IS
AFHANKELIJK VAN DE AGENDA 5 KUNT HIERVOOR HET BESTE
EVEN CONTACT OPNEMEN MET DE WERKEENHEID "OUWEN
TEL  

-ET DE NIEUWE AFSPRAKEN NOG BETER UW AFVAL
SCHEIDEN

6IA HET NIEUWE TELEFOONMENU  ¯  PAST
U AUTOMATISCH DE MEEST EFFICIpNTE MANIER VAN AFVAL
SCHEIDEN TOE 6IA KEUZE  WORDT U DOORVERBONDEN MET
DE KRINGLOOPWINKEL VIA KEUZE  SPLITST U UW GROFVUIL
VERDER ZODAT OOK DE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE AP
PARATUUR GESCHEIDEN WORDT INGEZAMELD
4ERUGDRINGEN VERKEERD AANBIEDEN VAN GROF
HUISHOUDELIJK AFVAL
6ANAF  MEI WORDEN DE REGELS VOOR HET AANBIEDEN VAN
GROF HUISHOUDELIJK AFVAL NAMELIJK SCHERPER GEHAND

HAAFD (EEFT U UW GROFVUIL NIET OP DE JUISTE MANIER
AANGEBODEN OF STAAN ER SPULLEN TUSSEN DIE ER NIET IN
THUISHOREN DAN WORDT UW AFVAL NIET MEEGENOMEN $E
2EINIGINGSCONTROLEUR ZAL DAN MET U DE NIEUWE REGELS
BESPREKEN ZODAT U HET GROFVUIL WEL OP EEN CORRECTE
MANIER KUNT AANBIEDEN
2EGELS VOOR HET AANBIEDEN VAN GROFVUIL
.OG EEN KEER DE REGELS VOOR HET AANBIEDEN VAN GROF
VUIL ZOALS DEZE OOK OP DE !FVALWIJZER  TE VINDEN
ZIJN 'ROFVUIL
-AG VANAF  UUR DE VOORAFGAANDE AVOND AAN
GEBODEN
WORDEN MAAR MOET UITERLIJK  UUR OP DE INZAMEL
DAG AAN DE WEG STAAN
$IENT STEVIG GEBUNDELD TE ZIJN
$IENT IN HANDZAME HOEVEELHEDEN TE WORDEN AAN
GEBODEN
NIET LANGER DAN   METER EN NIET ZWAARDER DAN 
KILO TENZIJ NIET
TE SPLITSEN
-AG NIET BEVATTEN !FGEDANKTE %LEKTRISCHE EN %LEK
TRONISCHE !PPARATUUR VAN  KG EN ZWAARDER ZAND
GROND +#! AUTO ONDERDELEN BOUW EN SLOOPAFVAL
GLAS EN PAPIER
:ANDVOORT 3CHOON ¯ $OE MEE
6ANAF  MEI WORDT IN IEDER GEVAL HET !FGEDANKTE
%LEKTRISCHE EN %LEKTRONISCHE !PPARATUUR VAN  KG EN
ZWAARDER APART INGEZAMELD /OK BRUIKBAAR HUISRAAD
KUN U BIJ VOORKEUR APART AANMELDEN (IERDOOR ZAL HET
AANBOD VAN GROFHUISHOUDELIJK AFVAL OP DE REGULIERE
WOENSDAGEN MINDER VOLUMINEUS ZIJN $E LEEFOMGE
VING WORDT VERDER POSITIEF BEtNVLOED WANNEER HET
GROFVUIL CORRECT WORDT AANGEBODEN $E REGELS HIERVOOR
ZIJN WEERGEGEVEN IN DEZE AFVALWIJZER /NZE HANDHAVERS
ZULLEN MET NAME ALERT ZIJN OP NIET GEBUNDELD LOS AFVAL
DAT DOOR DE AANBIEDWIJZE GEMAKKELIJK VERANDERT IN
ZWERFVUIL (ELP DE GEMEENTE EEN HANDJE DOOR UW GROF
VUIL GEBUNDELD EN IN HANDZAME HOEVEELHEDEN AAN TE
BIEDEN :O HOUDEN WIJ SAMEN :ANDVOORT SCHOON

)NGEKOMEN
VERGUNNINGENAANVRAGEN
"OUW SLOOP EN RECLAME AANVRAGEN

:ANDVOORT
+EESOMSTRAAT  UITBREIDEN VAN DE WONING INGEKO
MEN  APRIL   2V
+EESOMSTRAAT  UITBREIDEN VAN DE WONING INGEKO
MEN  APRIL   2V
+ONINGSTRAAT  VERNIEUWEN BALKONHEK INGEKOMEN
 APRIL   ,V
,INNAEUSSTRAAT  TM  GEDEELTELIJKE SLOOP RIOOLBUI
ZEN INGEKOMEN  APRIL   3
3POORBUURTSTRAAT  UITBREIDEN GEBOUW INGEKOMEN
 APRIL   2VEFASE
0OSTSTRAAT  BOUW APPARTEMENTEN INGEKOMEN 
MEI   2VEFASE
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,ET OP $E HIERBOVEN GENOEMDE AANGEVRAAGDE VERGUN
NINGEN LIGGEN BIJ DE #ENTRALE "ALIE TER INZAGE 5 KUNT
DEZE INZIEN TIJDENS OPENINGSTIJDEN $EZE PUBLICATIE
BETEKENT NIET DAT U UW ZIENSWIJZE OVER DEZE AANGE
VRAAGDE BOUWPLANNEN KENBAAR KUNT MAKEN 3LECHTS
INDIEN VOOR DEZE BOUWPLANNEN VRIJSTELLING VAN HET
BESTEMMINGSPLAN OF BOUWVERORDENING KAN WORDEN
VERLEEND KAN TEGEN ONS VOORNEMEN DAARTOE EEN ZIENS
WIJZE KENBAAR WORDEN GEMAAKT %EN VOORNEMEN TOT
HET VERLENEN VAN VRIJSTELLING WORDT AFZONDERLIJK GEPU
BLICEERD $EZE PUBLICATIE BETEKENT OOK NIET DAT U EEN
BEZWAARSCHRIFT KUNT INDIENEN -OCHT DE VERGUNNING
OF VRIJSTELLING WORDEN VERLEEND DAN ZAL DIT WORDEN
GEPUBLICEERD EN PAS DAN KUNNEN BELANGHEBBENDEN
BEZWAAR INDIENEN

4ERVISIELEGGING
ONTWERPBESLUITEN
6RIJSTELLINGEN ARTIKEL  EN 

(ET COLLEGE VAN "URGEMEESTER EN 7ETHOUDERS IS VOOR
NEMENS OM MET TOEPASSING VAN ARTIKEL  VAN DE
7ET OP DE 2UIMTELIJK /RDENING VRIJSTELLING TE VERLENEN
VOOR HET
PLAATSEN VAN EEN STALEN HEKWERK MET LOOPPOORT OP
HET PERCEEL (ALTESTRAAT  TE :ANDVOORT BOUWAAN
VRAAGNUMMER  ,V
UITBREIDEN VAN DE WONING OP HET PERCEEL -ARTINUS
.IJHOFFSTRAAT  TE :ANDVOORT BOUWAANVRAAGNUMMER
 ,V 
4EVENS IS HET COLLEGE VAN "URGEMEESTER EN 7ETHOU
DERS VOORNEMENS OM MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 
VAN DE 7ET OP DE 2UIMTELIJK /RDENING VRIJSTELLING TE
VERLENEN VOOR HET
UITBREIDEN VAN DE WONING OP HET PERCEEL "RAMENLAAN
 TE "ENTVELD BOUWAANVRAAGNUMMER  ,V 
6OORMELDE BOUWAANVRAGEN LIGGEN MET INGANG VAN
 MEI  GEDURENDE  WEKEN TER INZAGE BIJ DE
#ENTRALE "ALIE VAN HET GEMEENTEHUIS TIJDENS DE OPE
NINGSTIJDEN 'EDURENDE DE TERMIJN VAN DE TERINZAGELIG
GING KAN EEN IEDER SCHRIFTELIJK OF MONDELING HAARZIJN
ZIENSWIJZE OMTRENT DE AANVRAAG KENBAAR MAKEN BIJ HET
COLLEGE VAN "URGEMEESTER EN 7ETHOUDERS 0OSTBUS 
 !! :ANDVOORT 5 DIENT IN DE RECHTER BOVENHOEK
VAN UW BRIEF ±ZIENSWIJZE² TE VERMELDEN

6ERZONDEN BESLUITEN
"OUW SLOOP EN RECLAME VERGUNNINGEN

:ANDVOORT
4EGEN ACHTERGEVEL VAN APPNR IN WOONGEBOUW
PERCEEL $R*'-EZGERSTRAAT  TM  PLAATSEN BLOK
HUT VERZONDEN  APRIL   ,V
:ANDVOORTSELAAN  SANERING ASBESTHOUDEND
PLAFOND WERKPLAATS VERZONDEN  APRIL 
 3
&RANS :WAANSTRAAT  GEDEELTELIJK VERGROTEN WONING
VERZONDEN  APRIL   2V

(ALTESTRAAT  WIJZIGEN ZIJGEVEL VERZONDEN  APRIL
  ,V
+OSTVERLORENSTRAAT  UITBREIDEN WONING VERZONDEN
 APRIL   2V
"ADHUISPLEIN  REVISIE OP EERDER VERLEENDE BOUWVER
GUNNING  2V VERZONDEN  MEI 

%VENEMENTENVERGUNNINGEN VERLEEND

%R IS EEN EVENEMENTENVERGUNNING VERLEEND VOOR HET
EVENEMENT 7EEK VAN DE :EE VAN  MEI TOT EN MET
 MEI  IN HET CENTRUM VAN :ANDVOORT EN BIJ DE
STRANDPAVILJOENS AAN "EN :ONNEVELD

"EZWAARSCHRIFTEN

$E HIERBOVEN GENOEMDE VERLEENDE VERGUNNINGEN GE
NOMEN BESLUITEN LIGGEN BIJ DE #ENTRALE "ALIE TER INZAGE
5 KUNT ZE INZIEN TIJDENS OPENINGSTIJDEN "ELANGHEBBEN
DEN KUNNEN GEDURENDE EEN TERMIJN VAN ZES WEKEN NA
BEKENDMAKING EEN GEMOTIVEERD BEZWAARSCHRIFT INDIE
NEN $E DATUM VAN BEKENDMAKING IS DE VERZENDDATUM
VAN DE VERGUNNING )NDIEN HET GEEN VERGUNNING BETREFT
IS DIT DE PUBLICATIEDATUM 5 RICHT UW BEZWAARSCHRIFT
MET VERMELDING VAN±BEZWAAR²IN DE RECHTERBOVENHOEK
VAN UW BRIEF AAN HET COLLEGE VAN "URGEMEESTER EN 7ET
HOUDERS 0OSTBUS   !! :ANDVOORT (ET BEZWAAR
SCHORST IN BEGINSEL NIET DE WERKING VAN HET BESLUIT
WAARTEGEN HET IS GERICHT )N GEVAL VAN SPOED KUNT U

EEN VERZOEK OM EEN VOORLOPIGE VOORZIENING INDIENEN
BIJ DE VOORZIENINGENRECHTER VAN DE 2ECHTBANK (AARLEM
SECTOR "ESTUURSRECHT 0OSTBUS   "2 (AARLEM
%EN DERGELIJK VERZOEK DIENT VERGEZELD TE GAAN VAN EEN
AFSCHRIFT VAN HET BEZWAARSCHRIFT )NDIEN HET EEN VERGUN

NING BETREFT VOOR EVENEMENTEN VERTONINGEN OP OF AAN
DE WEG HET HOUDEN VAN OPTOCHTEN SNUFFELMARKTEN
VERRUIMING SLUITINGSUUR ONTHEFFING :ONDAGWET EX
PLOITATIE OF SPEELAUTOMATEN DIENT U UW BEZWAARSCHRIFT
AAN DE BURGEMEESTER TE RICHTEN

#ENTRAAL TELEFOONNUMMER

/PENINGSTIJDEN BEGRAAFPLAATS

-ELDING OF KLACHT

#OLLEGELID SPREKEN

!LLE AFDELINGEN ZIJN BEREIKBAAR VIA    
MAANDAG TM DONDERDAG  ¯  UUR EN VRIJDAG
 ¯  UUR

"EL MET DE #ENTRALE -ELDLIJN     vF VUL OP
DE WEBSITE HET DIGITALE FORMULIER IN vF STUUR EEN BRIEF
NAAR DE KLACHTENCOyRDINATOR

/PENINGSTIJDEN #ENTRALE "ALIE

-AANDAG TM WOENSDAG   UUR
$ONDERDAG
  UUR
6RIJDAG
  UUR
4IJDENS DE DONDERDAGAVONDOPENSTELLING KUNT U MAAR
VOOR EEN BEPERKT AANTAL ZAKEN TERECHT PASPOORTEN EN
RIJBEWIJZEN ED

$E ALGEMENE BEGRAAFPLAATS EN DIERENBEGRAAFPLAATS
AAN DE 4OLLENSSTRAAT ZIJN DAGELIJKS OPEN TUSSEN
  UUR

%EN AFSPRAAK MAKEN MET EEN COLLEGELID DOET U VIA HET
CENTRALE TELEFOONNUMMER $AARBIJ GEEFT U AAN WAAR
OVER U HET COLLEGELID WILT SPREKEN (ET KAN ZIJN DAT U
EERST NAAR EEN VAKAFDELING VERWEZEN WORDT

6RAGEN OVER EEN BOUWPLAN

6OOR VRAGEN OVER CONCRETE OF GEWENSTE BOUWPLANNEN
IS DE WERKEENHEID 6ERGUNNINGVERLENING OP WERKDAGEN
TELEFONISCH BEREIKBAAR TUSSEN  EN  UUR

/P ZOEK NAAR WERK OF AANBIEDEN VAN VACATURE

7ERKGEVERS EN WERKZOEKERS MAKEN GEBRUIK VAN
WWWWERKENINZANDVOORTCOM 6OOR HET VINDEN OF
AANBIEDEN VAN BANEN IN :ANDVOORT

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

College wil Vriendentraining
als nieuw beleid in 2009
De provincie Noord-Holland heeft de afgelopen drie jaren
regionaal geld beschikbaar gesteld voor projecten die de

aansluiting tussen het lokale jeugdbeleid en de provinciale jeugdzorg verbeteren. Deze projecten zijn onderdeel van
het preventieve jeugdbeleid en dienen te voorkomen dat
jongeren in aanraking komen met de jeugdzorg.
Landelijk is dit zogenaamde
Vriendenprogramma ontwikkeld. Dit programma is erop
gericht competenties van
kinderen met betrekking tot
de emotionele veerkracht te
vergroten. Dit beschermt hen
tegen toekomstige gedragsproblemen en stress.
In Zandvoort zijn alle zes
de basisscholen benaderd
voor deelname aan de pilot Vriendenprogramma.
Uiteindelijk hebben van vijf
scholen negen kinderen deel-

genomen. In de evaluatie van
het programma klinkt enthousiasme door. “De Hannie
Schaftschool is van mening
dat het aanbevelenswaardig
is om de training op te nemen
in de zorgketen voor scholen.
De Oranje Nassauschool geeft
aan dat ze ook graag klassikale
trainingen afneemt”, zo meldt
het college aan de gemeenteraad. Gezien de reactie van
de scholen wil het college de
Vriendentraining opnemen als
nieuw beleid in de begroting
voor 2009.

DVD opname in het Oude Slot
Maandag 5 mei werd in de sfeervolle omgeving van het Oude
Slot te Heemstede een DVD opname gemaakt genaamd ‘Fly-

ing Home’. Het trio van Johan Clement speelde, met mede-

werking van tenor saxofonist Harry Allen, muziek van Lionel
Hampton.

door Lienke Brugman

Initiatiefnemer Frits Landes
bergen wilde al heel lang
een ode brengen aan vibrafonist Lionel Hampton.
Landesbergen was ook degene die ongeëvenaard de
vibrafoon bespeelde op deze
avond, samen met zijn muzikale vrienden Johan Clement
(piano), Eric Timmermans (bas)
en Erik Kooger (drums). De
Amerikaanse saxofonist Harry
Allen was ongetwijfeld één van
de toppers bij dit optreden. Hij
is op tournee met het trio en
wilde graag meewerken aan
deze opname. Het werd een

grandioos concert voor een
aantal enthousiaste, trouwe
jazzfans.
Met ‘Freedom Blues’ (het was
tenslotte bevrijdingsdag),
‘Lionel Grooves’, ‘How High
the Moon’ en het gevoelige
‘Stardust’ kreeg het vijftal regelmatig een warm applaus.
Eén gebaar, hand of hoofdknik,
meer was er niet nodig om tot
een geweldig muzikaal hoogstandje te komen.
Landesbergen verbaasde het
publiek weer eens met zijn vingervlugge spel op de vibrafoon.
Zijn solo optreden met ‘Sweet

Georgie Brown’ was van zeer
hoog niveau. Niets ten nadele
van de overige musici. Johan
Clement virtuoos op de piano, bassist Timmermans met
prachtige solo’s en Erik Kooger
met zijn geweldige drumspel.
Klasse.
Na de pauze was het de beurt
aan Harry Allen die met ‘The
Opener’ en ‘Just in Time’ iedereen enthousiast wist te maken.
Muziek op hoog niveau. Na een
gevoelige ballade van piano en
sax met ‘You’ve Changed’ en
het zeer snel gespeelde ‘Apple
Honey’ werd het tijd voor een
toegift. Hoogstaande jazz in
een sfeervolle, warme zaal.
De DVD, die €20 kost, kan
besteld worden via www.
baileo.nl of bel Baileo Music
Promotions BV, tel. 0318-505549
of 06-30870025.
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Autosport

Voetbal

BRL en DSC tijdens Profile Tyrecenter Pinksterraces
De echte autosportfans zullen het pinksterweekend tijdens de
Profile Tyrecenter Pinksterraces op het Circuit Park Zandvoort

ruimschoots aan hun trekken komen. Zowel op zaterdag 10 als
maandag 12 mei komen de raceklassen uit het Dutch Power
Pack voor de tweede maal dit seizoen in actie. Dit keer kent

het raceprogramma een mooie aanvulling door de komst van

de Benelux Racing League en de Supersport Divisie uit de Dutch Supercar Challenge.

de rijders aan elkaar gewaagd
zijn. De Kinzo Paasraces werden
gewonnen door Ronald Morien
en Pim van Riet. Toch zullen
zowel Morien als Van Riet op
moeten letten. Het veld kent
ook nog rijders als Sebastiaan
Bleekemolen, Robert van den
Berg, Paul Vahstal en Addie van
de Ven en uiteraard de dames
Verschuur en Van der Sloot die
niet zomaar opzij zullen gaan.
Zij hebben aangetoond dat ze
niet onderschat mogen worden.

Formule Ford

Allard Kalff reed vorig jaar in de BMW 130i Cup. Dit jaar is hij tevens gastrijder in
de Formule Ford.

Tijdens de Paasraces is al gebleken dat een groot startveld
met auto’s geen vereiste is om
spectaculaire races te verzorgen. Dit werd toen duidelijk
tijdens de Samsung BMW 130i
Cup. Alleen de coureurs van het
McGregor team, Tim Coronel
en Bas Schothorst, waren in
dat weekend succesvol, maar
rijders als Duncan Huisman,
Jan Lammers, Dillon Koster en
Jan-Joris Verheul zullen er alles

aan doen om die hegemonie
te doorbreken. De kans bestaat
dat er een uitbreiding van het
startveld komt, waardoor het
publiek zich mag opmaken
voor een interessante strijd.
De klasse komt op maandag
12 mei tweemaal in actie.

Clio Cup

De Dunlop SportMaxx Clio Cup
kende een bijzondere start van
het seizoen waarbij verschillen-

De Kinzo Paasraces waren voor
enkele coureurs uit de Formule
Ford net een spelletje roulette.
Door het slechte weer stonden
de rijders voor een lastige keus
op welk type band zij van start
zouden gaan. Het winnen van
de races was voor sommigen
al helemaal een klus door
de deelname van de jongste
Bleekemolen telg, Jeroen, voor
het team van Geva Racing. Voor
de Pinksterraces zal Allard Kalff
in de gastenauto in actie komen. Tegenstanders van Kalff
zijn Simon Knap, Leroy Stuart,
Rogier Jongejans, Henk Vuik jr.
en Jennifer van der Beek, de
enige dame in dit startveld.

Swift Cup

De Formido Swift Cup heeft

Schaken
Leidenaar wint 28e Louis Blok Rapidschaaktoernooi
Het door de Zandvoortse Schaak Club georganiseerde Louis
Blok Rapidschaaktoernooi op Hemelvaartsdag was weer succesvol. De alweer 28e editie van het toernooi, is voor de tweede

keer op rij door Leidenaar Ben de Leur op zijn naam geschre-

ven. In een volle zaal van het Gemeenschapshuis speelden 48
deelnemers uit heel het land 200 partijen.
In de 1e groep speelde de bekende oud-politicus Roel van
Duijn uit Amsterdam mee.
In de laatste ronde leek het
er even op dat hij het toernooi zou gaan winnen maar
op een van de andere borden had in de hoofdgroep de
toernooiwinnaar van 2007
al toegeslagen, door te winnen van meervoudig winnaar
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Leonardo van Manen. Aan
het einde van de dag mocht
De Leur dus niet alleen zijn
groepsprijs maar ook de wisselbeker in ontvangst nemen.
Geen van de deelnemers wist
het maximale resultaat van 5
punten te behalen en er waren slechts 3 spelers die geen
positieve score als uitslag
konden doorgeven.

De wedstrijdleiding van de
Zandvoortse Schaak Club,
die de Haarlemse zustervereniging Het Witte Paard dankt
voor het gratis ter beschikkingstellen van de wedstrijdattributen, kan weer terugkijken
op een zeer geslaagd toernooi.
Het 29e toernooi staat
alweer gepland voor de
maand mei volgend jaar
en dan ook weer op Hemel
vaartsdag. Het eerstkomende
grote schaakevenement in
Zandvoort is op 23 augustus, als bij strandpaviljoen
Wander & Karin het 13e
Strandschaaktoernooi van
start zal gaan.

Het afgelopen weekend is voor Tennisclub Zandvoort (TCZ)

Hotsknotsbegoniatoernooi. Het toernooi, dat tevens gezien wordt

verloren wedstrijden genoteerd. Zaterdag was TV Dekker/

als de afsluiting van het seizoen, is een ode aan de veel te vroeg
overleden Zandvoortse voetbaltrainer Bert Jacobs.
Danny van Dongen vorig jaar in actie in de Formule Ford tijdens de Pinksterraces

Toerwagen Dieselcup

D e n i e u w e To e r wa g e n
Dieselcup heeft vooral tijdens
de tweede race bewezen dat
het podium niet alleen maar
uit één merk hoeft te bestaan.
De BMW 120d van Marc Koster
en Bertus Sanders was zowel
in de lange als de korte race
succesvol, maar vooral in de
tweede race was er hevig tegenstand van een Seat en een
VW Golf. Voor de Pinksterraces
wordt de deelname verwacht

van een Honda Civic en een
tweede Alfa 147.

Supersport Divisie & BRL

Op tweede pinksterdag begint
het programma om 09.00
uur met de eerste race van de
Formule Ford en zal om 18.10
worden afgesloten met de
start van de laatste race.

Een rustpauze is kenmerkend voor hotsknotsbegoniavoetbal

Jacobs introduceerde de term
‘hotsknotsbegoniavoetbal’; hij
haalde er de Dikke van Dale
mee. Volgens het meest gehanteerde woordenboek van
de Nederlandse taal staat het
woord synoniem voor ‘boerenkoolvoetbal’, ofwel: voetbal dat
gespeeld wordt zonder vakmanschap…!
De Zandvoortse inbreng, 3 elftallen, presteerde naar behoren en 2 elftallen hadden op
het einde van de eerste dag

zelfs alle wedstrijden gewonnen. De zondag is altijd een
crime voor de spelers. Stijf en
vaak met een punthoofd dient
men om 11.00 uur weer aan te
treden. DWP deed dat het best
want in de finale versloegen zij
het elftal van De Lamstrael uit
onze woonplaats die dus tweede werden. De derde plaats
was ook voor een Zandvoorts
elftal: SV Zandvoort. De Fair
Play Cup was voor het elftal
van De Zwarte Schapen uit
Vriezenveen (Ov.).

Golf
Sonderland opnieuw kampioen

Handbal

Hoewel de vier tegenstanders in de poule nog één wedstrijd

Nederlaag ZSC in slotminuut

inhalen!

of geen sprake en de score ging
tot 11-11 ook gelijk op. ZSC leek
de winst te grijpen toen het
met nog tien minuten te gaan
een 12-11 voorsprong nam. In
de slotfase wist het team echter geen vuist meer te maken.
Legmeervogels echter twee keer
wel en won daardoor met 12-13.
Daphina van Rhee maakte 6
doelpunten. Suzanne Zwemmer,
Lucia v.d. Drift en Martina Balk
schoten elk twee keer raak.

Op 16 mei wordt op Duintjes
veld de laatste ronde in deze
competitie gespeeld, maar dat
levert geen enkel probleem

thuiswedstrijd tegen Legmeervogels 2 een gelijkspel uit handen moeten geven. Na een 6-6 ruststand werd een onverdiende
12-13 nederlaag geleden.

Van meet af aan was duidelijk
dat beide teams er een leuke
wedstrijd met vooral aanvallend
handbal van wilden maken. Een
voornemen dat Legmeervogels
in de eerste helft iets voortvarender in de praktijk bracht dan ZSC.
Nadat ZSC de score had geopend
had de Uithoornse ploeg gedurende de hele eerste helft de leiding. ZSC wist echter na een 2-4
achterstand terug te komen tot
6-6. In de tweede dertig minuten
was van krachtsverschil weinig

moeten spelen, kunnen zij het team van Sonderland 1 niet meer
Het resultaat na vier ontmoetingen is als volgt: tegen
Ookmeer 3 werd nipt verloren
(16-20), daarentegen werd
Amstelborgh 4 met grote overmacht verslagen (36-0), GroenGeel 5 wist het lang spannend
te houden, maar moest toch
met 23-13 de overwinning aan
Sonderland gunnen. In theorie was Weesp 1 de sterkste
tegenstander, maar op 2 mei
was iedereen in vorm zodat de
eindstand (32-4) beslist niet
geflatteerd was.

Het dameshandbalteam van ZSC heeft in de slotminuut van de

•
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Degradatie dreigt voor TCZ

Onder een stralende zon hebben 18 lagere elftallen uit heel Nederland het afgelopen weekend weer deelgenomen aan het 16e

En dan zijn er nog de races in
de Supersport Divisie van de
Dutch Super Car Challenge en
de Benelux Reacing League.
In het eerste geval kan men
zich vergapen aan de fraaie
Marcossen, maar er zijn ook
Lotus Exige Cup, Mini Cooper,
BMW Compact, BMW GTR,
Saker Sportscar, Marcos Mantis
en SEAT Léon Supercopa te
zien. De BRL (Benelux Racing
League) heeft verder geen
uitleg nodig met deelnemers
als Donald Molenaar, Donny
Crevels, Ferdinand Kool en
Nelson van der Pol in de zware V6. In de BRL Light zal de
meeste aandacht uitgaan naar
Marijn van Kalmthout.
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Tennis

16e Hotsknotsbegoniatoernooi

na een aarzelend begin in
2007 aangetoond toch een
bijzondere raceklasse te zijn.
Hans Bos was tijdens het paasweekend succesvol door beide
races te winnen. Dit keer zal hij
het niet gemakkelijk krijgen
want Jeroen den Boer, Niels
Langeveld en Pieter Schothorst
zagen aan zijn stoelpoten. Ook
de dames in deze klasse zullen
wat gaan proberen. Hoewel er
geen echt damesklassement
is, leidt Sandra Douma voor
Suzanne Jager, Kim van den
Berg en Maaike de Wit.

•

meer op. Sonderland 1 staat in
het algemeen klassement aan
kop met 107 punten, gevolgd
door Weesp met 59 punten. Ook
bij volle winst, wat 36 punten
oplevert, is de achterstand niet
meer in te halen. Felicitaties
dus voor dit team, bestaande
uit Annelies Nieuwveld, Ton
Striekwold, Klaas Jacobs, André
Banning, Jan Zwemmer, Bob
Westhoven en playing captain
Kees van den Bos.
Ook team 2 was succesvol en
werd eveneens kampioen. Een
leuke opsteker voor de twintig
jaar bestaande golfclub, dat dit
jubileum a.s. zaterdag groots
gaat vieren!

bijna desastreus verlopen. Zowel zaterdag als zondag werden
Horsman in Warmond met 6-0 te sterk, zondag werd op een

zonovergoten Zandvoortse tennispark De Glee een nederlaag
van 2-4 tegen het Amsterdamse Popeye Gold Star geleden.

In Warmond kon alleen voor Van den Hurk de pijp leeg
Marcus Hilpert nog enige en zorgde de in maart 18 jaar
tegenstand bieden, door de geworden Reinhardt met 6-3
tweede set met 6-3 van Melle voor een 2-0 voorsprong voor
van Gemerden af te snoepen. haar team.
De overige partijen
gingen in twee sets
naar de thuisclub.
Zondag was Popeye
Gold Star de laatste
tegenstander die
op De Glee ontvangen werd. De laatste twee wedstrijden van het korte
Eredivisieseizoen, tegen HIN/De Manege
en HLTC Leimonias,
worden namelijk uit
Michel Koning was zondag goed op dreef
gespeeld.
De Zandvoortse heren waren
De eerste dame van TCZ, zondag van een ander kaliber.
Susanne Trik, was al snel klaar. Michel Koning maakte gehakt
De voor de Amsterdammers van Fred Hemmes jr. De zoon
uitkomende Tsjechische van de oud-Davis Cup speHana Sromova was met twee ler werd door een getergde
keer 6-1 veel te sterk voor de Koning niet meer dan vier
Wormerveerse. Op baan twee games gegund, 6-1, 6-3. Op
was het een titanenstrijd die baan twee werd de uitslag van
uiteindelijk door meervoudig Marcus Hilpert tegen Dennis
Nederlands jeugdkampioene van Scheppingen de verrasRenée Reinhard in haar voor- sing van de dag. De voormadeel werd beslist. Zij had daar lige tennisprof en winnaar van
wel drie sets voor nodig want 9 toernooien op de Challenger
de al twintig jaar lid van TCZ Tour, moest in twee sets het
zijnde Andrea van den Hurk ‘oude’ hoofd buigen voor de
pakte gedecideerd de tweede Nederlands Kampioen 35+.
set met 6-4, na de eerste met Hilpert nam zowel in de eerste
dezelfde cijfers verloren te als in de tweede set een voorhebben. In de laatste set was sprong van maximaal 4 games,

zag Van Scheppingen weer
langszij komen maar maakte
beide keren met 7-5 de klus af,
met een 2-2 tussenstand in de
wedstrijd als gevolg.
De dubbels moesten dus de
doorslag geven. Andrea van
den Hurk/Mireille Bink gingen
voortvarend van start. Bijna
lacherig werd een 3-1 voorsprong genomen, mede door
een zeer geconcentreerd spelletje met prachtige geplaatste
ballen. Daarna
verging de beide
Zandvoortse dames het lachen.
De rest van de partij konden zij geen
servicegame meer
winnen en ook
breaks zaten er
niet meer in, 3-6,
0-6. Bij het herendubbel hadden
de Zandvoortse
coaches Dick Suijk en Hans
Schmidt een verrassing. Waar
de laatste wedstrijden Michel
Koning naast Hilpert de baan
op kwam, was het nu de beurt
voor zijn 2 jaar oudere broer
Sander. Het maakte niets uit.
Hemmes jr. had zich hersteld
van zijn verloren herenenkel
en met de boomlange Jasper
Smit aan zijn zijde haalde hij
met twee keer 6-2 het vierde
wedstrijdpunt binnen.
Zandvoort zal uit de komende
twee wedstrijden minimaal
6 partijen moeten winnen
om zich te handhaven in de
Eredivisie, een schier onmogelijke zaak.

De adverteerders van deze week
(In alfabetische volgorde)

Administratiekantoor
K. Willemse
Auto Strijder
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique

Danzee
De Vier Geboden
Dorsman Assurantiën
Fairy Golf
Gemeente Zandvoort
Grand Café 25
Harocamo
IJzerhandel Zantvoort
La Fontanella
Media Markt Cruquius
Miracle Media
Creative Services
Motorrijschool Goede

Netexpo Internet BV
Ondernemers Vereniging
Zandvoort
P. van Kleeff
Parfumerie Moerenburg
Pluspunt Boomhut
Sea Optiek
Strandpaviljoen Jeroen
Take Five
Van Aacken
Glaszettersbedrijf
Vanhier
Willemse Elektrotechniek
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Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR Zandvoort Tel: 5 715 715

nieuw

royaal

Kromboomsveld 32

Royale 2-onder-1 kap villa in het gewilde “Park Duijnwijk”. De
voornaamste pluspunten van deze woning zijn de uitbouw aan
voor- en achterzijde, de oprit, de garage, de sfeervolle living
met erker en open haard, de royale woonkeuken die toegang
biedt tot een heerlijke achtertuin met schuur en achterom, en
de 2 verdiepingen waarvan alle kamers ruim te noemen zijn.
•
•
•
•

Zeer goed onderhouden
Momenteel 5 slaapkamers verdeeld over 2 verdiepingen
Centraal gelegen t.o.v. het strand, centrum en station
Woonoppervlakte ca. 180 m2, perceeloppervlakte 287 m2

Vraagprijs V 599.000,--

www.cvl.nu

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie

20er jaren

Burg. van Fenemaplein 4/6

Da Costastraat 23

•
•
•
•

• Alle vertrekken beschikken over de originele paneeldeuren
• Geheel v.v. hardhouten kozijnen en HR dubbele beglazing
• In 2006 is de wijk opnieuw bestraat en zijn er mooie
bomen geplant
• Woonoppervlakte ca. 110 m2

Direct te betrekken! Ruim zonnig 4 kamer appartement
(verbouwd naar 3 kamers) met zeezicht aan woonkamerzijde
en aan de achterzijde uitzicht op het dorp. Er zijn balkons aan
zowel land- als zeezijde en het complex beschikt over een lift
Centrum, station en openbaar vervoer op ca. 100 m afstand
Berging in de onderbouw
Oplevering in overleg, snelle oplevering is mogelijk
Woonoppervlakte ca. 100 m2

Vraagprijs V 249.555,--

rustig

nieuw

Deze ruime 20-er jaren woning met opbouw staat in een
kindvriendelijke woonomgeving en heeft 4 slaapkamers en
een besloten achtertuin met stenen schuur op het zuiden.

Vraagprijs V 269.000,--

zeezicht

Burg. van Fenemaplein 10/4

Hogeweg 22/10

Nassauplein 1

•
•
•
•
•

Aan pleintje gelegen goed onderhouden 2 onder 1 kap woning
met 4 slaapkamers en zonnige besloten achtertuin op het
westen met achterom. Dit straatje is rustig omdat er alleen
bestemmingsverkeer komt, dus ideaal voor degene die niet zo
van drukte houdt.

Op de 2e etage van een complex aan zee gelegen ruim 4 kamer
appartement (thans 3 kamers) met 2 balkons; één biedt
uitzicht op de wandelboulevard en de Noordzee, de ander op
het Zandvoortse dorpscentrum. Het complex beschikt over een
lift en winkels en treinstation zijn op steenworp afstand.

•
•
•
•

• Berging in de onderbouw
• Centrum en openbaar vervoer op ca. 100m afstand
• Woonoppervlakte ca. 100 m2

In het kleinschalige complex Westerduin, ligt dit 3 kamer
appartement met zonnig balkon op het westen en een vleugje
zeezicht. Complex Westerduin is tussen het gezellige centrum
en het strand gesitueerd en beschikt over een lift.
Betreft appartement op de 2e verdieping.
Uitzicht op de watertoren
Inpandige berging
Geheel v.v. dubbele beglazing en hardhout kozijnen
Gebruiksoppervlakte ca. 70 m2

Vraagprijs V 245.000,--

Alle vertrekken beschikken over paneeldeuren
Geheel v.v. dubbele beglazing en hardhouten kozijnen
Afgelopen 4 jaar gerenoveerd
Woonopp. ca. 100 m2 , perceelopp.105 m2

Vraagprijs V 379.000,--

Vraagprijs V 199.000,--

Zandvoortse

Courant
Actueel

P3 Nauwelijks problemen

Zie onze advertentie op de achterpagina
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Lezers Schrijven
P15 Hondenpoep

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

Sport

P22 Pinksterraces

www.zandvoortsecourant.nl

Grote groep jongeren maakt Zandvoort onveilig
Vorige week woensdag en donderdag in de vooravond, heeft

een grote groep voornamelijk Marokkaanse jongeren de

• Heel fijn volkoren € 1,75
• 5 Krentenbollen € 1.95
• weekend taartjes € 7.95

Zandvoortse boulevards en het strand onveilig gemaakt. De

groep, die met het openbaar vervoer en op eigen gelegenheid vanuit Amsterdam naar Zandvoort reisde, was tussen

Nieuw in ons assortiment:

de 80 en 100 man groot.

Kerkpleinconcerten
Zondag 18 mei 2008

The Atlantic Trio met
Vegard Nilsen – viool
Bas Verheijden – piano
Ansfried Plat – Cello
Aanvang: 15.00 uur
Toegang: gratis

www.classicconcerts.nl

Satehcafé
Zeestraat 36

Aangetrokken door het mooie
weer arriveerden ze rond vijf
uur in onze woonplaats en
maakten zich aan allerlei overtredingen schuldig. Niet alleen
Verscherpte controle op het station
dronken zij alcoholhoudende
drank op de openbare weg, den politie van de KLPD heeft gehouden en zaken hebben
ook werd er in het openbaar het korps uit Kennemerland vernield. Ik wil proberen om
geürineerd en werden, vooral donderdagavond een 20-tal de schade op hen te verhalen.
jonge, meisjes op
Wat ze hier doen
De politie voert een zero tolerance beleid kan en mag niet.
het strand en op de
boulevards lastiggevallen. Er voornamelijk Amsterdammers, Dat mogen ze ook merken
zou zelfs sprake zijn van een zowel minder- als meerderjari- in hun portemonnee. Een
verkrachting.
gen, gearresteerd voor diverse compliment voor de ordevergrijpen zoals openlijke ge- handhavers. Met 26 C° in een
weldpleging, mishandeling, steekwerend vest klaarstaan
Arrestaties
Donderdagmiddag was het urineren op de openbare weg, en ingrijpen als het echt noweer raak. Nu trad de politie, vernielingen en onzedelijk ge- dig is: ik geef je het te doen. Ik
met inzet van veel extra per- drag tegen vrouwen. Tien van heb grote waardering voor de
soneel, veelal preventief op te- hen zijn in verzekerde bewa- 160 vaklui, waaronder Mobiele
gen de in groepjes opererende ring gesteld en hebben de Eenheid en Spoorwegpolitie,
jongeren maar moest toch een nacht in de cel doorgebracht. die ervoor gezorgd hebben dat
aantal raddraaiers arresteren. Burgemeester Meijer: “Ik wil dit weekend prettig verlopen
In samenwerking met de de namen weten van de jon- is voor de vele tienduizenden
Spoorwegpolitie en de bere- gens en meisjes die zijn aan- gasten die we hebben mogen
verwelkomen in onze badplaats.”

vervolg op pagina 3

De Mannetjes
Marokkanen in centrum

ME’ers op hun post

‘Wie zaten hier nu eerder op
de bankjes, wij of jullie?’

www.vanhier.nl
www.vanhier.nl

foto: Rob Bossink

Cappucino muffin € 1,95
Ontbijt muffin € 1,95
Blueberry Crumble muffin € 1,95
Div. Boterkoeken vanaf € 3,95
Div. nieuwe gebakssoorten € 1,95
Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

Zandvoort Optiek
Complete collectie
zonnebrillen

MARLIES DEKKERS
in huis
Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

Alle
ZandvoortPas
aanbiedingen vindt u
op pagina 12 en 13!

2 juni – Op naar Gebouw De Krocht
voor het grote toekomstdebat over
Zandvoort. Kom langs en doe mee.
Woont u straks in Europa Beach of…
In de gemeente-advertentie leest u
er meer over.

administratieve diensten ﬁscale diensten
DGA/MKB-advies bedrijfsjuridisch advies
online diensten vermogensplanning
fusie, overname en opvolging controlling
accountancy

1

Zandvoortse Courant

Burgerlijke stand

politieberichten

Waterstanden

3 MEI - 9 mei 2008
Geboren:

Menno Max, zoon van: Maas, Menno en: Teeuwen,
Chantal.
Kasper, zoon van: Goedegebuure, Laurent Johannes
en: Lopes de Leaõ Laguna, Filú.
Timo, zoon van: Pielstroom, Marcel Alexander en:
Munniks, Chantal.

Ondertrouwd:

Mul, Michel Johannes Simon en: Hall, Abigail Elizabeth.
Schouten, Jacobus en: Elenbaas, Mariëlle Natalie.

Gehuwd:

Bozinovic Hilario, Ivica en: de Boer, Meike Johanna.

Overleden:

Disseldorp, Petrus Maria, oud 81 jaar.
Keur geb. Water, Berendina Maria, oud 77 jaar.
van Gastelen geb. van de Pieterman, Marion, oud 56 jaar.
Bakels, Nan Freddy, oud 81 jaar.
van der Zwaan, Franciscus Maria, oud 59 jaar.
Dijks geb. Roskam, Margaretha Cornelia Adriana, oud
60 jaar.

Stukje Mediterranée aan zee
Strandpaviljoen 23

Tel. 023 571 57 07

Keuken dagelijks geopend
mei
Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do

15
16
17
18
19
20
21
22

Hoog Laag Hoog Laag Hoog
water water water water water
00.55
01.55
02.38
03.26
04.06
-

08.46
09.35
10.34
11.35
12.05
00.36
01.00
01.36

13.36
14.26
15.10
15.45
16.21
04.38
05.09
05. 45

21.25
22.30
2 3 .1 5
23.55
1 2 . 5 5 17.00
1 3 . 1 0 1 7. 3 5
13. 45 18.06

Kerkdiensten
ZONdag 18 MEI
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur ds. H. Appers uit Castricum
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
www.aap-parochies.nl
10.30 uur Pastor D. Duijves
RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
www.aap-parochies.nl
10.30 uur Pastor C. van Polvliet

Colofon

Keuken iedere
avond geopend
Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Bibliotheek Zandvoort
ma:
di:
wo:
do:
vr:
za:

2

14.00
14.00
10.00
14.00
10.00
10.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

-

20.00
17.00
17.00
17.00
18.00
14.00

Tweede Pinkersterdag was het door het warme weer
en de Pinksterraces erg druk in Zandvoort. De politie
schat het aantal bezoekers op ongeveer 90.000. Er
zijn 15 verdachten aangehouden voor diverse feiten.
De afgelopen vijf dagen zijn er in totaal 60 verdachten aangehouden voor mishandeling, baldadigheid,
zedenzaken, diefstal, openbare dronkenschap, belediging, bedreiging en vals geld. De meeste verdachten
zijn na verhoor heengezonden. Enkele verdachten
zijn ingesloten. Tegen de verdachten wordt procesverbaal opgemaakt.

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Kantooradres:
Hogeweg 39-1
2042 GE Zandvoort
Tel & Fax 023 - 5732 752
Email: redactie@
zandvoortsecourant.nl
Openingstijden kantoor:
Maandag en dinsdag
09.00 - 16.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie:
Letty van den
Brand-Kinderdijk
Tel. 06 - 434 297 83
Email: letty@
zandvoortsecourant.nl
advertenties@
zandvoortsecourant.nl
Bladmanager:
Gillis Kok
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Omstreeks 04.50 uur in de nacht van zondag op
maandag, liep een 35-jarige Almeerder hoofdletsel
op door een paar klappen met een baksteen van
twee andere mannen. Dat waren 2 Britten van 37
en 33 jaar. Dit gebeurde bij een parkeerplaats op
de Prinsesseweg. Een van de verachten kon direct
worden aangehouden door gealarmeerde politieagenten, de tweede werd in de omgeving aangehouden. De partijen hadden eerder al ruzie gehad
bij een uitgaansgelegenheid in het centrum. Daar
waren zij door een getuige gescheiden en weggelopen. Toevallig kwamen zij elkaar weer tegen bij
de parkeerplaats waarna de Britten het slachtoffer
sloegen en toen hij op de grond lag ook nog trapten.
Het slachtoffer is voor behandeling van zijn verwondingen naar een ziekenhuis vervoerd.
Door de politie zijn zondagmiddag drie verdachten
aangehouden op de Boulevard de Favauge. Het gaat
om drie Chilenen: één van 20 en twee van 27 jaar
oud, zonder vaste woon- of verblijfplaats. Zij worden
ervan verdacht diverse goederen op het strand van
verschillende mensen te hebben gestolen. Van sommige goederen konden de rechtmatige eigenaren al
worden getraceerd. Van een aantal ook niet. Mensen
die toen het slachtoffer van diefstal op het strand zijn
geweest, worden verzocht daarvan aangifte te doen.
Dat kan ook via internet.

Vormgeving:
IR Design Zandvoort
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woensdag en donderdag. Volgens de politie was het op een paar kleine incidenten zelfs stil. Toch
werd er een grote politiereserve voor Zandvoort achter de hand gehouden zodat er op tijd en met

groot vertoon van macht opgetreden zou kunnen worden. Dat kwam zondagavond goed uit toen
in Bloemendaal op het strand de vlam in de pan sloeg bij een massale vechtpartij na een steekpartij, die overigens niets met de Marokkaanse overlast in onze woonplaats te maken had.

Het eerste ‘mierennest’

De aan- en afvoer van de
badgasten was weer een probleem en dan hoofdzakelijk
de aanvoer. Al ver vooruit was
het mooie weer voorspeld en
waren de plannen voor het
wekend gemaakt. De wegen
richting Zandvoort waren dan
ook het hele weekend vol met
files, met als gevolg dat zondag, met nog voldoende par-
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keergelegenheid ‘in de zuid’
maar met een groot evenement op het Bloemendaalse
strand, de Zeeweg richting
Zandvoort werd afgesloten.
De Zandvoortse stranden
waren een goede plek om
aan de behoorlijke warmte
te ontsnappen hoewel de
temperatuur van het zeewa-

Hans van Pelt

ter vlak bij het strand niet
bepaald aanlokkelijk was: 14
C°. Het leverde wel de eerste
‘mierenhoop’ van het jaar op,
getuige bijgaande foto van de
Zandvoortse fotograaf Chris
Schotanus. De strandpachters
spraken dan ook van een zeer
goed weekend en ook uit het
centrum kwamen tevreden
geluiden.
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De drie Chilenen worden afgevoerd
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Waarschijnlijk omdat er dinsdag ‘gewoon’ weer gewerkt
moest worden en de scholen
ook weer hun deuren openzetten, was er op maandag al
vroeg sprake van een geleidelijke aftocht waardoor er in de
avonduren nauwelijks sprake
was van filevorming. Ook het
lange programma van de
Pinksterraces had invloed op
de aftocht. De laatste start op
maandag was om 18.10 uur
waardoor de meeste van de
circa 14.500 (!) toeschouwers
dus laat hun biezen pakten en
voor spreiding zorgden. Een
compliment voor de organisatoren van het grote evenement.
Op het strand had de Zand
voortse Reddingsbrigade wel
haar handen vol. Vooral mensen die met drijvende zaken
als rubber bootjes, ballen
en luchtbedden verkoeling
zochten werden naar de kant
gehaald. Zaterdag moest een
rubber bootje met 8 (!) kinderen vanaf circa 400 meter uit
de kust teruggevaren worden
en gingen voor Sandy Hill een
tweetal dames kopje onder, na
uit een bootje gedoken te zijn,
en konden ternauwernood
gered worden. Als oorzaak
van deze onvoorzichtigheid
kan aangevoerd worden dat
de vlaggenstokken, waarin de
gele vlag (= gevaar) gehesen
moet worden, nog niet geplaatst zijn. Alleen de beide
reddingsposten hadden een
gele vlag in top!

Vervolg voorpagina:

Grote groep jongeren maakt
Zandvoort onveilig
Complimenten

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 23-37
1901 RW
Castricum

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Het Pinksterweekend kenden nauwelijks problemen die te vergelijken zouden zijn met die van

Klappen uitgedeeld

Aanhoudingen na diefstal

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Prinsesseweg 34, Tel: (023) 5714131
Openingstijden

Aanhoudingen tijdens
Pinksterweekend

Weekend kende nauwelijks ernstige problemen

•

Zandvoortse inwoners en
neringdoenden reageerden
verheugd op de politieacties.
Strandpachter Huig Molenaar
van paviljoen Thalassa bedankte de beide agenten van de bereden politie toen die vrijdag
op het strand patrouilleerden.
Hij vroeg de beide dames zijn
complimenten over te brengen
aan de burgemeester voor het
doortastende politieoptreden.
“Ik heb nog nooit in die vijf jaar
zo relaxed gewerkt als de afgelopen dagen. Normaal met
dit weer loop je op de toppen
van je tenen om escalatie te

voorkomen. De burgemeester
had al aangegeven dat we niet
voor eigen rechter mochten
spelen op straffe van sluiten
voor een aantal dagen. De
verantwoordelijkheid heeft hij
op zich genomen en hij heeft
woord gehouden. Geweldig!”,
aldus Molenaar. Het hele
Pinksterweekend zette de politie extra mankrachten in rondom het Zandvoortse centrum
en de boulevards en voerde
een zero tolerance beleid. De
dagen na de incidenten was
het rustig en hoefde de politie
slechts spaarzaam corrigerend
op te treden.

•
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Column

Volgens mij…

verdwijnen verenigingen als
sneeuw voor de zon zodra ik
lid wordt. Wat de oorzaak is?
Geen idee. Mijn eerste vereniging was de speeltuinvereniging. Je kon er niet alleen
schommelen want daar kreeg
ik ook mijn eerste gitaarles én
mijn eerste vriendje. De speeltuin hield op te bestaan en de
volgende vereniging diende
zich aan: de jongerenvereniging ‘De Vliegende Schotel’.
Toentertijd in Zandvoort een
begrip. Daar moést je lid van
zijn. Leuke herinneringen
aan allerlei activiteiten en
menige liefde is omgezet in
een huwelijk. Ook die van mij.
Na de Vliegende Schotel was
sociëteit ‘Duijsterghast’ een
goed alternatief. Een gezellige vereniging waar je met je
gezin welkom was. Maar zelfs
deze sociëteit viel uiteen.
De enige vereniging die
lang stand hield was de woningbouwvereniging EMM.
Het lidmaatschap kreeg
ik van mijn ouders cadeau
toen ik 18 jaar werd. In het
kastje bij het EMM kantoor
in de Noorderstraat kon je
kijken of je in aanmerking
kwam voor een huurhuis.
Het was bijna net zo spannend als de loterij. Maar de
woningnood was hoog en er
waren veel gegadigden. Het
betekende dat ik nooit aan
de beurt kwam. Naderhand
besloten we een woning te
kopen. Ondanks de koopwoning bleef ik 40 jaar lid.
Totdat ik besloot om mijn
lidmaatschap op te zeggen
want voor wie betaalde ik
nog? Niet voor mezelf! Sinds
kort is de naam EMM uit het
Zandvoortse verdwenen en
moeten we wennen aan de
naam van de fusiepartner:
De Key. Het is voor iedereen
te wensen dat deze ‘Sleutel’
leidt naar een goed woningenbestand.
Alles bij elkaar opgeteld
ben ik alleen nog maar lid
van de Bieb en Genootschap
Oud Zandvoort. Het moet
wel heel raar lopen als ook
die twee verdwijnen. Aan mij
zal het niet liggen. Ik blijf ze
trouw.

an
Nel Kerkm
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Dorpsomroeper Klaas Koper heeft weer een podiumplaats be-
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danks dat de luide stem van Koper niet optimaal functioneer-

junimeimiemie

Mei

17 Dance Against Cancer
17-18 Grootste Groene Proefrit

Zin om te sporten?
kijk op
www.sportinzandvoort.nl

Klaas Koper opnieuw in de prijzen

Evenementen Agenda

reikt tijdens een concours voor stads- en dorpsomroepers. Onde, behaalde hij in Elburg toch een verdienstelijke 3e plaats.

(autoclubs evenement) Circuit

18-25 Week van de Zee
18 Kerkpleinconcert Protestantse Kerk
20-23 Fiets 4-daagse Stichting
Zandvoortse 4-daagse

24-31 Week van de Zee Cultureel evenement
25 Voorjaarsmarkt Festivalmarkt,
centrum

31 Jubileum 60 jarig bestaan
Circuit Park Zandvoort

Juni
3-7 Wandel 4-daagse Zandvoort
15 Kerkpleinconcert Protestantse Kerk
21 Muziekfeest Stichting ZEP
21-22 Truckfestival Circuit

I
II
III
IV

pimpen’. Waar normaal tijdens een schorsing de luisteraars

muziek werd aangeboden, gaan nu twee presentatoren in de

Lekker drinken

Wij zijn op zoek naar
part-time medewerkers en
vakantie krachten m/v
per direct vanaf 16 jaar
Haltestraat 16 tel 023-5716204

genieten van het leven

Wij zoeken spontane jongens en meiden voor in
de bediening of keuken. Ben je geïnteresseerd
en lijkt het je leuk bij ons te werken???
Bel dan onderstaand telefoonnummer en
vraag naar Peter of Bas. (Ervaring gewenst)
Kerkstraat 27 - Tel: 0235712537
www.deviergeboden.hyves.nl

Uitzending raadsvergadering wordt ‘opgepimpt’
ZFM gaat de live uitzendingen van de raadsvergadering ‘op-

Smaakvol eten

gezellig samenzijn

Van l. naar r.: Klaas Koper, Peer Witzel en Henk v.d. Nieuwenhuizen

Beddenjongens gezocht
die van aanpakken weten.
Lijkt het je leuk om bij ons te
komen werken kom dan eens langs.
Voor informatie: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Onder de 11 deelnemende omroepers was er dit keer een
dame: Lidia Kuiper uit Capelle
a/d IJssel. Zij is van oorsprong
standwerkster op markten en
heeft daarbij grote successen
behaald. Koper heeft met haar
onderhandeld om ook op het
concours in Zandvoort te verschijnen. Hij moest in de noord
Gelderse stad overigens Peer
Witzel uit Alphen a/d Maas, en
Henk v.d. Nieuwenhuizen uit
Oisterwijk voor laten gaan. Alle
drie de prijswinnaars kregen
een model van een Elburgse
botter mee naar huis. Kuiper
werd uiteindelijk 7e en liet
een aantal gerenommeerde
omroepers achter zich, een
belofte voor de toekomst.

studio en een verslaggever in het raadhuis het besprokene
analyseren en uitleggen.

Het is natuurlijk geen gemeengoed dat er schorsingen zijn
maar die kunnen natuurlijk
voor de luisteraar wel vervelend zijn. Daarom gaan een
paar enthousiaste medewer-

kers van ZFM deze uitdaging
aan. De verbinding met het
raadhuis gaat de eerste keer
nog via de mobiele telefoon, in
de tijd tussen de komende vergadering en de eerstvolgende

daarna, gaat de technische
dienst van onze lokale omroep testen of er ook met een
mobiele zender, gewerkt kan
worden. Als dat kan, zal het
het geluid ten goede komen.
De eerste ‘opgepimpte’ uitzending is vandaag donderdag 15
mei vanaf 19.30 uur. In de studio zullen Don de Grebber en
Jaap Koper het woord voeren,
Joop van Nes zal in het raadhuis aanwezig zijn.

Twee Zandvoortse vrijwilligers in het zonnetje gezet
Afgelopen donderdag werd in de Zandvoortse Agathakerk een
aantal vrijwilligers in het zonnetje gezet. Zij zetten zich al vele

jaren als vrijwilliger in voor de actie Sam’s Kledingactie voor
Mensen in Nood. Onder hen waren ook de Zandvoortse dames

Informatie over werkzaamheden aan het spoor
In mei voert ProRail werkzaamheden uit aan het

’s Nachts wordt de werkplek fel verlicht.

spoor in uw gemeente Zandvoort op het emplace-

Voor overlast bieden wij u bij voorbaat onze

ment.

excuses aan. Als u naar aanleiding van de werk-

Diny Warmerdam en Sandra Kluyskens die al tientallen jaren
in Zandvoort de kledinginzameling twee keer per jaar organiseren.

zaamheden vragen of klachten heeft, kunt u
Wij werken van maandag 19 mei op dinsdag 20 mei

ProRail tijdens kantooruren bereiken via telefoon-

tussen 00.00 uur en 06.00 uur.

nummer 0900 - 776 72 45 (0900-PRORAIL; € 0,20
per minuut). U kunt ook een e-mail sturen naar

Wij gaan de ligging van de sporen corrigeren.

publiekscontacten@prorail.nl.

De overlast die u van de werkzaamheden kunt
ondervinden bestaat uit geluidsoverlast door het

Over onverwachte werkzaamheden, als gevolg

gebruik van klein mechanisch (tril-)gereedschap

van storingen of ongevallen kunnen wij u helaas

en een aggregaat.

niet vooraf informeren.

Zeestraat 26 - 2042 LC Zandvoort
Tel.: 023-5714497 - Donderdags gesloten.
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Zie pagina 10
voor
programma

Op 30 en 31 mei a.s. wordt
weer de halfjaarlijkse kledingactie voor Sam’s Kledingactie
gehouden. Afgelopen jaar
vierde Sam’s Kledingactie haar
40-jarig bestaan en is daarmee één van de oudste charitatieve kledinginzamelaars
van Nederland. Bij de inzameling wordt zij ondersteund
door ruim 1.000 vrijwilligers.
De opbrengst van de ingezamelde kleding komt ten goede
aan de noodhulpprojecten van
Cordaid Mensen in Nood. Ook
in 2008 gaat het grootste deel
van de opbrengst naar een

voedselzekerheidsprogramma
in oostelijk Kongo. Met circa
15 zakken kleding kan een ondervoed kind worden geholpen en ontvangt de familie
een maand lang eten! Voor
meer informatie over Sam’s
Kledingactie en de gesteunde
projecten kunt u kijken op
www.samskledingactie.nl.

Inzameling in Zandvoort:

U kunt op vrijdag 30 mei tussen 19.00 uur en 20.00 uur
draagbare kleding, schoeisel
en huishoudtextiel in gesloten zakken brengen naar:

Agathakerk aan de Grote
Krocht 45 of de Gereformeerde
Kerk aan de Julianaweg.
In Huize A.G. Bodaan in
Bentveld, het Huis in de Duinen
en het voormalig Huis in ’t
Kostverloren kunt u de zakken kleding deze vrijdag voor
18.00 uur in de hal neerzetten.
Begin van de avond worden de
zakken opgehaald.
Op zaterdag 31 mei kunt u
tussen 10.00 uur en 12.00
uur terecht bij: de Agathakerk
en de Antoniuskerk aan de
Sparrenlaan in Aerdenhout.
De organisatie verzoekt u
vriendelijk om gedurende het
jaar dat er geen inzamelingsactie is, geen kledingzakken bij
de deuren van de Agathakerk
te plaatsen! Houdt u deze
zakken alstublieft vast tot de
eerstkomende actie.

Met oog en oor
de badplaats door

Zandvoortse Courant

•
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Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Martine Joustra 40 jaar

Martine Joustra, onder andere vrijwilligster van het
Rode Kruis en de stichting
Zandvoortse Vierdaagsen, is
vorige week vrijdag 40 jaar
geworden en dat heeft ze
geweten. Met medewerking
van Victor Bol en zijn versierde
strandwagen werd zij door
haar mede bestuursleden van
het Rode Kruis afgehaald en
via het dorp naar het strand
gebracht waar ze onder andere door de Zandvoortse
Reddingsbrigade onder handen werd genomen. Het waren niet de enige activiteiten
die haar vrienden voor haar in
petto hadden. Ze is er vier dagen mee zoet gehouden. Van
harte gefeliciteerd!

Gesloten

Hoewel de VVV dit seizoen
alleen nog maar een receptie
en informatiefunctie heeft,
blijft de service naar de toerist
toch heel belangrijk. Echter de
dienstverlening om de badplaats te promoten wordt
wel erg klein nu het kantoor
zowel op zaterdag én zondag
gesloten is. Dit is geen goede
zaak voor een badplaats die
wil bruisen.

Dansvoorstellingen

Op zaterdag 24 mei geeft
Studio 118 twee dansvoorstellingen in de stadsschouwburg Velsen! Het programma
heet ANDERS. Er is bewust
voor deze naamgeving gekozen omdat alles anders is
dan normaal. Dit keer niet
één voorstelling van drie
uur maar twee voorstellingen van 1.15 uur. Verder zijn
er 100 kaarten beschikbaar
gesteld voor KIKA kinderen
kankervrij. Het programma

van de avonden wordt
door Lizzy Hennequin
gepresenteerd met zang
van Joyce Vastenhouw.
Tevens zijn de voorstellingen voor Conny Lodewijk
bijzonder omdat dit haar
laatste grote productie zal
zijn. Ze blijft wel aanwezig
maar heeft gekozen voor
het management, modeshows en strandobjecten.
Rachel Manuputti zal de
taak van Conny verder
overnemen.

Engels

Een Engelsman die verliefd is
op Zandvoort. Op een speciale website, www.zandvoortholland.com, geeft hij een
zeer uitgebreid toeristisch
kijkje op Zandvoort. Stephen
Caudle is overigens een echte Zandvooort-fan want hij
komt al ruim een kwart eeuw
in zijn vakantie naar onze
woonplaats. Caudle ontpot
zich op zijn website als een
echte toeristische propagandist want hij geeft zeer ruime
informatie over recreatie, restaurants, sportfaciliteiten en
dagtrips vanuit Zandvoort.
Ook staan er een groot aantal antieke ansichtkaarten
op de site. Mogelijk dat deze
Zandvoort propagandist een
waardering voor zijn propaganda kan ontvangen.

De IJsprijs valt in
Zandvoort

De IJsprijs van de Postcode
Loterij is in Zandvoort gevallen. Alle deelnemers aan de
loterij, waarvan het lotnummer begint met wijkcode
2041 vallen in de prijzen. Dat is
dus in één keer een hele wijk
in de prijzen met in totaal
2.943 loten. Iedere winnaar
wint voor elk lot waarop hij
of meespeelt met de loterij,
in de trekking van maart, een
beker met een halve liter Ben
& Jerry’s ijs. De winnaars krijgen binnenkort een bon in de
bus en kunnen daarmee van
10 mei tot en met 25 mei bij
Mango’s Beachbar, strandpaviljoen 15, aan de Boulevard
Barnaart, hun prijs ophalen.
5

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

Groot dansfeest
voor Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis
Komende zaterdag zullen de strandpaviljoens Skyline, Bruxel-

les en Mango’s Beachbar het centrum zijn voor dansend Nederland. Een groot dansfeest staat in het teken van Dance
Frans Zwaanstraat 44 Zandvoort
• Halfvrijstaande 50-er jaren woning met o.a. garage,
oprit voor meerdere auto’s en vrij uitzicht over de
“Amsterdamse Waterleidingduinen”!

NIEUW

Vraagprijs:
€ 525.000,- k.k.

• Gelegen op een perceel van 319 m² eigen grond met een ca. 15
meter diepe achtertuin!
• Gesitueerd op een geliefd gedeelte van de Frans Zwaanstraat,
waar het vrije uitzicht niet belemmerd wordt door parkeervoorzieningen voor de deur;
• Royale living vzv eiken parketvloer, div. raampartijen en opensl.
deuren naar de tuin, keuken met toegang tot de achtertuin, toilet
met fontein, 3 slaapkamers op 1e verdieping, badkamer vzv ligbad,
douchecabine, wastafelmeubel en 2e toilet, 4e slaapkamer op zolder;
• Voortuin op het zuiden en een besloten achtertuin op het noorden
met 2 terrassen;
• Een gezellig woonhuis op een geliefd stukje Zandvoort!
• Woonoppervlakte ca. 140 m², perceel 319 m², inhoud ca. 325 m³.

Kochstraat 5 Zandvoort
• Royale (110 m²), uitstekend onderhouden 5-kmr
maisonnette met balkon op het zuiden!

NIEUW

Vraagprijs:
€ 298.000,- k.k.

• Gelegen op de 1e en 2e (hoogste) verdieping van een klein
app. complex;
• Gesitueerd op een rustige lokatie in Zandvoort Noord, op
5 minuten fietsafstand van het strand en op 200 mtr afstand
van winkels;
• 1e verdieping: zonnige living met fraaie eikenhouten vloer,
sierhaard en toegang tot balkon, moderne landelijke open
keuken vzv div. inbouwapp.;
• 2e verdieping: 3 slaapkamers, inloop kledingkast, ruime
moderne badkamer vzv ligbad, wastafelmeubel en 2e toilet,
was-/droogruimte;
• Het balkon is op het zuiden gelegen en voorzien van markiezen;
• Dit is royaal wonen in een rustige woonomgeving!
• Woonoppervlakte ca. 110 m², inhoud ca. 275 m³.

Van Lennepweg 105 Zandvoort
• Moderne nieuwbouw 3-kmr hoekmaisonnette met terras
op zuiden aan de rand van “Park Duijnwijk”!

NIEUW

Vraagprijs:
€ 274.500,- k.k.

• Op steenworp afstand van station en strand en op loopafstand
van het centrum van Zandvoort;
• Bovenverdieping: o.a. fraaie antieke houten vloerdelen,
2 slaapkamers, nette badkamer met doucheruimte, wastafel
en toilet, vide met trap naar...;
• Benedenverdieping: o.a. portugees marmeren vloeren vzv
vloerverwarming, bijzonder vormgegeven, zonnige living
(ca. 5 X 5,4 mtr) met o.a. zitgedeelte met zicht op het terras,
doorkijk naar vide en verbinding naar moderne open keuken,
berging, 2e toilet met fontein;
• 2e berging in de ondergelegen parkeergarage;
• Het besloten terras (ca. 18 m²) is gelegen op het zuiden!
• Woonoppervlakte ca. 90 m², inhoud ca. 235 m³.

Willem Draijerstraat 23 Zandvoort
• Halfvrijstaande woning met o.a. 4 slaapkamers, oprit
voor 2 auto’s, garage en riante tuin rondom!

NIEUW

Vraagprijs:
€ 389.000,- k.k.

• Gelegen op steenworp afstand van de Waterleidingduinen in
Zandvoort Zuid;
• Beg. grond: o.a. hal, toilet met fontein, living met schuifpui naar
achtertuin, toegang tot semi-open keuken met toegang tot
achtertuin;
• 1e verdieping: 3 slaapkamers, badkamer vzv doucheruimte en
wastafel;
• 2e verdieping: 1 ruime zolderkamer met dakkapel aan oostzijde;
• Voortuin op het westen, zijtuin en achtertuin op het oosten met
stenen schuur en achterom;
• Een woning in een rustige woonomgeving in Zandvoort Zuid!
• Woonoppervlakte ca. 110 m², perceel 280 m², inhoud ca.
280 m³.

Van Speijkstraat 2-59 Zandvoort
• Uitstekend onderhouden 3-kmr maisonnette met  
2 dakterrassen, balkon en privé parking!

NIEUW

Vraagprijs:
€ 279.000,- k.k.

• Wijds uitzicht over de Zandvoortse duinrand en “Park Duijnwijk”;
• Gesitueerd op de 1e en 2e (hoogste) verdieping van het in 2000
opgeleverde “La Spezia 2”;
• 1e verdieping: o.a. ruime living met opensl. deuren naar balkon,
licht eiken laminaatvloeren, verbinding naar moderne open keuken (vzv div. hoogwaardige inbouwapp.) en sfeervolle eetkamer
met opensl. deuren naar Frans balkon, modern toilet met fontein,
was-/droogruimte;
• 2e verdieping: 2 (optie 3) slaapkamers, royale, moderne badkamer
met o.a. ligbad, doucheruimte, wastafelmeubel en 2e toilet;
• 2 dakterrassen (oosten en westen) beslaan volle breedte van woning;
• Privé parking en berging in ondergelegen parkeergarage;
• Woonoppervlakte ca. 100 m², inhoud ca. 260 m³.

Van Galenstraat 74 Zandvoort
• Stijlvol 3-kmr appartement met zeer ruim balkon op het
zuiden direct aan de boulevard!

NIEUW

Vraagprijs:
€ 224.500,- k.k.

• Gelegen op de 4e woonlaag van het recent volledig gerenoveerde
app. complex “Livorno”;
• Zonnige living (zuid ligging) met fraai zeezicht en verbinding
naar aangrenzende slaapkamer (afsluitbaar) met schuifpui naar
balkon, moderne keuken vzv div. inbouwapparatuur, badkamer
vzv ligbad en wastafel, 2e slaapkamer, modern toilet met fontein,
was-/droogruimte;
• Het appartementencomplex beschikt over een liftinstallatie;
• Gestuukte wanden en plafonds, nieuwe zonwering, nieuwe
schuifpui;
• Appartement verkeert in een uitstekende staat van onderhoud:
om zo te betrekken!
• Woonoppervlakte ca. 70 m², inhoud ca. 180 m³.

Against Cancer dat geld inzamelt voor het Nederlands Kan-

kerinstituut – Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL)
in Amsterdam. Het feest is gratis voor iedereen toegankelijk
en begint om 16.00 uur.

Het idee voor Dance
Against Cancer komt van
een aantal betrokken
mensen die zich actief
willen inzetten voor het
nieuwe label van het NKIAVL: het label ViVe! Met
Vive! wil het NKI-AVL een
concrete bijdrage leveren
aan de revalidatie en nazorg van patiënten met
kanker. Dankzij kankeronderzoek genezen steeds
meer mensen van kanker
of leven langer met kanker.
Deze mensen willen en kunnen vaak Vitaal Verder. ViVe!
helpt hen daarbij op weg.

Revalida tie

Veel mensen hebben na hun
behandeling enige vorm van
revalidatie of nazorg nodig.
Dat kan bestaan uit het laten
aanmeten van een neusprothese, opnieuw leren slikken
of ruiken, een bepaalde vorm

van fysiotherapie of het volgen van een workshop ‘Goed
verzorgd, beter gevoel’ waar
schoonheidsspecialisten,
kapsters en vrijwilligers tips
en adviezen gegeven over
uiterlijke verzorging. ViVe! is
daarnaast een kenniscentrum
waar onderzoek wordt verricht naar het verbeteren van
bestaande revalidatiebehandelingen en het ontwikkelen
van nieuwe.

ciale eredienst het feit herdacht dat het Protestants kerkkoor
70 jaar geleden werd opgericht. De hele dienst draaide om het

getal 70 en ademhalen. Het koor is overigens naarstig opzoek
naar jong bloed want de gemiddelde leeftijd van de koorleden
is misschien wel hoger dan die van het feestvarken.

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De leukste courtage van Nederland*;
Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook ’s avonds;
Persoonlijke en pro-actieve karakter van onze dienstverlening;
Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop,
aankoop, verhuur en beheer;
No cure, no pay;
Gratis waardebepaling van uw woning;
Gratis hypotheekadvies;
Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!
Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites: funda.nl, zah.nl, jaap.nl,
huislijn.nl, woonkrant.nl, marktplaats.nl en natuurlijk vrijehuizenmarkt.nl!
* Vraag naar de voorwaarden

Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

BEL 023 – 5 731 999
Nick ten Broeke
Emmaweg 21
2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 – 5 732 007
M.: 0655 – 13 03 65
E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

www.vrijehuizenmarkt.nl

Het koor onder leiding van Henk van Amerom

Dominee Jac Verwijs opende
de dienst met het feliciteren
van het koor dat al veertig
jaar onder leiding staat van

dirigent Henk van Amerom en
memoreerde dat het getal 70
veel in de Bijbel voorkomt en
een volmaakt getal is.

Shanna’s

•
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Bekende DJ’s

Uit je DAC, (= Dance Against
Cancer) wordt gehouden bij
de bovenvermeldde strandpaviljoens aan de Boulevard
Barnaart die voor die gelegenheid speciaal worden
ingericht. Op verschillende
podia zijn verschillende acts
te zien en te beleven.
Op het programma
staan een groot
aantal live acts van
onder andere Jeroen
van der Boom, Van
Velzen, Shane Shu
en Hip (Eddy Zoey).
Deze worden afgewisseld door verschillende DJ’s als Gijs
Staverman, Jeroen
Kijk in de Vegte,
Gerard Ekdom, Henk
Jan Smits, Wouter
van der Goes, Rob Boskamp en
Edwin Diergaarde die ervoor
zorgen dat iedereen uit hun
‘DAC’ kan gaan. Naast de DJ’s
en de artiesten, die belangeloos optreden, is er nog meer
te doen. Gedurende het hele
programma treden straatartiesten op, is er een Intensive
Care Bar met speciale cocktails en is er een ‘fun’ casino
waar deelnemers mooie prijzen kunnen winnen.

Protestants kerkkoor 70 jaar jong
Afgelopen zondag, eerste pinksterdag, werd tijdens een spe-

Zandvoortse Courant

De gehele dienst was gelardeerd met muziek van zowel
het koor, dan wel ondersteund
door pianospel, dan weer door
het prachtige geluid van het pas
gerenoveerde Knipscheerlorgel,
dat bespeeld werd door H.
Bartling, alsook door medewerking van sopraan Wieke Ubels,
die de aria uit Pfingstcantate
van Johan Sebastiaan Bach
prachtig vertolkte, en een
strijkkwartet. Samen maakten
het koor en de muzikale gasten van het hoogtepunt van de
dienst, de cantate Jesu meine
Freude van de Deens-Duitse
componist Dietrich Buxtehude,
met recht een hoogtepunt dat
door de kerkgangers met een
welverdiend applaus werd geëerd. Na afloop van de dienst
maakten velen van de gelegenheid gebruik om het jarige koor,
zijn voorzitter Wim Hellemans
en dirigent Henk van Amerom
te feliciteren.

door Erna Meijer

Op de Grote Krocht vindt u sinds 1 augustus 2006 bij Marco
en Irene (de Goede) niet alleen alle zaken die met het schoen-

makerswerk te maken hebben, maar ook een enorme collectie
tassen en koffers.

Marco: “Al in de zesde klas van
de lagere school wist ik, dat ik
in het schoenherstellersvak,
zoals dit officieel heet, wilde.
Ik moet met mijn handen
kunnen werken en kan daar
ook mijn creativiteit in kwijt
kunnen. Dat zit duidelijk in de
genen, want al de grootvader
van mijn opa beoefende dit
beroep uit!” Via de school in
Rotterdam en het leerlingwezen, want de beste opleiding
is toch de praktijk, zit Marco
nu al bijna twintig jaar in het
vak. Eerst bij werkgevers in
Amsterdam en Nieuw Vennep,
maar na zes jaar durfde hij het
aan om in Hillegom een eigen
bedrijf te starten. Toch bleef de
geboren Zandvoorter naar ons
dorp verlangen en toen twee
jaar geleden de gelegenheid
zich aanbood om op een prima
stek een winkel te beginnen,
greep hij die met beide handen aan.
Bij deze meesterschoenmaker, aangesloten bij het
schoenmakersgilde, kan de
klant meer verwachten dan
het gebruikelijke hakken en
zolen vernieuwen. Voor de betere schoenmerken zoals van
Bommel, Van Lier of Avang
worden de originele materialen gebruikt, waarvoor hij pas
toestemming kreeg na een
apart examen. Reparatie van
leren jassen is ook mogelijk;
het oprekken, ritsen inzetten,
verbreden en zelfs innemen
van laarzenschachten is voor
Marco geen probleem. Ook
voor reparatie van paardrij-

laarzen kunt u bij hem terecht.
Een goede tip: mocht de kleur
van uw nog goede schoenen
niet meer bij uw outfit passen,
dan verft deze bijzonder klantvriendelijke ondernemer ze in
de gewenste tint.
Uiteraard zijn alle producten
voor het onderhoud van uw
schoenen in de ruime winkel
voorradig, maar er is tevens
een uitgebreid assortiment in
ondersteunende zooltjes voor
de (Nordic walking-) wandel- en sportschoen. Sleutels
bijmaken kan natuurlijk ook.
Wat echter bij Shanna’s (de
naam van de dochter) onmiddellijk opvalt, is de collectie
tassen, waarvoor Irene als inkoopster verantwoordelijk is.
Bekende merken, voor zowel
een klassiek als sportief doel,
als Bulaggi, Björn Borg, Tommy
Hilfiger, Kipling, Claudio Ferrici
en de zeer betaalbare leren
tassen van Vilenca zijn volop
aanwezig. De leuke strandtassen van Miss June zijn beslist
de aanschaf waard en de koffers van het merk Titan garanderen een zorgeloze vakantie.
Shanna’s is maandag geopend van 13.00 – 18.00 uur;
van dinsdag t/m vrijdag van
08.30 – 18.00 uur en op zaterdag van 08.30 – 17.00 uur.
In de zomermaanden zijn
Marco en Irene ook op zondag van 12.00 – 17.00 uur voor
de klanten beschikbaar. Grote
Krocht 23, 2042 LT Zandvoort,
023-5735002. Meer informatie:
www.shanna-s.com.
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Woning verkopen? Kies voor de Actieve Makelaar!
Nieuwstraat 13

Hoek!

Zandvoort

Deze bijzonder goed onderhouden én halfvrijstaande
woning is in het karakteristieke centrum gelegen.
De woning heeft veel te bieden en het moet zeker
van binnen gezien worden! Het beschikt o.a. over een
sfeervolle woonkamer, een moderne open keuken,
3 slaapkamers, een fraaie badkamer en een knusse
patio met privacy. Het is in 2001 geheel gerenoveerd.
•
•
•
•

Schoolstraat 9
Zandvoort

er!
Karakt

Fraaie woning in populaire prijsklasse;
Gezellige patio met werkende waterpomp;
Deel van het dak vernieuwd in 2006;
Woonopp. ca.90 m2, perceelgrootte: 69 m2.

Deze uitermate charmante én nagenoeg vrijstaande
woning is gelegen in het karakteristieke centrum.
Diverse authentieke details zijn aanwezig zoals
bijvoorbeeld de glas-in-lood ramen, de fraaie deuren
en de hoge plafonds. De patio doet mediterraans aan
en biedt veel privacy en op het dakterras is het heerlijk
genieten van de zon! De woning beschikt over 4 slaapkamers én een tuinhuis!
•
•
•
•

Vraagprijs: € 279.000,= k.k.

Unieke woning met karakter;
Het tuinhuis biedt verhuurmogelijkheden;
Moet van binnen gezien worden;
Woonopp. ca. 130 m2, perceelopp. 143 m2.

Vraagprijs: € 389.000,= k.k.

Hoek!

Zandvoort

Deze zéér verzorgde HOEK maisonnette is in de
kindvriendelijke buurt Park Duijnwijk gelegen.
Het beschikt o.a. over een moderne woonkeuken,
3 slaapkamers, een fraaie badkamer en een heerlijk
zonnig terras op het westen. U kunt hier heerlijk
vertoeven en genieten van zomerse avonden!
In onderbouw is een privé parkeerplaats gelegen!

Stationsstraat 8 zw
Zandvoort

s!

Starter

• Hoekappartement gelegen op een aantrekkelijke
locatie;
• Prijs is INCLUSIEF een privé parkeerplaats in de
onderbouw;
• Lage servicekosten € 113,= p/m;
• Woonoppervlak ca. 110 m2, bouwjaar 2000.

•
•
•
•

Vraagprijs: € 274.500,= k.k.

Haltestraat 74

Hoek!

Zandvoort

Vraagprijs: € 299.000,= k.k.

Helmerstraat 24

w!
uwbou

Zandvoort

Nie

Grotendeels voorzien van dubbel glas;
Perfecte starterswoning in goede staat;
Woonopp. ca. 75m2 excl. patio , slapende V.V.E.;
Het geheel verkeert in een zeer goede staat.

Vraagprijs: € 199.000,= k.k.

Dit charmante hoekhuis is gelegen in het centrum van
Zandvoort, maar toch in de luwte. Het beschikt over
4 slaapkamers en een heerlijk beschutte achtertuin op
het zuiden mét achterom!
De woonkamer beschikt over een fraaie houten vloer
en de open haard zorgt voor veel sfeer. De moderne
keuken staat in een hoekopstelling en de badkamer
is zéér verzorgd. In 2002 geheel gerenoveerd met
o.a. nieuw elektra, nieuw stuukwerk, nieuwe keuken,
nieuwe badkamer, nieuwe dakkapel, etc, etc.
•
•
•
•

In 2002 geheel gerenoveerd;
CV ketel Vaillant van 2007;
Heerlijk beschutte tuin op het zuiden;
Woonopp. ca. 110 m2, perceelopp. 129 m2.

on!
al balk

Zandvoort

Roya

• Zonnig terras groot ca.16m2 op het zuidwesten;
• Grotendeels voorzien van dubbelglas;
• Servicekosten bedragen € 220,= p/mnd incl. voorschot verwarming/water;
• Woonoppervlak ca. 80 m2 excl. terras;

Julianaweg 22

nd!
Vrijstaa

Zandvoort

Op een gewilde locatie in het groene hart van
Zandvoort ligt op een fraaie locatie deze vrijstaande
villa. Het woonhuis beschikt over 2 slaapkamers,
2 badkamers en een inpandige garage met oprit en
een fijne tuin. Op deze heerlijk rustige plek is het
fantastisch genieten van de natuur en wonen in uw
villa!
• Fraaie en rustige woonomgeving in het groene hart;
• Vrijstaande villa met inpandige garage en ruime
oprit;
• Voor-, zij- en achtertuin op het zuiden;
• Woonopp. ca.120m2 excl. garage, perceelopp. 340 m2.

Extra ruimte door twee dakkapellen op de 2e etage;
Parkeermogelijkheden in de directe omgeving;
Gelegen in kindvriendelijke woonomgeveving;
Woonopp. ca. 105 m2, perceelopp. 100 m2.

Vraagprijs: € 325.000,= k.k.

Dit 3-kamer appartement in gebouw “Livorno” op
de tweede etage, is gelegen aan de boulevard met
een waanzinnig uitzicht op zee. Binnen één minuut
genieten van het strand om heerlijk uit te waaien
of voor een heerlijke duik in zee! Parkeren is mogelijk
op het privé terrein. Waar wacht u nog op?

Vraagprijs: € 219.000,= k.k.

Deze ideale gezinswoning met liefst 4 slaapkamers
is in 1998 geheel nieuw opgebouwd en verkeerd in
uitstekende staat van onderhoud! Werkelijk alles is
vernieuwd! Van de spouwmuren tot aan het elektra
en van de vloeren tot en met het dak. Kortom dit is
een nieuwbouw woning met een zonnige achtertuin
op het zuid-oosten met een achterom.
•
•
•
•

Van Galenstraat 58

Vraagprijs: € 625.000,= k.k.

Actieve makelaardij
tegen scherp tarief!
Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Rob Greeven

Kim Dekker

Timo Greeven

•
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Bel 06-4342 9783 en vraag naar de mogelijkheden!

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Dorpsgenoten
In de begindagen van de oorlog werd Ton van der Reijden in
Leiden geboren. Zijn hobby (daarover straks meer) heeft onbe-

wust met de oorlogsjaren te maken. Hij is zeer geïnteresseerd
in de Tweede Wereldoorlog en in zijn boekenkast staan diverse

het centrum van Zandvoort. Daar vertelt Ton het verhaal over
zijn grote passie WOII en zijn binding met Zandvoort.

Jeugdjaren

Samen met zijn ouders kwam Ton vanuit in 1945 Leiden
naar Zandvoort.
Zijn vader had
gereageerd op
een oproep van
de gemeente
Zandvoort en
werd als gasfitter
aangesteld. Het
gezin betrok een
huurwoning in de
Marisstraat waar zijn
zuster werd geboren.
Omdat het gezin jaren later naar de Jac. P. Thijsseweg
verhuisde, kwam Ton in contact met Rob Slotemaker
die aan het einde van die
straat een slipschool had.
Ton was helemaal verkocht
en haalde zijn Nederlandse
licentie. In zijn Cooper heeft
hij enkele jaren meegereden met de Nederlandse
Kampioenschappen. Vanwege
de vele ongelukken tijdens de
race’s besloot Ton te stoppen.
Maar zijn liefde ‘voor alles wat
rijdt’ bleef. Zijn interesse werd
verlegd naar de militaire voertuigen en hij kocht zijn eerste
legervoertuig: een jeep. Zijn
hobby “zeg maar verslaving”
werd geboren. Ton werd lid
van de vereniging Keep Them
Rolling waar hij (30 jaar!) zich
inzette voor allerlei activiteiten. Zo organiseerde hij de
strandritten van IJmuiden
naar Scheveningen en zorgde
dat de hele karavaan via een
omweg naar Nieuw Unicum
kwam. Een geweldige belevenis was de intocht in 1985 waar
de vele oude legervoertuigen
en motoren van Keep Them

De mediterraan aandoende voorzomer, zoals deze zich zel-

trein en fiets werden ingeruild
voor een auto en zijn droom
werd eindelijk verwezenlijkt.
Na enkele fantastische jaren
kreeg Ton een aanbod om
een eigen zaak op de Tolweg
in Zandvoort te beginnen.
Inmiddels was Ton getrouwd
en had een dochtertje. Maar
het huwelijk liep op de klippen
en Ton moest door omstandigheden zijn zaak na 6 maanden
alweer verkopen. Goede raad
was duur, hoe verder?

Doorzetter

Ton van der Reijden

Rolling onderdeel was van een
gigantisch bevrijdingsfeest in
Zandvoort.

In de tabak

Na de Wilhelminaschool was
zijn beroepskeuze timmerman.
Hij ging naar de L.T.S. maar
deze keuze pakte verkeerd uit.
Ton had in plaats met zijn handen te werken meer affiniteit
voor de handel. Na een aantal
baantjes bracht een badgast,
meneer Abels die bij de familie
huurde, uiteindelijk de oplossing. Door dit aanbod veranderde de levensloop van Ton.
Als stagiaire ging hij werken
bij de groothandel in ruwe tabak te Amsterdam en maakte
kennis met de sigarenbranche.
Ondertussen ontdekte Ton dat
je niet zonder diploma’s kunt
en volgde in de avonduren een
MULO opleiding. Om een lang
verhaal kort te maken: Ton
werd via, via, de jongste vertegenwoordiger van Nederland
in de sigarettenbranche. De

Enkele flinke regenbuien

Tekst en foto Nel Kerkman

Ton van der Reijden

dikke boeken over dit onderwerp. Samen met zijn vrouw Ellen
Deze 3-kamer benedenwoning is gelegen in het
centrum van Zandvoort. Het is v.v. een sfeervolle woonen eetkamer, een ruime open keuken, 2 slaapkamers
en een achtergelegen patio. Het woonhuis ligt op
loopafstand van het strand, het NS-station en de
winkels. Er is goede parkeergelegenheid in de directe
omgeving via vergunningstelsel. Een heerlijke woning
in het centrum van Zandvoort!

nummer 20

Sponsor worden van het wekelijkse weerbericht?

wonen ze met hun twee mooie katten op een bovenetage in
Ronald Ketellapperstraat 49

•

In 1984 kocht hij, na
veel omzwervingen,
samen met zijn huidige vrouw Ellen
Reemeijer, een
postagentschap in
Hoofddorp. Mede
door de vele berovingen verkochten
ze de zaak in 1991.
Deze berovingen hebben een negatieve indruk bij Ton veroorzaakt.
Maar Ton zou Ton niet zijn als
hij bij de pakken neer ging zitten. Hij solliciteerde bij een
cateringbedrijf waar hij tot
zijn 60e jaar als assistentchef werkte totdat hij met
de kerst een bultje ontdekte.
Zijn lymfklieren waren door de
kanker aangetast en hij werd
onmiddellijk geopereerd. Vele
jaren ging het redelijk goed
maar zijn gezondheid nam af
en hij moest een zware beslissing nemen. Na de rit in 2007
in Normandië verkocht hij zijn
Dodge en Jeep. Maar ondanks
alles heeft Ton weer een nieuwe invulling gevonden. Zijn
passie voor legervoertuigen
heeft hij ingeruild voor vliegtuigen uit de WOII. Ton is nu
actief bij Stichting Crash die
straks van Lisserbroek naar het
Fort Aalsmeer in Rijsenhout
gaat verhuizen. Als de uitslagen van de scan goed zijn
dan is Ton over een poosje in
het luchtoorlog- en verzetsmuseum ’40-’45 aanwezig.
Dorpsgenoot Ton is een bevlogen man maar ook een doorzetter. Keep Them Rolling!

den openbaart begin mei, is vandaag voorbij en we nemen
geleidelijk afscheid van een volstrekt unieke periode. Het

begin van mei was nog nooit zo zonnig met in het Hollandse kustgebied van 1 tot en met 10 mei ruim 136 uren zon!

storingshaarden vanuit het
zuiden en ook vanuit het
noorden, waar koude lucht
van de Noordpool is komen
afzakken.

Een prachttijd natuurlijk
voor de strandpaviljoenhouders, die al meer stranddagen mochten noteren dan
in menige (totale) zomer uit
de jaren tachtig. Qua temperatuur zitten we ook op een
hoge positie met een derde
plaats tot op heden. Op ongeveer zes dagen op rij werd
het in Zandvoort meer dan
25 C°. In mei 2000 (de maand
van de vuurwerkramp
Enschede) was het nog warmer met zelfs ruim tien zomerse dagen op rij. Juni werd
toen ook zeer goed, waarna
de zomer prompt instortte
en het nauwelijks nog goed
kwam met het weer.

Deze donderdag is de buienkans groot te noemen en
zijn de eerste pittige buien
mogelijk. Zeer bruikbaar
voor de kurkdroge natuur.
Op vrijdag en vooral zaterdag vallen er ook nog enkele
buien en levert het kwik
met vaak bewolkte condities gevoelig in en halen
we de 20 C° sinds lange tijd
niet meer. Puik strandweer
is het dan eens een keertje
niet. In totaal kan er circa
10-15 millimeter regen vallen op de meeste plaatsen
in Kennemerland.

Niet in de laatste plaats valt
de droogte op momenteel,
die in een deel van Nederland,
ook in april al, actueel is. Zo
een zeldzaam zonovergoten
en droog weerbeeld (voor
onze begrippen) komt wat
frequenter voor in ZuidPortugal en in Zuid-Frankrijk.
Juist daar was het de afgelopen week vaak hondenweer
met zondvloedachtige regensommen.

Vanaf het weekeinde krijgen we een fase die waarschijnlijk een (kleine?)
week gaat duren, met licht
wisselvallig weer en zeer
behoorlijke temperaturen,
zodat we kunnen spreken
van een groeizaam weertype. Waarschijnlijk wordt
deze maand totaal circa
twee graden te warm, de
verwachte temperatuurontwikkeling voor de komende
tien dagen alvast incalculerend.

Het zeer solide hogedrukgebied, dat zich voornamelijk de
afgelopen anderhalve week
ten noorden van Nederland
positioneerde, wordt momenteel aangevreten door

Weerman Marc Putto
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50%
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Weer
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Wind
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Programma Week van Zee
van 24 mei tot en met 31 mei 2008
De hele week kunt u:

• Tegen betaling van één schelp een kopje koffie drinken bij Hotel Hoogland, Westerparkstraat 5,
• Een speciaal Week van de Zee menu eten bij strandpaviljoen Take Five aan Zee,
• Kijken naar hedendaagse beeldende kunst bij strandpaviljoens Havana aan Zee, Bruxelles en
Mango’s Beachbar (als onderdeel van de culturele fietsroute),
• Een Week van de Zee broodje eten of een bitterproeverij doen bij Café Koper, Kerkplein 6,
• Springen op het springkussen en diverse strandactiviteiten doen op het strand tussen strandpaviljoen 9 & 10 de DUKW (amfibievoertuig uit 1943) staat hier tentoongesteld,
• Tegen gereduceerde prijs leren surfen bij Surfschool “Surf Zandvoort” bij strandpaviljoen
Rapa Nui,
• Watersport schilderijen bekijken van Loes Hendrix in de surfshop Van den Berg Zandvoort in
de Passage.
Zaterdag 24 mei

10:00-16:00
12:00
12:00-17:00

13:00-17:00
12.00-16.00
19:30- 21:30

Schildersmarathon bij strandpaviljoen 9 Club Maritiem met diverse kunstenaars,
Opening van Week van de Zee voor de Rotonde, Klaas Koper roept
om. Wie doet de eerste flessenpost? Onthulling van de DUKW?,
Demonstraties van de vrijwillige en professionele hulpdiensten
van Zandvoort, zoals de Zandvoortse Reddingsbrigade, KNRM,
ambulancedienst Rode Kruis, dierenambulance, brandweer en
politie,
Zandvoorts Museum met stijlkamers en wisseltentoonstelling,
gratis entree,
Zee, strand en Juttersmu-ZEE-um met permanente tentoonstelling, flessenpost en presentatie van de Zandvoortse Bomschuiten Bouwclub,
Gered door vervoer uit het water, dia voorstelling over de DUKW
bij strandpaviljoen 9 Club Maritiem.

Zondag 25 mei

Nationale dag van het park met diverse wandel- en fietsroutes via het Nationaal
Park Zuid Kennemerland (ANWB),
10:00-16:00 Schildersmarathon bij strandpaviljoen 9 Club Maritiem met diverse kunstenaars,
10:00-20:00 Zeebraderie, grote voorjaarsmarkt in het hele centrum van
Zandvoort,
13:00-17:00 Zandvoorts Museum met stijlkamers en wisseltentoonstelling,
gratis entree,
12.00-16.00 Zee, strand en Juttersmu-ZEE-um met permanente tentoonstelling, flessenpost en presentatie van de Zandvoortse Bomschuiten Bouwclub,
13:00 & 14:00 Folkloregroep De Wurf met kledingschouw en visafslag op het
Kerkplein,
12:00-14:00 Vliegerdemonstratie en workshop, maak je eigen vlieger bij strandpaviljoen 15 Mango’s Beachbar,
15:00-17:00 Muzikale Zeerovers, muzikale omlijsting van de activiteiten in het
Juttersmu-ZEE-um door leerlingen van muziekschool New Wave.

Dinsdag 27 mei
12.00-14.00

Openbare Bibliotheek de Duinrand: open eettafel met gedichten
van Marco Termes,
20:00-23:00 De zee, onze toekomst. Uitzending van Dutch Coast Radio vanuit strandpaviljoen 8 Wander & Karin, met live optredens van
Zandvoortse bluesformatie Cotton Blues Band, met onder ander
Boudewijn Loogman en Bert Davies, en Joyce Vastenhouw.

Woensdag 28 mei
10:00-

13:00-17:00
10

Openbare Bibliotheek de Duinrand. Schilderen met zand, met
eenvoudige middelen een zandmozaïek maken. Iedereen die daar
zin in heeft, kan zelf aan de slag met zand en verf,
Zandvoorts Museum met stijlkamers en wisseltentoonstelling,
gratis entree

13:30-16:00

Zee, strand en Juttersmu-ZEE-um met permanente tentoonstelling, flessenpost en presentatie van de Zandvoortse Bomschuiten Bouwclub,
14:00-16:00 Nationale Straatspeeldag bij het Pluspunt Noord, Flemingstraat 55,
12:00-14:00 Vliegerdemonstratie en workshop, maak je eigen vlieger bij strandpaviljoen 15 Mango’s Beachbar,
19:00-20:00 Powerwalk, sportieve tocht vanaf strandpaviljoen 13 Skyline.

Donderdag 29 mei
10:00-15:00

Taoïstische Tai Chi demonstratie en proefles bij strandpaviljoen
9 Club Maritime,
13:00-17:00 Zandvoorts Museum met stijlkamers en wisseltentoonstelling,
gratis entree,
13:30Stranduitje Pluspunt/WonenPlus, voor ouderen die door immobiliteit niet meer zelf op het strand kunnen komen en afhankelijk
zijn van een (strand)rolstoel, strandpaviljoen Beachclub 10,
20:00-23:00 De zee, onze toekomst. Uitzending van Dutch Coast Radio vanuit
strandpaviljoen 8 Wander & Karin. Discussiepanel over zand, zee
en alles wat ermee te maken heeft met onder andere oud wethouder Demmers.

Vrijdag 30 mei
13:00-17:00

Zandvoorts Museum met stijlkamers en wisseltentoonstelling
gratis entree,
09:00-12:00 Zandfort, 205 scholieren maken heuvels van zand op het strand,
welke blijft het langst staan? Op het strand voor strandpaviljoens
18 Thalassa, Paviljoen 19 en Paviljoen Jeroen 20,
18:30-18:00 Stranddans, dansuitvoering op het strand aan de branding bij
strandpaviljoen 2a Safari,
20:00- 24:00 Badseizoen openingsfeest met DJ Alex, strandpaviljoen 2a Safari,
21:00-23:00 Zing mee met Week van de Zee in Cafe Koper, Kerkplein 6,
22:30
Vuurwerk strandpaviljoen 2a Safari.

C U L T U U R
Maarten van der Grinten bij Trio Johan Clement
Komende zondag, 18 mei, is het laatste concert van de serie

2007 – 2008 van Jazz in Zandvoort in De Krocht. Het vaste
trio, Johan Clement (piano), Eric Timmermans (contrabas) en
Frits Landesbergen (percussie) ontvangen de bekende gitarist

Maarten van der Grinten. Van der Grinten is al vele jaren een
bekende en veel gevraagde gitarist.
Op negenjarige leeftijd begon hij te drummen en drie jaar later
pakte hij de gitaar ter
hand. Van 1982 tot
1987 studeerde hij aan
het Conservatorium
van Hilversum. Hij
heeft daar vooral
les gehad van Wim
Overgauw en studeerde in 1987 cum laude
af. Hij won in 1987 De
Loosdrecht Promotie
Prijs. Hierdoor kon
hij in 1988 naar New
York om een jaar te
studeren aan “The
Manhattan School of
Music”. In 1991 won
hij de Max van Praag
Award.

???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ????????
Maarten van der Grinten | foto: Rob Nijpels

Ondertussen heeft Van der
Grinten met vele grootheden
uit de jazzwereld gespeeld. Om

er enkele te noemen; Ack van
Rooyen, Wim Overgauw, John
Engels maar ook met Clark

12:00-16:30
12.00-16.00
13:00-17:00
12:00-14:00
19:00-

Taoïstische Tai Chi demonstratie en proefles bij strandpaviljoen
9 Club Maritime,
Muzikale Zeerovers, muzikale omlijsting de van activiteiten in het
Juttersmu-ZEE-um door leerlingen van muziekschool New Wave,
Zee, strand en Juttersmu-ZEE-um met permanente tentoonstelling, flessenpost en presentatie van de Zandvoortse Bomschuiten Bouwclub,
Zandvoorts Museum met stijlkamers en wisseltentoonstelling,
gratis entree
Vliegerdemonstratie en workshop, maak je eigen vlieger bij
Strandpaviljoen 15 Mango’s Beachbar.
Circuit jubileumdag. Niet alleen op het circuit maar ook met historische racewagens en muziek in het centrum van Zandvoort.

Voor meer informatie over kijken, inschrijven of meedoen:

WWW.WEEKVANDEZEE.NL

Het concert begint om 15.00
uur en de toegangsprijs bedraagt € 12.

Recital door The Atlantic Trio
Komende zondag is het weer tijd voor een concert in de reeks

Kerkpleinconcerten van de stichting Classic Concerts. Voor
u treedt op The Atlantic Trio met Vergard Nilson (viool), Bas

Verheijden (piano) en Ansfried Plat (cello). Uitgevoerd worden
werken van Mozart, Mendelssohn Bartholdy en Brahms.

Zaterdag 31 mei
10:00-15:00

Terry en Toots Thielemans.
Naast deze instrumentalisten musiceert hij ook regelmatig met Greetje Kauffeld,
Laura Fygi, Mathilde Santing,
Francien van Tuinen en Fay
Claassen. Natuurlijk is hij ook
te horen op vele Cd’s.
Een speciale is wel zijn
Cd ‘Dig d’Díz met Jan
Menu op baritonsax
en Jan Voogd aan de
bas. Maarten van der
Grinten is een internationale gitarist die
voor veel ensembles
en projecten wordt
gevraagd. Denkt u aan
podia als het North
Sea Jazz Festival, The
Blue Note in Tokyo, The
Sun Yat Sen Memorial
Hall in Taipei, Olympia
in Sao Paulo en in het
Concertgebouw in
Amsterdam. En tot slot
geeft hij ook nog les
aan het Amsterdams
en
Hilversums
Conservatorium.

The Atlantic Trio

The Atlantic Trio werd opgericht in 2003 en heeft sindsdien zijn naam behoorlijk eer
aangedaan: naast een groot

aantal recitals in Nederland
maakte het trio al tournees
naar Curaçao, Aruba en naar
diverse steden in Noorwegen

(waar vanwege het grote succes zelfs een jaarlijks Atlantic
Festival is opgericht in Gjøvik).
In november 2006 nam The
Atlantic Trio zeer succesvol
deel aan een masterclass van
het befaamde Altenberg Trio
Wien. Afgelopen seizoen organiseerde het trio samen met
het Párkányi Kwartet een zesdelige concertserie “Rondom
Brahms” in de Amstelkerk te
Amsterdam. In de Nederlandse
pers werd The Atlantic Trio
ook al bejubeld: “Geweldige
musici”, “Een grote muzikale
belevenis”, “Grote virtuositeit”,
“Ongekend mooie Arensky”.
Het concert is zoals gebruikelijk gratis toegankelijk en
begint om 15.00 uur. De kerk
gaat om 14.30 uur open en na
afloop is er een openschaalcollecte voor het restauratiefonds van het beroemde
Knipscheerorgel.
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Het is niet de taak van de mens om een ander te zoeken,
maar om zichzelf te vinden.
Marco Termes

(Marco wordt gesponsord door Grand Café Danzee)

Marco Termes
geen Dichter bij Zee meer
Het contract met de eerste Zandvoortse dorpsdichter, ‘Dichter bij Zee’ Marco Termes, is door de organisatie niet verlengd. Termes kreeg in april te horen dat hij niet meer hoeft

op te treden als zodanig. Dichter bij Zee is een functie die
door de gemeente Zandvoort in nauwe samenwerking met

woningbouwvereniging EMM en de stichting Kunstcircus is
opgezet.

Wethouder Gert Toonen
heeft Termes in een
persoonlijk gesprek
van de beslissing op
de hoogte gebracht
en hem verzocht (nog)
niet met het nieuws
naar buiten te komen.
Echter de dorpstamtam functioneerde ook
nu weer naar behoren
en het nieuws spreidde
zich over Zandvoort
uit.
Het contract met de
Dichter bij Zee loopt
van februari tot feMarco Termes
foto: OVM fotografie
bruari. De gemeente
is van mening dat het tijd is eleganter geweest zijn om de
voor een nieuwe Dichter, of huidige Dichter bij Zee aan te
Dichteres, bij Zee. Er wordt nu houden totdat er een nieuwe
over een selectieprocedure gevonden zou zijn.
nagedacht en deze zal te zijner tijd openbaar gemaakt 3 jaar lang heeft Stichting
worden. Toonen wenst per se Kunstcircus boekhoudkundig
zijn eigen informatieroute en de honneurs waargenomen.
“Wettelijk (in verband met
tijdschema aan te houden.
‘vaste en tijdelijke’ aanstelTermes: “In een persoonlijk lingen) moest ik dus als het
gesprek werd mij medege- ware ‘overgeheveld’ wordeeld dat de gemeente te den naar de gemeente. Dat
zijner tijd een nieuwe Dichter proces verliep blijkbaar niet
bij Zee wil, een legitieme zo soepel. “We willen een
reden. Echter wat te zijner ander” is in ieder geval als
tijd betekend weet ik niet. een legitieme en afdoende
Toonen heeft mij vriendelijk reden aangevoerd. Jammer,
maar dwingend gevraagd maar “That’s all folks!”, aldus
mijn ‘aftreden’ niet zelfstan- de teleurgestelde dichter die
dig aan de Zandvoorters ken- “nog wel even door had wilbaar te maken. Waarom weet len gaan”.
ik echt niet. Als mijn contract
per februari afloopt snap ik Bij het ter perse gaan van deze
ook niet dat dit pas in april editie van de Zandvoortse
wordt gecommuniceerd, zou Courant kon de gemeente
je ook een paar maanden eer- Zandvoort nog geen officider kunnen doen, wel zo net- eel antwoord op onze vragen
jes.” Het zou inderdaad wat geven.
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week

Roombrie van het huis
ook heerlijk op het brood
100 gr. nu € 1,19

www.slagerijhorneman.nl

Schilderijen, hobby – en
kunstschildersmaterialen.
Gasthuisplein 6 (naast het Circus)

Hét APK keurstation
Op vertoon van de pas geen
afmeldkosten bij APK Keuring
Op vertoon van uw

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

Dobey Zandvoort • Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort • 023-5719345
* korting geldt niet op aanbiedingen

www.autobedrijfzandvoort.nl

ZandvoortPas 5% korting *

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!
www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Bestel nu de ZandvoortPas 2008
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

halve prijs.

Yoga voor kids
10% korting cursus kinderyoga

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

Uw op naam gestelde ZandvoortPas
wordt, tesamen met een welkomstkado,
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.
Met de aangehechte tegoedbon voor een
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst
tijdstip gratis een Zandkorrel (miniadvertentie) plaatsen.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Top 3!

Doosje
zomerbloemetjes
met
praliné gevuld

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

www.vlugfashion.nl Haltestraat 2a

250 gram

Alvast in
vakantiesfeer raken?
Zandvoortpashouders ontvangen
een dinercheque van
Beach Club Tien

Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur open.

Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Medina
Woninginrichters
e

Elk 2 vouwgordijn voor de helft van de prijs
q(Vouw)gordijnen
qVitrages
qLuxaflex
qZonwering

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

vorig jaar november kledingwinkel Chaozzz in de
Schoolstraat. Naast kleding en lingerie
verkoopt Chaozzz ook badkleding,

slippers, tassen, hoeden en sieraden.

Vers uit onze boulangerie achter
de winkel

for shoes

van 1,65 voor slechts

Met ZandvoortPas 10% korting
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen
Kerkstraat 1a

Tel. 023 571 44 10

10% Korting op
een massage

Kijk op www.newwaves.nl
023- 571 32 55 of info@newwaves.nl

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

“De meeste artikelen kopen we
per één stuk in. Dat geldt vooral
voor de tassen, hierdoor hebben we exclusieve artikelen in
de winkel staan. Exclusief, maar
wel voor een betaalbare prijs”,
vertelt Nathalie. De trend voor
de aankomende zomer zijn felle
kleuren en prints. In de winkel
staan grote zomertassen in alle
denkbare vrolijke kleuren te lonken. De kleding hangt in de rekken
of ligt uitgestald in de schappen.
Mooie chique hoeden hangen
aan de muur. Kortom, elk hoekje
van de winkel is benut of zoals ze
zelf zeggen: “Een georganiseerde
overzichtelijke chaos. “Stel je komt
voor een spijkerbroek naar binnen,
dan gaan de meeste klanten weg
met ook nog lingerie, een tas of

Nieuw in onze collectie;
romantisch - en stoer tafellinnen, kussens
en servies van Bastion Collections!
pashouders 5% korting op de gehele collectie.

Lijst van deelnemende
bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Winkeliers:

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

Verzorging en vrije tijd:
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat
Autorijschool Duet - 06-54280393
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hobby -Art- Gasthuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - www.nympheia.com
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Chaozzz - Schoolstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Schoffies Kindermode - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Vlug Fashion Men’s Wear - Haltestraat

Nathalie Neefs en compagnon Petra Hoejenbos openden

Franse Twirl

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique

Mode en trends:

Chaozzz: betaalbare exclusieve
mode van maat 34 tot en met 56

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Aanbod geldig tot en met woensdag 21 mei 2008
en alleen in onze vestiging te Zandvoort.
Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 - 57 12 865
Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

qTapijt
qVinyl
qLaminaat
qParket

www.medina-woninginrichting.nl

* Da’s lekker goedkoop, toch?

OP=OP

Haltestraat 54 - T. 023-5712451

Voor ZandvoortPashouders

Kom gezellig bij ons lunchen
2 personen voor de prijs van 1
voor ZandvoortPashouders

C’est bon
marché,
n’est ce
pas?*

1

€ 3,25

Een fles huiswijn voor € 13,- (i.p.v. € 15,-).

Gand Cafe 25: Kerkstraat 25 - Tel. 5713510

00

Tongenworst +
Schouderham +
Cervelaat

7 dagen p. week geopend (vrijdag koopavond)

GRAND CAFÉ 25

(meergranen zonnepit)
Deze pas is geldig t/m 31 december 2008

2042 LM Zandvoort - Tel.: 023-5738047
Vrijdag koopavond

3x 100 gram vleeswaren

Italiaanse design hemden
van Falabella
Hele maand mei € 49,95 pst.

van € 5,50
Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
voor € 4,50
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Schoffies Kindermode - Haltestraat 2d

Hele maand mei voor
ZandvoortPashouders:

10% korting
op het
gehele assortiment

5% korting op luchtdrogende klei
van Makin’s clay

Autobedrijf Zandvoort

Betreft:

De hele maand mei
2e stuk badkleding

www.nympheia.com

kijk ook eens op onze website:

Pashouders op alle artikelen 5% korting.

voor Pashouders:
van € 3,75 voor € 3,25
Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102
7 dagen per week geopend
van 09.00 tot 22.00 uur

Hele maand mei:
Aspergeschotel met
beenham, krieltjes, eieren
en Hollandaise saus 100 gr € 1,25

Nieuw binnengekomen:
Zeer grote collectie
maritieme artikelen!

Broodje van de week:

Broodje krabsalade

Wonen en onderhoud:
een accessoire”, vertelt Nathalie
lachend.
Nathalie en Petra zijn allebei altijd al gek op kleding geweest.
De liefde voor kleding begon allemaal op de Ten Cate markt in
Amsterdam. Nathalie: “Ik vind
het heel leuk om klanten te helpen bij het kiezen van de juiste
kleding. Het persoonlijke contact
maakt het werk afwisselend en
uitdagend om te doen.” Voor
de ZandvoortPashouders heeft
Chaozzz in mei een speciale
aanbieding. Op vertoon van uw
ZandvoortPas krijgt u het tweede
artikel voor de halve prijs!

Chaozzz is gevestigd in de
Schoolstraat 3.
Telefoon: 023-5734221.
Aan de website www.chaozzz.nl
wordt op dit moment gewerkt.
De winkel is zes dagen per week
geopend. Op woensdag hebben de dames een vrije dag.
Openingstijden: maandag 12.00
uur – 18.00 uur. Dinsdag, donderdag en zaterdag 10.00 uur – 18.00
uur. Vrijdag 10.00 uur – 20.00 uur
en zondag van 12.00 uur tot 17.00
uur. Het is ook mogelijk om kleding te bestellen.

Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Mark Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:
Grand Café 25 - Kerkstraat
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
She Satehcafé - Zeestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Nieuw!

Zandvoortse Courant
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Verleden
Een Engels oordeel over
het circuit van Zandvoort

Frans Zwaanstraat 12

Doctor. J.G. Mezgerstraat 47

voortse circuit had de KNAC een twintigtal Britse

Brederodestraa

t 28

Direct aan de duinrand, in rustige omgeving in ZandvoortZuid, gelegen halfvrijstaand woonhuis met oprit en garage. In 2005 is de woning fraai verbouwd en onder
meer voorzien van een nieuwe badkamer en keuken.
Deze ideale gezinswoning is zo te betrekken.

In rustige woonwijk nabij het strand ligt op de 1e verdieping dit goed onderhouden en zo te betrekken
3 kamerappartement met balkon op het zuid-oosten. Het
complex “Ruyterstede” waarin het appartement is gesitueerd is gebouwd in 1989 en beschikt over een lift.

• Totale perceeloppervlakte 314 m .
• Vrij uitzicht over uitgestrekt duingebied
• 5 minuten van het strand en centrum
• Recent buitenschilderwerk
• Vrijstaande stenen garage met oprit
• Woonoppervlakte ca. 120 m2

• Woonoppervlakte ca. 75 m
• Ligging op 50 m van het strand en dorpscentrum op
loopafstand
• Appartement is voorzien van mechanische ventilatie
en uitgebreide groepenkast
• Parkeervignettengebied in de directe omgeving

2

In de aanloop naar de opening het nieuwe Zand-

2

coureurs uitgenodigd voor de eerste race. Niet zo

Vraagprijs: € 209.000,-- k.k.

Vrijstaand, charmant en zeer goed onderhouden woonhuis
uit 1914 gesitueerd in een rustige en gewilde buurt in Zandvoort-Zuid.
Zonnige woonkamer met openhaard en serre (ca 27 m ), aparte eet/werkkamer
(ca. 3,90 x 3,40 m) met openslaande deuren naar de fraai aangelegde achtertuin.
Ruime keuken en kelder. 2 royale slaapkamers met kastenwand, waarvan 1 met
ruim balkon op het zuiden, moderne badkamer met ligbad, bidet, 2 e toilet en
wastafelmeubel, div. bergingen w.o. vliering. Woonopp. ca. 110 m2.
2

Vraagprijs: € 425.000,-- k.k.

mat van de autorensport. Dat het bestuur van de

British Racing Drivers Club deze geste bijzonder op

prijs stelde, blijkt uit het artikel dat in het Zandvoorts Nieuwsblad van 24 juni 1948. Hieruit blijkt

tevens dat de Nederlandse vroede vaderen vlak na
de oorlog zo slecht nog niet waren.

In “The Motor” van 16 Juni 1948 kom het volgende artikel over het circuit van Zandvoort voor.

Wij ontvingen een prachtig aanbod van de K.N.A.C.
(Kon. Ned. Automobiel Club) De Hollanders hebben
van het puin, dat is overgebleven nadat de Duitsers de
Zandvoortse hotels opbliezen een racebaan gebouwd. Bij

Aangewaaid bij… Mango’s Beachbar!
Op de achtergrond klinken de ritmische geluiden van het

Zuid-Amerikaanse leven. Mensen genieten van de warme

zonnestralen met het uitzicht op een vol strand. Voor eventjes
bevinden wij ons in het Spaanstalige continent dat in werkelijkheid hier zo ver vandaan ligt…

door Ilja Noltee
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De 23-jarige Thomas van
Gameren en de 25-jarige Wouter
Maas kennen elkaar al sinds ze
nog maar net uit de luiers waren. Ook na de basisschool zijn
ze elkaar nooit uit het oog verloren. Momenteel genieten zij
van al het moois dat Zandvoort

te bieden heeft en zo gauw als
de zon er is pakken ze een terrasje mee of liggen ze lekker
op het strand. “Mango’s is een
strandtent waar altijd wel wat
te doen is, er wordt veel georganiseerd. Zo zijn er behoorlijk
wat feestjes in de zomer, bijvoorbeeld Zandvoort Alive”, vertelt Wouter. “Wij zoeken geen
rust op, maar houden juist van
de gezellige drukte die een tent
als deze met zich meebrengt.
De sfeer en de uitstraling
spreekt ons erg aan, daarnaast
zijn er veel bekenden, vooral uit
Zandvoort” beschrijft Thomas.

Pracht en praal uit
Zuid-Amerika

het circuit | foto: GOZ

bld14778

n het circu

it

verwonderlijk want Engeland is in feite de baker-

• Mogelijkheid voor 3e slaapkamer op de begane grond
• Opnieuw gevoegd in 1999
• Gehele buitenzijde geschilderd in voorjaar 2007

Vraagprijs: € 469.000,-- k.k.

Luchtfoto uit 1948 van

nleg va
m e t d e aa
Druk bezig ld14765
b
foto : GOZ

Strandpaviljoen Mango’s is zeer
populair onder de wat jongeren in de leeftijd van 20-40

jaar. Onder het genot van een
Mexicaans biertje paraderen en
luieren zij tussen de prachtige
stijlelementen die eigenaar Bas
Lammers voor zijn paviljoen
heeft gekozen. De hele opzet is
gericht op de Zuid-Amerikaanse
sfeer. Zo is bij Mango’s bijvoorbeeld een klein kledingwinkeltje met allerlei strandartikelen
voor de dames. Daarnaast is er
ook een echte cocktailbar aanwezig, waar door professionals
de heerlijkste cocktails worden
bereid. Dat moesten we natuurlijk ook even proberen. Een
prachtig opgemaakte ‘Mojito’
stond voor de neus van de heren. “Super lekker, zeker een 8”,
aldus Wouter en Thomas. Ook
de gerechten op de menukaart
hebben een Spaanse benaming. Verschillende soorten
tapas, Spaanse wijnen en tropische hoofdgerechten maken
het geheel compleet. Volgens
Niels Priester, al 4 jaar werkend
bij Mango’s, is ‘Plato combinado
con gambas y chuleta’ een echte aanrader, de fijne combinatie

teit en de rantsoenering waaronder wij hebben te lijden
er voor dat niets van die aard in Engeland zal worden
toegestaan, hoe ook de omstandigheden mogen zijn en
hoe groot de behoefte daaraan is. Laat ons daarom het
Nederlandse volk hulde brengen voor een gebaar, dat in
Engeland reeds met grote enthousiasme en instemming is
ontvangen. Het circuit is betrekkelijk klein, maar niet in
vergelijking met het hart van het volk dat achter de race
staat! Jaren lang hebben de Hollanders, hoewel hun land
niet in belangrijke mate auto’s produceert, hun interesse
en enthousiasme getoond voer alles wat met de auto te
maken heeft. Deze geheel Britse auto-race, letterlijk en
figuurlijk gebouwd op de ruïnes van hun land, zal men
zich nog herinneren, lang nadat de internationale twisten
en oorlogvoering-in-zakformaat van tegenwoordig uit
onze gedachten zijn verdwenen.

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

Geachte gemeente,

van entrecote en gamba’s leiden tot het ultieme culinaire
genot.

Met deze brief wil ik reageren op de brief van 9
mei jl. Eerst even iets over mijzelf. Ik woon zelf
in de Keesomstraat en heb 2 kleine hondjes.

Feest je mee?

1: Geldt in het eerste gedeelte van de duinen
achter de Keesomstraat tot het fietspad ook
een losloopverbod? Uit de folder kan ik dit niet
uithalen. Geldt hier ook een opruimplicht? Dit
daar ik mij al jaren erger dat ik met mijn hondjes niet de duinen meer in kan, want dit is gewoon veel te riskant omdat (vooral zomers) heel
Zandvoort hun honden hier komt uit laten.
2: U stelt dat poepen in de goot wel mag. Als
elke hond in de Keesomstraat in de goot poept
en 1x in de maand de veegwagen langs komt,
hoe denkt u dan dat het er hier gaat uitzien.
Overal in Zandvoort komt vaak de veegwagen
behalve in Zandvoort Noord.
3: Waarom wordt er specifiek in de
Keesomstraat gecontroleerd? Volgens mij doet
dit probleem zich in heel Zandvoort voor. Aan
de boulevard verga je zomers van de stank
en dit wordt vooral veroorzaakt door de vele
toeristen (die hier geen belasting betalen).
4: Er staat in uw brief dat de hondenbezitters
hun viervoeters niet mogen laten poepen in de
openbare ruimte. Moet ik het dan maar bij
mij op de vloerbedekking laten doen. Volgens
mij mogen mijn hondjes overal poepen als ik
het maar opruim. Of niet?

Mango’s Beachbar is altijd
opzoek naar nieuwe uitdagingen en activiteiten. Zo
organiseren zij verschillende
feesten in samenwerking
met naastgelegen strandpaviljoens Bruxelles en Skyline.
Binnenkort (zaterdag 17 mei
a.s.) zal het evenement ‘Uit je
DAC’ hier plaats gaan vinden,
dat geheel gericht is op het
goede doel: Dance Against
Cancer. Maar ook Mango’s
zelf zorgt tijdens mooie dagen voor genoeg entertainment. Op dit moment zijn zij
begonnen met ‘Live cooking
on the beach’, waarbij een
grote pan paella op het terras wordt klaargemaakt en
je met live muziek op de achtergrond kunt genieten van
dit heerlijke gerecht. Genoeg
vermaak deze zomer, dat belooft veel goeds!

gelegenheid van de opening van deze baan, hebben zij voor
de eerste wedstrijd 20 leden van de ,,British Racing Drivers
Club” naar Holland genodigd. Niet alleen tevreden met
het tot stand brengen van een circuit, betaalt de K.N.A.C.
ook nog de kosten van de wagens met de bestuurders, en
die, welke het medenemen van twee extra personen per
auto, belast met bedienen van de „pits” met zich medebrengen. Van een land dat door de Duitsers is verwoest en
ontwricht, is zulk een gebaar niet alleen een schitterend
voorbeeld van internationale sportiviteit, maar ook een
prachtig bewijs van datgene, wat tot stand kan worden
gebracht als de geest en de leiding van een volk goed zijn.
Indien wij dezelfde medewerking en inspiratie van hogerhand hadden ontvangen zouden wij in Engeland ook een
race-baan hebben kunnen bouwen. Jammer genoeg zorgen
de verlammende regeringscontrôle, de papieren, de priori-

Beste redactie,
5: Als iedereen zich aan de regels houdt krijgen wij dan verlaging van de hondenbelasting? Ik betaal evenveel als iemand met 2
grote honden. Eigenlijk is dit niet helemaal
eerlijk. Van al het geld van de hondenbelasting
kan heel wat meer gedaan worden dan deze
maatregelen te bedenken.
6: Ik vindt het helemaal belachelijk dat u buren tegen elkaar gaat opzetten. U weet zelf
net zo goed dat er een hetze gaat ontstaan
tegen hondenbezitters. Zoals ik al eerder zei
betalen wij een heleboel hondenbelasting.
Dan kan de gemeente zelf toch wel zorgen
dat de regels nageleefd worden?
De hond is gewoon een melkkoe. Als ik mijn
hondjes uitlaat en ik heb een zakje vol dan
moet ik soms wel 10 minuten lopen met zo
een zakje want prullenbakken zijn er bepaald
niet veel. Kunnen er niet meer prullenbakken
en zakjesautomaten geplaatst worden voor
dit geld.
Ik hoop dat u mij serieus neemt en dat ik
antwoord krijg op mijn vragen, want ik
heb persoonlijk het idee dat wij hier in de
Keesomstraat niet serieus genomen worden. Is
het niet door de EMM dan is het niet door de
gemeente. Ik zie uw antwoord tegemoet.

Leuk hoor, en een goed besluit. Iedere
Zandvoorter die een hond heeft weet nu weer
waar zij of hij aan toe is. Ikzelf als hondenbezitter sta pal achter deze maatregelen. Alleen
blijft het tot nu toe bij mededelingen. De afgelopen dagen heb ik op het strand gelegen,
wel in het bezit van, maar zonder hond. Tot
mijn verbazing en ergernis waren er wel veel
andere honden tussen 09.00 uur en 19.00
uur van de partij.

Geen sanctie of bekeuring wordt er uitgedeeld.
Dit constateer ik al vele jaren. Als je als gemeente
een budget uitrekt en de bewoners weer de feiten
op een rijtje aanbied, vind ik, dat je je daar als
gemeente ook hard voor moet maken. Jammer.
Met deze opstelling zijn er genoeg mensen die de
regels aan hun laars (blijven) lappen.

Beste redactie,

van denken om het op een eilandje heel ver in
zee te plaatsen. Mensen waar zijn we mee bezig.
Zandvoort is een badplaats. Het staat toch erg
leuk zo midden in het dorp? Het valt me mee
dat er nog geen kritiek is over het treintje dat
door het dorp rijdt.

In uw krant lees ik in de rubriek ‘Met oog en
oor de badplaatsdoor’ dat de draaimolen
en het treintje in de weg staan en dat het
geen gezicht is zo midden in het hart van
het centrum. Ik stel voor om het maar zo ver
mogelijk van Zandvoort te plaatsen, zodat
niemand er last van heeft. Wat zou men er

Met vriendelijke groet,
Fam. Weeling

Paula Janssen,
Zandvoort

Al uw verzekeringen bij
één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.

Met vriendelijke groet,
J.W. Drommel-Schijff
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Zandvoortse Courant

Locatie Noord
Flemingstraat 55
2041 VW Zandvoort
Tel: 023 574 03 30

Locatie Centrum
Willemstraat 20
2042 VB Zandvoort
Tel: 023 571 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl
cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl
info@pluspuntzandvoort.nl
Boekenkast Pluspunt:
Onze locatie in Noord heeft een boekenkast waar
het voor een ieder vrij is om boeken mee te nemen
of te ruilen. Er staan allerlei boeken in deze kast: over
tuinen, dieren, romans, detectives – voor iedereen
is er wel iets te vinden. Eén van onze vrijwilligers
komt regelmatig bij ons langs om de boekenkast te
actualiseren.
Heeft u wellicht boeken die u kwijt wilt? Wij kunnen
ze goed gebruiken!
U kunt de boeken afgeven bij de receptie. Als u niet
in de gelegenheid bent om zelf langs te komen, kunt
u ons ook bellen (023-5740330) en uw naam en telefoonnummer achterlaten. Wij nemen dan contact met
u op om de boeken dan bij u thuis op te halen.
Fotografie voor beginners
Kennis van het fotografisch proces, samen met een
creatieve kijk is doorslaggevend bij het maken van
een kwalitatief goed foto. Deze cursus voorziet in
het verschaffen van kennis in het fotografisch proces,
het maken van composities en het corrigeren van
belichting waar nodig. Tijdens deze cursus leert u de
basisprincipes van uw camera en leert u de standaard
instellingen wijzigen. De cursus duurt vier lessen en
kost 60 euro. Start 19 mei van 19.30 tot 22.00 uur.
Workshop Mozaïek
U leert prachtig mozaïek te maken, in uitgesproken
kleuren of juist meer ingetogen. Geheel naar eigen
smaak. Bijv. een spiegel, huisnummer of een eigen
ontwerp. Deze workshop wordt gegeven op zaterdag
17 mei aanstaande van 10.00 tot 16.00 uur. De kosten
bedragen 75 euro inclusief materiaal.
Het wijksteunpunt,
Is door de weeks ook open als ontmoetingsplek voor
iedereen in de buurt. U kunt overdag terecht voor
een kopje koffie en een praatje. Op openingsavonden
bent u ook van harte welkom. Onze gastvrouw of
heer schenkt u graag een drankje in. Er kan gezamenlijk televisie gekeken worden, een spelletje gedaan of
gewoon lekker een wijntje drinken met buurtgenoten.
Wijksteunpunt biedt spreekuren
van diverse organisaties:
• Medial:
Bloedafname en trombosedienst: maandag en donderdag tussen 8.15 uur en 11.00 uur kunt u terecht in het
wijksteunpunt. Andere dagen in het Huis in de Duinen.
• Loket Zandvoort:
Iedere donderdagochtend van 09.00-11.00 uur.
• Wijkagent Zandvoort-Noord:
Dinsdag 15.00-16.30 uur (even weken) en 19.00-20.30
uur (oneven weken)
• Wijkmeesters EMM:
Dinsdag 15.00-16.00 uur
• Zorgloket stichting ZorgContact
Maandagochtend 10.00-12.00 uur.
• Helpdesk compunic/pluspunt
Iedere dinsdag tussen 14.00 en 16.00 uur voor uw
vragen en problemen.
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08:00 Countrytrack (h)
10:00 ZFM Jazz
12:00 Muziekboulevard
(weekendeditie)
14:00 Zondag in
Kennemerland
17:00 De Avond
20:00 Golden ZFM (h)
21:00 Tepp Zeppi
23:00 Eb & Vloed

Maandag

08:00 Zandvoort op
Zaterdag (h)
11:00 De Watertoren
12:00 Muziekboulevard
18:00 De Avond
20:00 Golden ZFM
21:00 Klassiek
23:00 Eb & Vloed

Dinsdag

08:00 Zondag in
Kennemerland (h)
11:00 De Watertoren
12:00 Muziekboulevard
18:00 De Avond
20:00 ZFM Jazz (h)
22:00 In Zandvoortse Zaken
23:00 Eb & Vloed

Woensdag
08:00
10:00
12:00
18:00
20:00
22:00

Vrijdagavond Café (h)
De Watertoren
Muziekboulevard
De Avond
Klassiek (h)
Veenendaal in
zicht (h)
23:00 Eb & Vloed

Donderdag

08:00 Goedemorgen
Zandvoort (h)
10:00 De Watertoren
12:00 Muziekboulevard
18:00 De Avond
20:00 Countrytrack
22:00 De Hoop
23:00 Eb & Vloed

Vrijdag
08:00
10:00
11:00
12:00
15:00
17:00

ZFM Jazz (h)
Veenendaal in zicht
De Watertoren
Muziekboulevard
Eurobreakdown
Je weekend in
met ZFM
19:00 Vrijdagavond Cafe
21:00 Sea IT

Zaterdag

08:00 Toebak Leeft?
10:00 Goedemorgen
Zandvoort
12:00 Muziekboulevard
(weekendeditie)
14:00 Zandvoort op
Zaterdag
17:00 Eurobreakdown (h)
19:00 Roy on-air
21:00 Groove Empire
23:00 Night Walk

24 uur per dag on air!
106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

Mijn gastfamilie in Jaipur was
fantastisch. De vrouw had
duidelijk de broek aan in huis,
ondanks dat ze iedere dag
een andere kleurrijke sari aan
had. Ze kookte iedere ochtend
en avond voor ons en ik heb

nog nooit zo lekker gegeten.
“Dhan-ya-wad” (heel erg bedankt!).
De afstanden in India zijn erg
groot en ik heb me inmiddels
al helemaal aangepast een het
Indiase tempo. Drie uur op een
trein wachten en vervolgens
negen uur heen en weer geschud worden is heel normaal
geworden. Evenals twee uur
in de brandende zon langs
de weg op een bus wachten,
vervolgens een busrit van 7
tot 8 uur in de brandende zon
en dan ergens in een slechte
buurt eruit gegooid worden.
Ik ben ook al honderd procent
aangepast aan de Indiase
cultuur. De sari is al gekocht

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de provincie
Noord Holland. Radio Noord-Holland is bovendien de officiële
rampenzender van de provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether)
of FM 93.3 (kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

Filmclub Simon van Collum
Filmclub Simon van Collem, de naam is een eerbetoon aan de oud-Zandvoorter die zich zeer verdien-

stelijk heeft gemaakt voor het item film, toont komende woensdag de Suzanne Bier-film ‘Things we
lost in the fire’.

noot. Jerry is een dramatische heroïnegebruiker,
alles heeft hij door zijn
verslaving vernietigd.
Als Audrey ontdekt dat
Jerry de enige persoon
is die haar kan helpen,
vindt Jerry de kracht
om zijn eigen problemen te overwinnen. Met
Halle Berry, Benicio Del
Toro en David Duchovny.
Een aanrader!
Toegang: 16+

… vo or Romée Blo kdijk , 16 jaa r

Waar kennen
we jou van?

“Ik werk sinds een paar weekjes
bij strandtent Skyline. Ik vind
het daar erg leuk, er hangt
een gezellige sfeer en er werken leuke mensen. Vorige week
was het hard werken op het
strand, zeven dagen achter elkaar. Maar ik vind het niet erg.
Als ik geld heb gespaard, wil ik
op surfvakantie in Frankrijk of
een scooter kopen.”

Wat doe je naast je werk op het strand?

“Ik ga naar school, ik doe het laatste jaar van het LJC College
in Haarlem. Ik heb volgende week examens! Ik wil graag naar
het CIOS, maar ik weet nog niet of ik ben toegelaten. Naast
school sport ik veel. Sinds mijn twaalfde doe ik aan golfsurfen,
ik doe aan kickboksen en hardlopen.”

Wat is je grootste passie?

“Werken als sportlerares en daarnaast kunnen reizen, dat zou
ik echt ideaal vinden. Ik zou graag buitensportbegeleidster willen worden, voor extreme buitensporten zoals mountainbiken
of klimmen. Ik wil veel van de wereld gaan zien, vooral Australië,
maar ook Amerika, Azië, enz., enz.!”

15 MEI 2008

Smeer je suf!

Namaste vanuit India

Met mijn trolly cross ik in fourwheel drive door het Indiase
landschap. Hij heeft al vele
malen op het dak van een
taxi gestaan en in krakende
oude bussen. Gelukkig hadden alle chauffeurs een knipperend neonbeeldje van een
beschermgod op het deshbord
staan, dus hij is altijd veilig
aangekomen. Daarnaast heb
ik in verschillende tuktuks gezeten. Op de foto zie je mij and
my tuktuk guy!

•
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H eb je ff …

Na een afschuwelijke
tragedie proberen twee
mensen hun leven opnieuw vorm te geven.
Wanneer Audrey Burke
(Halle Berry) haar echtgenoot in een daad van
willekeurig geweld verliest, smeedt zij een onwaarschijnlijke verhouding met Jerry Sunborne
(Benicio Del Toro), de
beste jeugdvriend van
haar overleden echtge-

nummer 20

Shira op reis

R A DI O + T V
Zondag

•

en twee pakken liggen bij de
kleermaker. Daarnaast spreek
ik al een aardig woordje Hidi.
Je zou dus kunnen zeggen dat
ik al geïntegreerd ben.
Ik moet eerlijk zeggen: ik heb
mijn hart verloren aan India,
wat een prachtig land! Iedere
ochtend als ik wakker word, zie
ik enorm hoge bergen bedekt
met een dikke laag sneeuw.
De temperatuur in Palampur
is beter dan in Jaipur en Agra
(38C° i.p.v. 43C°). Je zult dus wel
begrijpen dat ik veel pani (water) en chai (thee) drink.

Ik geef les op de SSB school, vlak
in de buurt. Mijn negen kinderen zijn in de leeftijd van 3 tot 6
jaar (grade I en II). Ik geef buiten
les op de stoep van het leslokaal.
Ze luisteren nog niet echt goed,
maar dat zal ik de komende weken wel even veranderen.
Binnenkort vertrek ik naar
Dharamsala om de Dalai
Lama te zien. Ook staat er nog
een kookles, yogales en een
Himalayatrekking op het programma. Met andere woorden:
ik krijg niet de kans om me te
vervelen!

I Know Where It’s @
Zaterdag 17 mei:

Het benefietevenement Uit je DAC (dance
against cancer) vindt plaats bij strandtenten
Skyline, Bruxelles en Mango’s. De volledige
opbrengst van het feest zal ten goede komen
aan Vive!, een nieuw label van het Nederlands
kankerinstituut. Vanaf 16.00 uur barst het
feest los met een zeer diverse line-up met
o.a. Jeroen van den Boom en Van Velzen. Het
feest is voor iedereen toegankelijk en entree
is gratis. Meer info: www.uitjedac.nl

Zondag 18 mei:

Het grote succesfeest Sneakerz is neergestreken bij BLM9. Het belooft weer een heerlijke
zondagavond te worden met de line-up met
onder andere Gregor Salto en Marc Benjamin.
Vanaf 16.00 uur ben je welkom om een dansje te doen op de zomerse beats. Tickets à €10
zijn zowel in de voorverkoop als ter plaatse
te koop.

Zondag 18 mei:

Op zondag 18 mei opent Beachclub Vroeger
in Bloemendaal officieel haar deuren met de
kick-off van een nieuw feest: Beachfreaks.
Beachfreaks is een groot feest met grote
namen en vooral grootse muziek! Sander
Kleinenberg, Roog, Johnny de Mol en Dennis
Ruyer zullen om 16.00 uur het startschot
geven voor een heel seizoen Beachfreaks.
Kaarten zijn in presale en aan de deur te
koop.

Maandenlang heb ik toe
moeten kijken hoe mijn grote liefde eenzaam stond te
zijn in het badkamerkastje.
Echt, hij stond er zielig bij,
leek niet te kunnen wachten
om de shampoo en scheerzeep te verlaten. Om vervolgens de wijde wereld in te
trekken en zich te verspreiden onder de mens. Ook ik
kon niet wachten tot het
moment suprême eindelijk
daar was. Want bevrijding
van de fles zonnebrand betekent: smeren!!
Het was de eerste echte dag
vol zon en geen wolkje aan
de lucht, toen ik besloot de
grote blauwe vriendelijke
fles op sleeptouw te nemen
naar het strand. Wat daar
toen gebeurde is geschiedenis: er werd gesmeerd als
een dolle! Schouders, oren,
knieholtes, neus, geen plek
op het lichaam blijft bij mij
onopgemerkt. Wat dacht je
van voeten: héél belangrijk
en vaak vergeten, bij mij beslist nummer 1. Om de twee
uur een nieuwe dikke laag
zonnemelk erop, och, het
kan mij maar niet vaak genoeg gebeuren.
Ja, ze zeggen dat ik gek ben,
maar ik ben dol op smeren.
Smeren is namelijk een eindeloze bezigheid! Je kunt
iemand insmeren, zelf ingesmeerd worden of zelfs alleen maar dromen over het
meest goddelijke lichaam
dat je stiekem wel eens lekker zou willen insmeren. Als
je daar de mogelijkheid toe
had, zou je het wel weten.
Een mooi wit hart op zijn
rug en dan net zolang uitsmeren tot er geen millimeter wit meer op zijn gehele
lichaam te vinden is, oh wat
heerlijk! Factor 5, factor 10,
factor 50, waterresistent,
met aloë vera of gewoon
simpel zonder; met zonnebrand kun je het zo gek
maken als je zelf wilt. Dat
noem ik nog eens een hype.
Mijn motto voor deze zomer
is dan ook: smeer je suf!

Pauline
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Café Oomstee
Zaterdag 17 mei

Flamenco - avond
met

Mario
Garcia Blanco
Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

50 plus pagina door Mitzi Maas

			

50plus@zandvoortsecourant.nl

mijn lust en mijn leven

Ria Winters: coördinator welzijn
van Stichting Zorgcontact
Met hart en ziel zet ze zich in om het haar bewoners naar de
zin te maken. Officieel is Ria Winters voor 20 uur per week

coördinator welzijn voor de Stichting Zorgcontact en 12 uur
activiteitenbegeleidster van Huize A.G. Bodaan. We maken

kennis met een echt mensen-mens die het leven van vele ouderen leuker, interessanter en gezelliger te maken als beroep
heeft. Of is het een roeping?

Groot assortiment
zomerplanten
speciale mengsels voor plantenbakken –
potterie - hanging baskets
Van Stolbergweg 1 Tel. 57 170 93

Wij bestaan alweer 2 jaar

en dit willen we aanstaande
zaterdag 17 mei vieren met iedereen.
Voor iedereen staat er een verrassing
klaar bij binnenkomst.
Ook zullen wij van zondag 18 mei
tot en met zaterdag 24 mei iedere
dag een andere aanbieding hebben!
Hopelijk tot zaterdag,

Danzee presenteert
vrijdag 16 mei
Club night met
DJ Raymundo en
house DJ Sheep

Aanvang 23.00 uur - Entree: vrij

Ze zien er niet zo angstaanjagend uit als Dracula, ze zijn slechts
tussen de 1 en 3 mm groot, maar ze leven ook van het bloed
van mens en dier. Wie in de natuur komt en wie doet dat niet

Groetjes Loek & Bas

met dit mooie weer, kan een tekenbeet oplopen. Meestal is

Haltestraat 20-Zandvoort
Tel.: 023-5720461

Krant niet ontvangen?
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dat onschuldig, maar niet altijd.

Bel vrijdagmiddag

06-1139 1478

of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Teken houden van warme,
vochtige plekjes zoals knieholten, liezen en oksels. Bij dieren
kruipen ze in de vacht en vindt
u ze vaak in de nek en op de
kop. Controleert u uzelf en uw
huisdier regelmatig wanneer

u buiten bent geweest. Niet alleen in de duinen, hoge grassen en struiken, maar ook in de
tuin komen teken voor. De teek
moet binnen 24 uur verwijderd worden, dan is de kans op
besmetting door de bacterie

•

nummer 20

•

15 MEI 2008

De ene parkiet is de andere niet

We kennen allemaal de groene en blauwe huis, tuin en grasparkiet. Maar kent u ook de Turquoisine- of de Bourkeparkiet

in de meest fantastische felle kleuren? Cok van der Veld fokt
missie opgericht. De bedoeling is dat er regelmatig exposities gehouden worden.
Herman Duiven heeft met
zijn prachtige schilderijen
pas geleden het spits afgebeten. Ze verzorgt de public
relations voor nieuwe activiteiten, zoals ‘meer bewegen voor ouderen’. Speciaal
daarvoor zijn gastvrouwen
opgeleid door een fysiotherapeut. Ook als ouderen
dementeren, is bewezen
dat bewegen een positieve
invloed op het proces heeft.
Ze organiseert workshops
zijdeschilderen en bloemschikken. Ook voor nietbewoners! Komt u ook op
zondag 18 mei van 14.30 uur
tot 17.30 uur in Huize A.G.
Bodaan meegenieten van
het kamerkoor Cantatori
Allegri onder leiding van
Jan-Peter Versteege?

Ze is hartelijk en zorgzaam
en legt en onderhoudt gemakkelijk contacten. “Ik
probeer met zoveel mogelijk
andere organisaties te netwerken. Als je samenwerkt
en elkaar ondersteunt, kun
je het welzijn van ouderen
optimaliseren”, vertelt Ria.
Ze heeft onder andere contact met Pluspunt en de vrijwilligerscentrale Haarlem.
Daar zit ze in het platform
De buitenwereld
maatschappelijke oriënta- hier in huis op alle afdelingen naar binnen
tie, die leerlingen van VMBO, meelopen om te zien wat er Ria beschikt over 24 vrijwilHavo en Vwo in de gelegen- allemaal gebeurt. Een meisje ligers, maar het mogen er
heid stelt snuffelstages te wilde graag een dagje in de best meer worden. Ze heeft
doen in het kader van vrij- kapsalon meewerken. Leuk een boekje over vrijwilligerswilligerswerk. Leerlingen ko- is ook dat twee 15/16-jarige werk samengesteld, dat u bij
men vaak binnen met hele jongens binnenkwamen met de receptie kunt opvragen.
negatieve ideeën over
“Met de komst van
een woonzorgcentrum. Ik heb een hartstikke leuke baan! vrijwilligers hebben
Zielige, oude mensen
de bewoners het gedie een beetje zitten weg een gezicht als een oorwurm voel dat de buitenwereld
te kwijnen. Na zo een oriën- ‘omdat het most’ en het hier naar binnen komt. Het is zo
tatie vertrekken ze met een nu zo leuk vinden dat ze van dankbaar om te doen”, sluit
‘big smile’ en totaal andere de zomer vakantiewerk komen ze af. Mensen uit de omgeindrukken over het leven in doen”, verduidelijkt ze.
ving van de Bodaan: probeer
de centra en over de bewohet eens uit. Ga een uurtje
ners, die ook vaak nog op Een veelzijdige baan
wandelen of een kopje thee
hoge leeftijd hun mannetje Ria’s werk is veelzijdig. Zo heeft drinken met een bewoner. U
staan. “Leerlingen kunnen ze bijvoorbeeld een kunstcom- krijgt er zeker geen spijt van.

Vampiers bestaan!

Zandvoortse Courant

die de ziekte van Lyme kan veroorzaken het kleinst. Gebruik
een pincet of een tekentang,
pak de teek zo dicht mogelijk
bij de huid vast en trek hem
er voorzichtig uit. Ontsmet
daarna het wondje. Noteer de
datum in uw agenda en let tot
3 maanden na de beet op of
er geen rode ring op de huid
rond de plek, waar u gebeten
bent, verschijnt. Ook kunnen
griepachtige verschijnselen
optreden. Waarschuw dan direct uw huisarts.

ze al 23 jaar en weet elke keer weer nieuwe kleurschakeringen
te kweken. Rond 15 maart hangt hij broedhokjes, blokken in

vakjargon, in de volières. Als de dagen gaan lengen krijgen de
parkieten er weer zin in en met een beetje geluk leggen de
poppen (damesparkieten) om de dag een eitje.

Cok v.d. Veld voor zijn volière

Vanaf het derde eitje gerekend, duurt het ongeveer 21
dagen voordat de eitjes uitkomen. In totaal broedt de
aanstaande moeder op 4 tot
5 eitjes. Parkietenkuikens worden naakt geboren. Een pop
blijft een tijd lang op haar
jongen zitten om ze warm te
houden. Ondertussen krijgen
ze hun veertjes, maar is het
meestal nog niet duidelijk of
we met een jongetje of meisje
te maken hebben. Vooral niet
schudden om te horen of hij
rammelt! Je ziet het aan het
verenkleed. Is het vogeltje na
4,5 maand door de jeugdrui,
dan zie je of het een mannetje
of een pop is. In de dierenwereld zijn de mannetjes mooier
dan de vrouwtjes. Tsja…

Een kast vol prijzen

Omdat Zandvoort geen vogelvereniging heeft, is hij lid van
de Heemsteedse vereniging
HVV. Cok Veld, zoals hij zichzelf voorstelt, is 53 jaar geleden begonnen met het fok-

ken van kanaries. Hij bezoekt
regelmatig tentoonstellingen. “Aanstaande zaterdag is
in Barneveld een hele grote”,
zegt hij, terwijl hij de gele
roodbuik Turq inspecteert, die
ijverig zit te broeden. Zelf doet
hij al jaren mee aan shows
en wedstrijden en heeft een
prijzenkast met een indrukwekkende inhoud van bekers,
vanen en medailles en legpenningen. Trots laat hij het gouden bondskruis zien, dat hij
onlangs in de wacht heeft gesleept. Maar het mooist vindt
hij zijn allereerste bekertje, de
eerste prijs die hij in 1966 won
met zijn kanarie in de Vleeshal
in Haarlem. “s Avonds gingen
we allemaal naar Zomerlust
om het te vieren,” lacht hij.
Veld heeft al eens eerder de
krant gehaald. In 1998, toen hij
wereldkampioen werd, heeft
de pas overleden Wim Nijboer
er een artikel over geschreven.
En nu heeft Cok van der Veld er
weer een bij voor in het plakboek.

Wilt u oude huisraad kwijt?

Bent u uitgekeken op uw
oude huisraad? Staat u op het
punt nieuwe aan te schaffen en weet nu niet waar u
met de oude naartoe moet?
Belt u dan met de Centrale
Meldlijn, 023-5740200 en
de gemeente laat het gratis
afhalen door kringloopwin-

kel De Schalm. De huisraad
moet wel gaaf, of zo gaaf
mogelijk, en bruikbaar zijn.
Kringloopwinkel De Schalm is
overigens ook geïnteresseerd
in overbodige, nog werkende
elektrische en elektronische
apparatuur. Die kunt u dan
gelijk meegeven.
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ZANDKORRELS

Administratiekantoor

K. Willemse
Administratie en
belastingaangiften
voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf
Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531
E-mail: kittywillemse@planet.nl

Bloemetjes, plantjes
of hebbedingetjes

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF
levering en plaatsing
van alle glassoorten
vrijblijvende offerte!
023 5720480/06 41374921

Gemeenschapshuis
ZOEKT U RUIMTE VOOR
EEN BRUILOFT, FEEST,
VERGADERING,
CLUB OF PARTIJ

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!
Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort
Tel. 023-5739278
e-mail: hanswillemse@planet.nl

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!
Ab v.d. Moolen
STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIDSSTRAAT 17
TEL 573 14 47 MOB. 06-10792723

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels €5,-

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

Zakelijke
zandkorrels €10,- (excl.BTW)

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

1

TE HUUR
Hogeweg 56D
Kantoorruimte met
pantry (60 m2)
Huurprijs: € 675,00
per maand (excl.)
Van Schaik Omaco
Makelaars
023-5712944
www.vanschaikomaco.nl
.................
Gevraagd
Huishoudelijk hulp
voor 1 ochtend
per week
Tel.: 023-5717595
.................
Chinese massage
Haarlem.
Bij u aan huis,
Chinese body- en
voetmassage.
70 Minuten à €30.
Bel voor afspraak:
06-3419 9565
.................
Gezocht:
Jongedame v.a. 18 jr.
voor seks, € 100 p.u.
Tel: 023-5716998.
Disc. verz.
.................
Te huur: garage,
Trompstraat/
Tj. Hiddesstraat,
€ 105 p.m.
tel: 023-5714825

Iemand bedanken,
feliciteren
of verrassen?

Zet hem/haar eens in de

2

spotlights!

3
4
6
7
8

'EMEENTELIJKE PUBLICATIE WEEK  

6ERGADERING #OLLEGE

$E BESLUITENLIJST VAN DE COLLEGEVERGADERING VAN  MEI
EN DE VERDERE IN WEEK  DOOR HET COLLEGE GENOMEN
BESLUITEN ZIJN  MEI VASTGESTELD $E BESLUITENLIJST IS IN
TE ZIEN BIJ DE #ENTRALE "ALIE EN OP DE WEBSITE

 JUNI 4OEKOMSTDEBAT

 JUNI ¯ /P NAAR 'EBOUW $E +ROCHT VOOR HET GROTE
TOEKOMSTDEBAT OVER :ANDVOORT )NMIDDELS IS DE $IA
LOOGNOTITIE DOOR HET COLLEGE GEACCORDEERD $ANKZIJ DE
INBRENG VAN VELEN ZIJN ER VIER MESSCHERPE TOEKOMST
BEELDEN VERWOORD ³0AREL AAN :EE´ ³/NS 3ANDEVOERDE´
³:ANDVOORT "UITEN´EN³%UROPA "EACH´ %LK SCENARIO GEEFT
EEN MOGELIJK TOEKOMSTBEELD VAN :ANDVOORT OP BASIS
VAN DE VRAAG HOE ZOU HET IN  ZIJN ALS¨ +OM LANGS
EN DOE MEE AAN HET GROTE DEBAT OVER DE TOEKOMST
VAN :ANDVOORT 5 VINDT DE $IALOOGNOTITIE OP WWW
ZANDVOORTNL ONDER "ESTUUR"ELEID.OTA´S 0LANNEN
EN 2APPORTEN

)NGEKOMEN VERGUNNINGEN
AANVRAGEN
"OUW SLOOP EN RECLAMEAANVRAGEN

:ANDVOORT
"URGVAN !LPHENSTRAAT MAST  PLAATSEN DUBBEL
ZIJDIGE VERLICHTE RECLAME INGEKOMEN  MEI 
 2
&LEMINGSTRAAT  PLAATSEN DAKKAPEL VOORZIJDE IN
GEKOMEN  MEI   ,V
2EINWARDTSTRAAT  PLAATSEN DAKKAPEL ACHTERZIJDE
INGEKOMEN  MEI   ,V
(ALTESTRAAT     BOUW RESTAURANT WINKELS EN AP
PARTEMENTEN INGEKOMEN  MEI   2VE
FASE
"ENTVELD
4EUNISBLOEMLAAN  WIJZIGEN KOZIJN VOOR EN ACHTER
ZIJDE EN VERNIEUWEN DAKLIJST INGEKOMEN  MEI 
 ,V

6ERZOEK OM VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN

TIJDELIJK PLAATSEN VAN SANITAIR EN VERBLIJFSRUIMTE OP

9

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist
plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.

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

(ET COLLEGE VAN "URGEMEESTER EN 7ETHOUDERS IS VOOR
NEMENS OM MET TOEPASSING VAN
ARTIKEL  VAN DE 7ET OP DE 2UIMTELIJK /RDENING VRIJSTEL
LING TE VERLENEN VOOR HET

5

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.
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Behang- en
schildersbedrijf
Arnold
Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilderswerkzaamheden
.................
Autobedrijf
Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519
/06-53498304
www.trade-ard.nl
.................
Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of
06-44696001. ;
Met garantie en KvK.
.................
Aangeb: wollen kleed,
180x160,
kleur: blauw, beige, geel
€ 100
Mountainbike € 25,
kleding mt. 36, € 5 p.st.,
tel: 06-47338204

HET PERCEEL 0RINSESSEWEG  TE :ANDVOORT BOUWAAN
VRAAGNUMMER  2V EN
TIJDELIJK PLAATSEN VAN NOODLOKALEN OP HET PERCEEL
0RINSESSEWEG  TE :ANDVOORT BOUWAANVRAAGNUM
MER  2V 
6OORMELDE BOUWAANVRAGEN LIGGEN MET INGANG VAN
 MEI  GEDURENDE  WEKEN TER INZAGE BIJ DE
#ENTRALE "ALIE VAN HET GEMEENTEHUIS TIJDENS DE OPE
NINGSTIJDEN 'EDURENDE DE TERMIJN VAN DE TERINZAGE
LIGGING KAN EEN IEDER SCHRIFTELIJK HAARZIJN ZIENSWIJZE
OMTRENT DE AANVRAAG KENBAAR MAKEN BIJ HET COLLEGE
VAN "URGEMEESTER EN 7ETHOUDERS 0OSTBUS   !!
:ANDVOORT 5 DIENT IN DE RECHTER BOVENHOEK VAN UW
BRIEF ±ZIENSWIJZE² TE VERMELDEN
,ET OP $E HIERBOVEN GENOEMDE AANGEVRAAGDE VERGUN
NINGEN LIGGEN BIJ DE #ENTRALE "ALIE TER INZAGE 5 KUNT
DEZE INZIEN TIJDENS OPENINGSTIJDEN $EZE PUBLICATIE
BETEKENT NIET DAT U UW ZIENSWIJZE OVER DEZE AANGE
VRAAGDE BOUWPLANNEN KENBAAR KUNT MAKEN 3LECHTS
INDIEN VOOR DEZE BOUWPLANNEN VRIJSTELLING VAN HET
BESTEMMINGSPLAN OF BOUWVERORDENING KAN WORDEN
VERLEEND KAN TEGEN ONS VOORNEMEN DAARTOE EEN ZIENS
WIJZE KENBAAR WORDEN GEMAAKT %EN VOORNEMEN TOT
HET VERLENEN VAN VRIJSTELLING WORDT AFZONDERLIJK GEPU
BLICEERD $EZE PUBLICATIE BETEKENT OOK NIET DAT U EEN
BEZWAARSCHRIFT KUNT INDIENEN -OCHT DE VERGUNNING
OF VRIJSTELLING WORDEN VERLEEND DAN ZAL DIT WORDEN
GEPUBLICEERD EN PAS DAN KUNNEN BELANGHEBBENDEN
BEZWAAR INDIENEN

6ERZONDEN BESLUITEN
"OUW SLOOP EN RECLAMEVERGUNNINGEN
:ANDVOORT RECTIFICATIE

!BUSIEVELIJK IS IN WEEK  BIJ DE VERLEENDE BOUWVERGUN
NING MET NUMMER  ,V HET VERKEERDE ADRES
VERMELD DIT MOET ZIJN !MPnRESTRAAT 

"EZWAARSCHRIFTEN

$E HIERBOVEN GENOEMDE VERLEENDE VERGUNNINGEN GE
NOMEN BESLUITEN LIGGEN BIJ DE #ENTRALE "ALIE TER INZAGE
5 KUNT ZE INZIEN TIJDENS OPENINGSTIJDEN "ELANGHEBBEN
DEN KUNNEN GEDURENDE EEN TERMIJN VAN ZES WEKEN NA
BEKENDMAKING EEN GEMOTIVEERD BEZWAARSCHRIFT INDIE
NEN $E DATUM VAN BEKENDMAKING IS DE VERZENDDATUM
VAN DE VERGUNNING )NDIEN HET GEEN VERGUNNING BETREFT
IS DIT DE PUBLICATIEDATUM 5 RICHT UW BEZWAARSCHRIFT

MET VERMELDING VAN±BEZWAAR²IN DE RECHTERBOVENHOEK
VAN UW BRIEF AAN HET COLLEGE VAN "URGEMEESTER EN 7ET
HOUDERS 0OSTBUS   !! :ANDVOORT (ET BEZWAAR
SCHORST IN BEGINSEL NIET DE WERKING VAN HET BESLUIT
WAARTEGEN HET IS GERICHT )N GEVAL VAN SPOED KUNT U
EEN VERZOEK OM EEN VOORLOPIGE VOORZIENING INDIENEN
BIJ DE VOORZIENINGENRECHTER VAN DE 2ECHTBANK (AARLEM
SECTOR "ESTUURSRECHT 0OSTBUS   "2 (AARLEM
%EN DERGELIJK VERZOEK DIENT VERGEZELD TE GAAN VAN EEN
AFSCHRIFT VAN HET BEZWAARSCHRIFT

#ENTRAAL TELEFOONNUMMER

!LLE AFDELINGEN ZIJN BEREIKBAAR VIA    
MAANDAG TM DONDERDAG  ¯  UUR EN VRIJDAG
 ¯  UUR

-ELDING OF KLACHT

"EL MET DE #ENTRALE -ELDLIJN     vF VUL OP
DE WEBSITE HET DIGITALE FORMULIER IN vF STUUR EEN BRIEF
NAAR DE KLACHTENCOyRDINATOR

/PENINGSTIJDEN #ENTRALE "ALIE

-AANDAG TM WOENSDAG   UUR
$ONDERDAG
  UUR
6RIJDAG
  UUR
4IJDENS DE DONDERDAGAVONDOPENSTELLING KUNT U MAAR
VOOR EEN BEPERKT AANTAL ZAKEN TERECHT PASPOORTEN EN
RIJBEWIJZEN ED

/PENINGSTIJDEN BEGRAAFPLAATS

$E ALGEMENE BEGRAAFPLAATS EN DIERENBEGRAAFPLAATS
AAN DE 4OLLENSSTRAAT ZIJN DAGELIJKS OPEN TUSSEN
  UUR

#OLLEGELID SPREKEN

%EN AFSPRAAK MAKEN MET EEN COLLEGELID DOET U VIA HET
CENTRALE TELEFOONNUMMER $AARBIJ GEEFT U AAN WAAR
OVER U HET COLLEGELID WILT SPREKEN (ET KAN ZIJN DAT U
EERST NAAR EEN VAKAFDELING VERWEZEN WORDT

6RAGEN OVER EEN BOUWPLAN

6OOR VRAGEN OVER CONCRETE OF GEWENSTE BOUWPLANNEN
IS DE WERKEENHEID 6ERGUNNINGVERLENING OP WERKDAGEN
TELEFONISCH BEREIKBAAR TUSSEN  EN  UUR

/P ZOEK NAAR WERK OF AANBIEDEN VAN VACATURE

7ERKGEVERS EN WERKZOEKERS MAKEN GEBRUIK VAN
WWWWERKENINZANDVOORTCOM 6OOR HET VINDEN OF
AANBIEDEN VAN BANEN IN :ANDVOORT

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen
Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spotlight €25,- Met ZandvoortPas: 115,-

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

info@zandvoortsecourant.nl

Bij voorkeur digitaal aanleveren via

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Autosport

Tennis

Het afgelopen pinksterweekend is voor de equipe Marc

Koster en Bertus Sanders een weekend geweest waarbij
de heren de concurrentie in de Toerwagen Diesel Cup het

nakijken hebben gegeven. Ze wonnen op zaterdag de lange
race en op tweede pinksterdag deed het tweetal dat nog eens
dunnetjes over.

Van Dongen (l.) en Kalff zitten elkaar dwars

Toch kan er nog concurrentie komen omdat de equipe Ronald Morien en Ferry
Duivenvoorde met een Golf
het afgelopen weekend hebben laten zien dat ze voor de
BMW van Koster en Sanders
een bedreiging kunnen vormen. Zaterdag werd het
dames duo Gaby Uljee en
Paulien Zwart tweede en legden Marcel Nooren en Johan
Albers beslag op de derde plek.
Tijdens de pinkstermaandag
werd het duo geflankeerd
door de beide Renova BMW’s
van Harry Zomer en Jan Joris
Verheul en waarbij Cor Euser
in zijn eentje de derde plaats
wist binnen te halen.
Voor Euser was het niet het
enige positieve resultaat. De
Brabander wist samen met
zijn collega Jan de Wit in een
Marcos ook op maandag nog
een race in de Dutch Super
Car Challenge te winnen. Ook
voor Bertus Sanders was er een
podium plek in de eerste race
van de Samsung BMW130i cup
achter het McGregor duo Bas
Schothorst en Tim Coronel. In
de tweede race won Riccardo
22

van der Ende, voor Duncan
Huisman die op zijn beurt werd
gevolgd door Bas Schothorst.
Uiteindelijk viel Riccardo
van der Ende weg omdat hij
slechts gastrijder is waardoor
Huisman en Schothorst opschoven en Sanders zijn vierde
beker kon ophalen, omdat hij
nu derde werd.
Respect oogstte Prins Bernhard
in de Samsung BMW130i cup
die ondanks zijn zware operatie toch van start ging. In zijn
eigen klasse binnen de cup
eindigde de Prins in de eerste race als derde achter zijn
broer Pieter Christiaan en de
winnaar Rintje Ritsma die na
zijn schaatssuccessen nu ook
in de autosport het hoogste
treetje mocht beklimmen. In
de tweede race was het Prins
Bernhard die won voor Luuk
Glansdorp en Rintje Ritsma.
Vooral dat laatste moest de
Zandvoortse teambaas Dillon
Koster goed hebben gedaan,
want de Zandvoorter kwam
het afgelopen weekend niet
in actie door verplichtingen op
de Nürburgring. Jan Lammers
kwam ook in actie, maar de

oud-Zandvoorter werd in de
eerste race zesde en in de
tweede race moest hij de strijd
staken.
In de Formule Ford wist Jan
Paul van Dongen een verdienstelijke zesde plek bin-

foto: Chris Schotanus

nen te halen, maar in de
tweede race moest hij, met
nog twee ronden voor de
boeg, afhaken. Plaatsgenoot
Allard Kalff deed het beter. De
Zandvoortse routinier wist de
vijfde plaats binnen te halen
in de eerste race en werd zevende in de tweede race. Voor
Kalff was het een éénmalige

verschijning als gastrijder
in de Formule Ford. Tevens
kwam hij dit weekend uit in de
Toerwagen Diesel Cup en wist
de Zandvoorter op zaterdag in
de DunlopSportMaxxClioCup
een derde plaats binnen te
halen. Winnaar in de beide
Formule Ford races was Simon
Knap, in beide gevallen achtervolgd door John Svensson.
In de eerste race was Rogier
Jongejans derde, in de tweede
race was het de jonge Jennifer
van der Beek die mee naar het
schavot mocht. De winnaars in
de Clioraces waren Sandra van
der Sloot in de race op zaterdag en Paul Vahstal in de race
op maandag. Zaterdag werd
Melvin de Groot tweede en
maandag Addie van der Ven
die tweede wist te worden.
Derde werd Sheila Verschuur,
teamgenoot van Sandra van
der Sloot.
De Formido Swift Cup kende
twee keer Karel Verspaget als
winnaar beide keren werd
Verspaget gevolgd door
Jeroen den Boer. In de eerste
race werd Hans Bos nog derde in de tweede race was dat
Pieter Schothorst. De jonge
Bentvelder Paul Flinterman
kreeg bij het uitgaan van de
Tarzanbocht een tikje van achteren waardoor hij spectaculair op zijn dak terecht kwam.
Gelukkig kon hij met hulp van

de marshals ongedeerd weer
uitstappen.
De Benelux Racing League leverde in beide races een fraaie
strijd op. Donald Molenaar,
Sandor van Es en Nelson van
der Pol kwamen in deze volgorde voor de eerste BRL V6 race
de podiumklanten uit de bus.
Donny Crevels wisselde de plek
met Nelson van der Pol in de
tweede race en werd toen achter Molenaar en Van Es derde.
In de BRL Light ging de winst
in beide races naar Marijn van
Kalmthout gevolgd door Michel
van Schaap en Zandvoorter
Peter Furth. Ook in de tweede
race kwamen deze drie in dezelfde volgorde over de streep.
Plaatsgenoot Furth wist in de
eerste race zijn derde plaats
extra glans te geven door een
fantastische inhaalactie uit te
voeren. “Enkele ronden ervoor
lag er een oliespoor waar gestrooid was, maar ik haalde
daar twee wagens in, plus een
auto in de Tarzanbocht en ja
toen kwam ik als derde aan”,
aldus Furth na afloop.
De eerstkomende race is een
speciale. Dan wordt namelijk
het feit herdacht dat 60 jaar
geleden er voor het eerst op
het permanente circuit in onze
woonplaats werd geracet. Het
zal een spectaculair programma worden.

Vijf punten in de laatste twee wedstrijden van de Eredivisie

gemengd tennis 2008 van de KNLTB, waren niet voldoende om

de Zandvoortse vertegenwoordiging komend jaar weer in die

divisie uit te laten komen. Samen met BLTV gaan onze ‘plaatsgenoten’ in het komende jaar het weer in de eerste klasse proberen. Niet terneergeslagen en een ervaring rijker.
Vooraf was het al bijna niet
mogelijk om tegen de, op
dat moment, twee bovenste
clubs minimaal 6 punten te
halen. Dat Griekspoor/TCZ
toch nog vijf punten mee naar
Zandvoort kon nemen, tekent de geest van deze ploeg.
Zaterdag waren het Marcus
Hilpert en het herendubbel
van de beide broers Sander en
Michel Koning die voor twee
verrassingen zorgden. Israëliër
Amir Hadad, in 2003 de nummer 180 van de wereld, was niet
opgewassen tegen de stugge
‘Zandvoorter’ Hilpert. Met 6-4,
3-6 en opnieuw 3-6 haalde hij
het eerste Zandvoortse punt
binnen. Ook het Haagse duo
Stefan Wauters/Hadad moest
een meerdere erkennen in de
beide broers Koning. Wel werd
het in de tweede set nog moeilijk maar met 3-6 en 6-7 ging
de overwinning terecht naar
de ‘Koningen’. Suzanne Trik
moest de zege laten aan de
Israëlische Tzipi Obziler (6-3,
6-4); Andrea van den Hurk was

met 6-1, 6-2 niet opgewassen
tegen Marlot Meddens; Michel
Koning kwam met 2 keer 6-4 te
kort tegen de Belg Wauters en
het Zandvoortse damesdubbel
Mireille Bink/Andrea van den
Hurk kon met 6-2, 6-4 geen
potten breken tegen Obziler/
Meddens.

HIN/De Manege

Maandag waren de kaarten min of meer al geschud.
Zandvoort had minimaal 4
punten nodig om een, kleine,
kans op ‘overleven’ te hebben.
Tegenstander HIN/De Manege
echter had aan drie punten
meer dan voldoende om op 7
en 8 juni een plaats in het finaleweekend veilig te stellen
en die kwamen er dus ook. Het
Zandvoortse venijn zat dus in
de staart, toen De Manege al 3
punten had gescoord. Aranxta
Rus had wel 3 sets nodig om
Suzanne Trik op de knieën te
krijgen (6-0, 3-6, 6-4). Andrea
van den Hurk legde vooral in
de tweede set tegenstand-

Jubileum Sonderland groots gevierd

Zaterdag werd onder bijzonder warme weersomstandigheden

het 20-jarig bestaan van de Zandvoortse Golfclub Sonderland
gevierd met een 18-holes wedstrijd. Ruim honderd enthousi-

aste golfers gingen in ploegen van zes de reguliere holes op
Duintjesveld te lijf.

Paul Flinterman eindigde op zijn kop

foto: Chris Schotanus

ster Pauline Wong het vuur na
aan de schenen maar de 6-1,
7-6 was niet voldoende. Ook
Michel Koning moest met 6-3,
6-3 buigen voor Jesse Huta
Galung. Sander Koning zorgde
voor het eerste punt voor de
gasten. Eric Reijl kon alleen in
de eerste set tegenstand bieden, 6-7. De tweede set werd
echter ‘simpel’ door Koning
met 2-6 gewonnen. De beide
Apeldoornse dames Rus/Wong
waren niet opgewassen tegen
Bink/Van den Hurk, die gedegen met 2 keer 4-6 voor het 2e
Zandvoortse punt zorgden. Ook
het Zandvoortse herendubbel,
Hilpert/Michel Koning was te
sterk voor Huta Galung/Reuijl:
1-6, 4-6, waardoor de ontmoeting in 3-3 eindigde. Zandvoort
eindigd nu op de laatste plaats.
Geen schande als men in ogenschouw neemt welke (wereld)
spelers en speelsters bij de diverse ander club opgesteld kunnen worden. Daar is een hoop
geld voor nodig en dat was in
Zandvoort niet beschikbaar en
tevens wilde men het ook niet.
Deze ploeg opereerde als een
vriendenteam dat elkaar regelmatig wist op te peppen. Petje
af dames en heren, ook voor
het begeleidende team en het
bestuur dat niet wenste toe te
geven aan dure spelers!

Golf

In het duingebied rondom de
meertjes waren echter, zeer creatief, nog negen holes uitgezet.
Gewapend met een paar clubs
en heel veel ballen was het een
hele opgave om toch tot een redelijke score te komen. Het was
boeiend, maar ook zeer vermoeiend! In het clubhuis kwam de
spanning terug tijdens de prijsuitreiking. Het bleek dat drie
teams gelijk geëindigd waren,
maar zoals gebruikelijk, ging de
overwinning naar het team met
de laagste handicap.
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Paardensport

Vijf punten niet genoeg voor TCZ

Equipe Sanders/Koster op grote hoogte in Toerwagen Diesel Cup

•

De eerste prijs, zes greenfees
+ een diner op de Kennemer
Golfclub, was voor het team
van Hans Kerkman (die ook
een ‘hole in one’ had geslagen!), Wanda en Kees van
den Bos, Martha en Klaas
Jacobs en Jeroen van den Bos.
Team 2 (gratis greenfee op
de ‘Haarlemmermeersche’)
bestond uit: Hans en AnneMieke Akerboom, Martin
Spaans, André Banning, Tracy
en Thomas Huy. De derde prijs
(greenfee op Sluispolder) was

voor Harold Lolkes de Beer,
Peter van Dijk, Eric van der
Plas, Leni Kuypers, Els Bruijn en
Peter Engels. Het qua leeftijd
en Sonderland-ervaring oudste team, bestaande uit oud
bestuursleden en ereleden
viel niet in de prijzen en werd
daarom niet genoemd.
Al weken staat er in het clubhuis een ton, waarin donaties
worden gedaan ten behoeve
van een kindertehuis in Beira,
Mozambique. Op dit moment
is de eindstand nog niet bekend, maar door de vele bijdragen tijdens de jubileumwedstrijd zal Sonderland een
aanzienlijk bedrag kunnen
overmaken voor dit goede
doel.

Manege Rückert 3e van Nederland

Manege Rückert heeft vorige week zondag in Vragender (Gld.) de
derde plaats behaald bij de Nederlandse Kampioenschappen Car-

rousel (F klasse). Een carrouselgroep bestaat uit 12 of 16 ruiters die
met tweeën naast elkaar een aantal dressuurfiguren uitvoeren.

De 3e prijs is voor manege Rückert

De manoeuvres worden gereden op door de groepen zelf
uitgezochte muziek. Het gaat
niet om een soort show, maar
om een heel precies uitgevoerde
proef. Het niveau wordt bepaald

door de uniformiteit van de
groep, het tempo, de onderlinge
afstand en afstemming van de
ruiters op elkaar. Carrouselrijden
is een van de weinige teamsporten binnen het paardrijden.

Open stal De Naaldenhof

Op zondag 18 mei aanstaande opent stal De Naaldenhof in Bentveld haar deuren voor een ieder. Tijdens deze open dag kan iedereen die benieuwd is naar de hippische sport door middel van allerlei demonstraties kennis hiermee maken.

Tijdens de open dag kunt u een
kijkje achter de schermen nemen en mag u van nabij kennismaken met het paard. Wilt u ook
eens ervaren hoe het voelt op
een paardenrug te zitten? Nou,
dat kan ook! U bent uitgenodigd

van 13.30 uur tot 16.00 uur en
Stal de Naaldenhof is gelegen
aan het einde van de Zuidlaan
op de grens van Bentveld en
Aerdenhout, tel:023 – 5243959.
Voor meer informatie: www.
staldenaaldenhof.nl.

De adverteerders van deze week
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte
houden van alles wat in Zandvoort leeft.
De adverteerders in de krant van deze week zijn:
(In alfabetische volgorde)

IJzerhandel Zantvoort

Administratiekantoor K. Willemse

Motorrijschool Goede

Beach Club Tien

Netexpo Internet BV

Bertram & Brood

P. van Kleeff

Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs

Pluspunt

Café Oomstee

Printing People

Cense en van Lingen

ProRail

Chin Chin

She Satehcafé

Circus Zandvoort

Stichting Classic Concerts

Club Nautique

Van Aacken Glaszettersbedrijf

Danzee

Vanhier

De Vier Geboden

Van Schaik Omaco Makelaars

Dorsman Assurantiën

Vis Culinair

Gemeenschapshuis

Vrijehuizenmarkt.nl

Gemeente Zandvoort

Willemse Elektrotechniek

Greeven, Makelaardij o.g.

Zandvoort Optiek
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www.cvl.nu

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie

nieuwe prijs

Wilhelminaweg 10

Burg. van Fenemaplein 4/6

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

In het groene hart van Zandvoort op 472 m2 eigen grond gelegen zeer charmante en stijlvol gerenoveerde half vrijstaande woning
(bouwjaar 1924) met fraai aangelegde voor -en achtertuin op het zuiden. De woning beschikt over fraaie details, 5 slaapkamers,
royale U-vormige woonkamer met openhaard, ruime moderne woonkeuken, royale L-vormige garage annex hobbyruimte en oprit
voor meerdere auto’s. Mogelijkheid voor kantoor/praktijkruimte aan huis. Moet van binnen gezien worden !
In 2001 gerenoveerd met behoud van het charmante karakter
Alle vertrekken beschikken over originele paneeldeuren
Vrijwel alle vertrekken beschikken over fraaie houten plafonds met (inbouw)spots.
Massief hardgrenen vloeren op alle verdiepingen.
Vrijwel geheel voorzien van dubbele beglazing
Woonoppervlakte ca. 230 m2

Direct te betrekken! Ruim zonnig 4 kamer appartement
(verbouwd naar 3 kamers) met zeezicht aan woonkamerzijde
en aan de achterzijde uitzicht op het dorp. Er zijn balkons aan
zowel land- als zeezijde en het complex beschikt over een lift
Centrum, station en openbaar vervoer op ca. 100 m afstand
Berging in de onderbouw
Oplevering in overleg, snelle oplevering is mogelijk
Woonoppervlakte ca. 100 m2

Vraagprijs: € 249.555,--

Vraagprijs € 798.000,--

Hogeweg 22/10

Da Costastraat 23

Witte Veld 66

•
•
•
•
•

• Alle vertrekken beschikken over de originele paneeldeuren
• Geheel voorzien van hardhouten kozijnen en HR dubbele
beglazing
• In 2006 is de wijk opnieuw bestraat en zijn er mooie bomen
geplant
• Woonoppervlakte ca. 110 m2

•
•
•
•

In het kleinschalige complex Westerduin, ligt dit 3 kamer
appartement met zonnig balkon op het westen en een
vleugje zeezicht. Complex Westerduin is tussen het gezellige
centrum en het strand gesitueerd en beschikt over een lift.
Betreft appartement op de 2e verdieping.
Uitzicht op de watertoren
Inpandige berging
Geheel v.v. dubbele beglazing en hardhout kozijnen
Gebruiksoppervlakte ca. 70 m2

Vraagprijs: € 245.000,--

Deze ruime 20-er jaren woning met opbouw staat in een
kindvriendelijke woonomgeving en heeft 4 slaapkamers en een
besloten achtertuin met stenen schuur op het zuiden.

Vraagprijs € 269.000,--

Goed onderhouden royale 2 onder 1 kap villa, gelegen aan
de rand van Park Duijnwijk, met 4 zeer ruime (slaap)kamers,
heerlijke ruime L-vormige woonkamer met haard, allen met
goede lichtinval. Zonnige tuin op het zuiden met achterom,
garage en oprit voor meerdere auto’s.
Buitenzijde geheel geschilderd in september 2007
Alle ruimtes zijn zeer royaal
Gehele woning voorzien van houten vloerdelen
Centraal gelegen t.o.v. het strand, duinen, centrum en
station
• Gebruiksoppervlakte ca. 170 m2

Vraagprijs € 619.000,--

Zandvoortse
Courant
Actueel

P7 Agent op vredesmissie

Zie onze advertentie op de achterpagina

Evenement
P9 Voorjaarsmarkt

4e jaargang • nummer 21 • 22 mei 2008

Goede doel
P21 Uit je DAC

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

Heden & Verleden

P27 1948: “Circuit zo goed als klaar”

www.zandvoortsecourant.nl

Leerlingenraad maakt kennis met democratie
De leerlingenraad van de Nicolaasschool heeft afgelopen

• Heel Oat Brain €1,75
€1,25
• Kaasbroodje
• Weekendtaartje € 7.95

dinsdag kennisgemaakt met

de democratie. Ze waren op
uitnodiging van VVD-raadslid
Belinda Göransson naar het

Nieuw in ons assortiment:
Cappucino muffin € 1,95
Ontbijt muffin € 1,95
Blueberry Crumble muffin € 1,95
Div. Boterkoeken vanaf € 3,95
Div. nieuwe gebakssoorten € 1,95

raadhuis gekomen om kennis
te maken met de burgemees-

ter en de wethouders. Hierna
werd ook nog met enkele
raadsleden kennisgemaakt.

Göransson wil kinderen meer
met de gemeentelijke politiek
kennis laten maken en omdat
de Nicolaasschool de enige basisschool in Zandvoort is met
een (functionerende) leerlingenraad, die 6 keer per jaar

Auto Strijder
Zandvoort

De Mannetjes
Vervoersdilemma

Het voltallige college, leerlingenraad en Belinda Göransson

bijeenkomt, was de keuze snel
gemaakt.
De wethouders waren stuk
voor stuk bereid om de leerlingen uit te leggen wat zij zoal
doen. Ze deden dit op een manier dat kinderen (9 tot 12 jaar)
het snapten zonder kinderlijke
taal te gebruiken. Ook de burge-

CRUQUIUS
ELKE WERKDAG
A OPEN
TOT 21:00 UUR
GRATIS PARKEREN!
CRUQUIUS
Cruquiusplein 10
Tel. 023 - 543 88 00

‘Nemen we het treintje,
de TukTuk
of de ietstaxi?’

meester ontkwam niet aan een
bezoek. In eerste instantie herkenden ze hem niet maar toen
de ambtsketen tevoorschijn
kwam was er alom eerbied. Ook
hij wist ze uit te leggen wat hij
doet en toen hij antwoordde
op de vraag wat hij doet als hij
thuis is, bleek het toch ook een
echt mens te zijn.

Openingstijden
maandag 09.00 - 21.00 uur
dinsdag 09.00 - 21.00 uur
woensdag 09.00 - 21.00 uur

www.vanhier.nl
www.vanhier.nl

donderdag 09.00 - 21.00 uur
vrijdag
09.00 - 21.00 uur
zaterdag 09.00 - 18.00 uur

www.mediamarkt.nl

Elke werkdag
koopavond

Als laatste onderdeel van het
bezoek werden de leerlingen in
de gelegenheid gesteld om met
enkele raadsleden van gedachten te wisselen. Daarvoor was
de raadszaal in vergaderopstelling gebracht en mochten ze
van de echte geluidsinstallatie
gebruikmaken. Na een beetje
verlegen begin kwamen al
snel de vragen los en moesten
de raadsleden soms behoorlijk
nadenken en complexe zaken
uitleggen en ze waren het lang
niet altijd met elkaar eens. De
leerlingen gaven na aloop zelf
aan dat het een leerzame ochtend was geweest. Een ochtend
die volgens Göransson voor
herhaling vatbaar is.

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

Veilig Verkeer
actie!
Bij aankoop van een
montuur: meedenkende
autobril glazen v.a.
slechts € 150,- per paar!

Sea Optiek
Zichtbaar Beter

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74
Vrijdag koopavond

2 juni – Op naar Gebouw De Krocht
voor het grote toekomstdebat over
Zandvoort. Meldt u a.u.b. vooraf aan
via toekomstdebat@zandvoort.nl of
meldt het even aan de Centrale Balie
op het Raadhuis. In deze krant een
speciale bijlage waarin de gemeente
de vier scenario’s presenteert.

administratieve diensten ﬁscale diensten
DGA/MKB-advies bedrijfsjuridisch advies
online diensten vermogensplanning
fusie, overname en opvolging controlling
accountancy

1

Als ik dood ben, huil maar niet.
Ik ben niet echt dood moet je weten,
‘t is alleen het lichaam dat ik achterliet.
Dood ben ik pas als jullie mij zijn vergeten.
Na een lang leven, vol van het geven van liefde,
is van ons heengegaan onze
geliefde mamma, oma Mary en mijn omama

Maria Johanna Dalmeijer-Heck
Petoemboekan, 17 november 1916 Hillegom, 9 mei 2008

weduwe van Jan Dalmeijer

Burgerlijke stand
10 MEI -16 MEI 2008
Geboren:

Pim Cees Clemente, zoon van: Silva da Rocha, Carlos
Haroldo en: Romijn, Yvonne Theresia Margaretha.
Nordin Salih, zoon van: Teyfur, Idris en: Charradi Dlimi,
Samira.

Ondertrouwd:

Kortleve, Paul Jörgen en: Igel, Reneé Marie-Louise.

Zandvoort, Marjoleen Poster- Dalmeijer
Eg Poster
Joan Mary
Eggie en Daphne

Gehuwd:

Uithoorn,

Overleden:

Akersloot,

Jan Dalmeijer
Mieke Dalmeijer-Klok
Anne-Fleur en Martijn
Philip Jan en Wendy
Juna
Dolf Dalmeijer
Katja Dalmeijer-Engels
Rik en Suzanne
Loek en Laura

Zoetermeer, Chris Dalmeijer
Karin van Wijlandt
Christa
Michelle
Sebastiaan
Beekbergen, Gonny Vogels-van Buchem
De Favaugeplein 47’
Zandvoort
Correspondentieadres:
D. Dalmeijer
Molenbuurt 28
1921 CT Akersloot

van Berge Henegouwen, Johannes Xaverius Clemens
Maria en: van Rijsbergen, Jurriana Petronella.
van Duijn, Dirk en: Bon, Eliane.
Barnhoorn geb. Roosenhart, Alida Maria, oud 91 jaar.
Sipkema, Jan Sjouke, oud 75 jaar.
Dalmeijer geb. Heck, Maria Johanna, oud 91 jaar.

Stukje Mediterranée aan zee

Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do

22
23
24
25
26
27
28
29

Hoog Laag Hoog Laag Hoog
water water water water water
-

01.36
02.00
02.36
03.10
03.55
04.35
05.25
06.36

05. 45
0 6 .1 5
06.50
07.26
0 7. 5 9
08.45
09.55
11.15

13. 4 5
14.14
15.00
15. 40
16.20
1 7. 1 0
1 7. 5 5
19.04

18.06
18.40
1 9.1 0
19.46
20.30
21.26
22.46
23.50

ZONDAG 25 MEI
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur ds. B.J. Stobbelaar uit Driehuis

Zandvoortse garnalen
met de kro gevangen

Hele tarbot

zoals oma hem vroeger bakte

Tiramisu

om je vingers bij af te likken

€ 29,75

Keuken iedere
avond geopend

Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

goedgekeurd. Aan deze notitie is een aantal maanden hard

treintje: het 7-Up treintje. Sinds een paar weken rijdt er weer

de Structuurvisie 2025, over hoe Zandvoort er dan uit zal zien,

uur, in De Krocht zal worden gehouden.
Het is een boekje geworden
van 40 pagina’s waarin de
gemeente een viertal scenario’s heeft geïntroduceerd en
uitgewerkt: ‘Parel aan Zee’,
‘Ons Sandevoerde’, ‘Zandvoort
Buiten’ en ‘Europa Beach’. Elk
scenario geeft een mogelijk
toekomstbeeld van Zandvoort
op basis van de vraag: hoe
zou het in 2025 zijn als…? De
vier scenario’s zijn geen ‘fata
morgana’ maar elk scenario
is geschikt om als leidraad te
dienen voor de ontwikkeling
van Zandvoort.

zijn. Vooral de vraag hoe krachtig deze economische motor
blijft ronken is voor onze gemeente van eminent belang,
net als de verdediging van de
kust ten aanzien van de zeestijging door de klimaatsverandering.
In het hart van deze krant vindt
u een uitneembare bijlage van
de gemeente Zandvoort, waarin de vier scenario’s beknopt en
helder worden omschreven.
Tevens wordt in deze bijlage
vermeld hoe en waar u zich
kunt aanmelden voor het vervolgdebat. De volledige notitie
is als PDF-ile via de gemeentelijke website te downloaden.

Voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

Colofon

Openingstijden kantoor:
Maandag en dinsdag
09.00 - 16.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie:
Letty van den
Brand-Kinderdijk
Tel. 06 - 434 297 83
Email: letty@
zandvoortsecourant.nl
advertenties@
zandvoortsecourant.nl
Bladmanager:
Gillis Kok
Tel. 06 - 460 460 26
Email: gillis@
zandvoortsecourant.nl

een toeristentreintje door Zandvoort.

situatie. Nu dus een vervolgdebat dat op 2 juni, vanaf 20.00

Voor-, tussen-, naschoolse en vakantie opvang.

Kantooradres:
Hogeweg 39-1
2042 GE Zandvoort
Tel & Fax 023 - 5732 752
Email: redactie@
zandvoortsecourant.nl

ren ’60 van de vorige eeuw reed er in Zandvoort een toeristen-

lingen nauwkeurig probeert te vertalen naar de Zandvoortse

Buitenschoolse opvang De Boomhut

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Week van de Zee menu

Oude tijden herleven. Rond het einde van de jaren ’50, begin ja-

Voor Zandvoort zal ook de ontwikkeling van de Noordelijke
Randstad van grote invloed

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
www.aap-parochies.nl
10.30 uur pastor H. Kaandorp e.a.
Viering 60-jarig priesterjubileum Kaandorp
RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
www.aap-parochies.nl
10.30 uur pastor IJ. Tuijn

Het college heeft onlangs de Dialoognotitie, in het kader van

men. Het is een overzichtelijk werkstuk dat grote ontwikke-

Keuken dagelijks geopend
mei
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Toeristentreintje
oficieel van start

uitkomsten van de discussies in De Krocht zijn erin opgeno-

Tel. 023 571 57 07

•

Vervolgdialoog
Structuurvisie Zandvoort

gewerkt, is met veel ideeën van Zandvoorters gevoed en de

Strandpaviljoen 23

Kerkdiensten

Wij hebben in besloten kring afscheid van haar
genomen, waarna de crematie heeft plaatsgevonden in Crematorium Bouwens te Uithoorn.
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De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind.
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.
Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer • Plezier
Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten
Flemingstraat 55
T: 023 – 57 173 73 / 57 40 330
info@pluspuntzandvoort.nl

Cartoon

•
•
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2041 VW Zandvoort
F: 023-57 16 865
www.pluspuntzandvoort.nl

Hans van Pelt

Wethouder Wilfred Tates achter het stuur van de ‘locomotief’

Het is de bedoeling dat dit treintje een verbinding gaat vormen
tussen de eindstations van
trein en bus met de boulevards.
Ook is er een mogelijkheid om
een rondrit door Zandvoort te
maken. Een rit naar het strand
kost € 2 evenals terug en een
rondrit € 4.
Vorige week woensdag was het
bijna voltallige college aanwezig om de eerste officiële rit
mee te maken. Volgens het
college is aanvullend vervoer
vanaf de eindstations van het
openbaar vervoer noodzakelijk omdat Zandvoort beschikt
over bijna 10 kilometer strand.
Om het treintje rendabel te
exploiteren heeft de eigenaar
een vergunning gekregen voor
een draaimolen en een ijskar
bij het begin- en eindpunt
van de trein. Deze plek zal gedurende het seizoen nog drie
keer van locatie veranderen
waardoor het een evenement

wordt en er dus andere vergunningen nodig zijn dan voor
een permanente plaats. Na
het Raadhuisplein volgt het
Stationsplein, het Badhuisplein
en het Burgemeester van
Fenemaplein. Daarna kan bekeken worden waar de begin- en
eindhalte komend jaar zal moeten komen voor de beste resultaten, want men is er vast van
overtuigd dat het een geslaagd
experiment zal worden.
Wat tijdens de rit opviel was de
slechte bestrating van vooral
het stuk boulevard Paulus Loot
ten zuiden van het casino. Dat
werd nog versterkt door de
slechte vering van de wagons.
“Daar wordt aan gewerkt”,
aldus exploitant J. de Bruijne,
“binnen een aantal weken staat
er hier een nieuwe MercedesBenz trein met luchtvering,
vliegtuigstoelen, airconditioning en een rolstoellift.” We
zullen het zien!

Divers programma
opening muziektent
Dick Hoezee van circus Rigolo zal komende zaterdag de spreek-

stalmeester zijn tijdens de opening van de muziektent. Tevens
zal hij als clown Didi enkele acts uitvoeren om het publiek te
vermaken.

Oud-burgemeester Van der
Heijden zal door een symbolische handeling om 10.30 uur
de tent officieel in gebruik
nemen, waarna burgemeester Niek Meijer een korte toespraak zal houden. Vervolgens
is het de beurt aan de
Sylliphonics, een ludiek trio dat

clowneske muziek maakt, en
daarna treedt het Zandvoorts
Mannenkoor op. Als laatste act
staat een Salsaband op het
programma, die de toeschouwers zal uitnodigen om te
volgen richting Badhuisplein
waar de opening van de Week
van de Zee zal plaatsvinden.

•
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Column
Jonge vogeltjes

Nooit gedacht dat het zou
gebeuren. Maar toch….er
zit een mezennest in ons
vogelhuisje. Ik was altijd jaloers op zwager en zus. Zij
hadden elk jaar een nest vol
kwetterende meesjes. “Ik heb
al jaren vier mezenkastjes
hangen. En er gebeurt maar
niks!” Ik borrelde van verontwaardiging: “Je hebt ze op de
verkeerde windrichting hangen.” Of: “Het gat is te groot.”
Commentaar genoeg van
vermeende vogelkenners.
En nu? Het is gelukt. Bijna.
In het vroege voorjaar was
een mezenpaar al op zoek.
Eerst bezochten ze het ‘echte’ vogelhuis, goedgekeurd
door de Vogelbescherming.
Met perfecte maten. Alles
klopte volgens de folder.
Maar dit werd weer verlaten. Waarom? Vraag het aan
die mezen! Nu maken ze hun
nest in een soort kraakpand.
Het vogelhuis dat ze hebben
uitgekozen lijkt op niks. We
kochten het enkele jaren geleden van een oude baas. Hij
maakte ze zelf. Had er wel een
stuk of tien in zijn voortuin
staan. Versierd met exotische
slakkenhuisjes en schelpjes.
Zag er leuk uit maar biologisch verantwoord? Nee!
“Laten we er eentje kopen.
Heeft die man ook een extra centje.” Lacherig namen
we het ding mee naar huis.
Echtgenoot hing het op, vlak
bij ons terras. “Verkeerde
plek! Véél te druk en op het
westen. Daar komt geen vogel in.” We hingen het wel
wat hoger. Het stond wel
grappig. Dat kitscherige ding.
Maar nu? Het is toch gelukt.
Pa en ma vliegen af en aan.
Zijn driftig en druk bezig. Alle
commentaar ten spijt. Jonge
vogeltjes zitten er (nog) niet
in. “Bij ons zijn de mezen dit
jaar niet gekomen.” Zus en
zwager kijken vol afgunst
naar ons kleine kraakpandje.
“Ach. Misschien wilden ze
een andere leefomgeving!”
Ik grinnik vol leedvermaak
en wacht met spanning tot
de eitjes zijn uitgebroed. Ik
zei het al: onze tuin is een
vogelparadijs.
gman
Lienke Bru
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Haltestraat 16 tel 023-5716204

Strandpaviljoen
Thalassa 18
Zoekt voor het seizoen
enthousiast personeel m/v
voor de keuken.
Werktijden bespreekbaar.
Tel.: 023-5715660

Evenementen Agenda

De hele middag kunt u uitleg krijgen en
presentaties zien bij de kramen

24 Opening Muziektent

Mei

12.10 Brandweer: vlam in de pan, durft
u een brandje te blussen?
12.40 Ambulance dienst GGD en Rode Kruis.
13.00 Politie: hondenbegeleider
13.30 Zandvoortse Reddingsbrigade
13.50 Brandweer: vlam in de pan, durft
u een brandje te blussen?
14.20 Ambulance dienst GGD en Rode Kruis
14.40 Politie: ietsarrestatie
15.10 Zandvoortse Reddin gsbrigade
15.30 Brandweer: vlam in de pan, durft
u een brandje te blussen?
15.50 Ambulance dienst GGD en Rode Kruis
16.10 Politie: hondenbegeleider
16.30 Reddingdemonstratie
KNRM met helikopter

die in een gezellig team willen werken.
Full time of part time
Diverse uren en dagen mogelijk
Wij bieden
een prettige werkkring, goed salaris en
goede secondaire arbeidsvoorwaarden.
Inlichtingen bij M. Horneman telefoon 023-5719067

Oficiële ingebruikname muziektent
Raadhuisplein, aanvang 10.30 uur

24-31 Week van de Zee
20-23 Fiets 4-daagse

Zandvoort 180 Stichting
Zandvoortse 4-daagse

25 Voorjaarsmarkt

Voorjaarsfestival centrum

30 Opening Strandseizoen

Oficiële opening, Safari Club

31 Jubileumviering

Autoparade en live muziekpodium
in centrum, ter viering van het
60-jarige bestaan van
Circuit Park Zandvoort

31-1 Dutch Power Pack

Jubileumraces, circuit

Apotheek Beatrixplantsoen zoekt

Wij zijn op zoek naar:

Enthousiaste verkoop(st)ers
en zaterdag hulpen

Week 21 • 2008

meimeimeimeimei

Wij zijn op zoek naar
part-time medewerkers en
vakantie krachten m/v
per direct vanaf 16 jaar

Demonstraties tijdens de opening
van de Week van de Zee
op zaterdag 24 mei.

een apothekersassistente
in opleiding (BBL’er)
Leerlingen in de BBL-opleiding combineren werk en leren. Om
deze opleiding te kunnen volgen, werk je minimaal 24 uur per
week in de apotheek en ga je één dag naar het Nova College aan
de Schoterstraat in Haarlem.
Kijk, voordat je reageert, of je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden (benodigde diploma’s). Kijk op www.rocnovacollege.nl, ga
naar opleidingen, locaties, regio midden Haarlem, Schoterstraat
4 opleidingen, apothekersassistent versneld: BBL.
Alle informatie over de opleiding staat hier vermeld.

Jobtide uitzendbureau
zoekt personeel voor diverse branches.
Kijk op de website www.jobtide.nl of
maak even een afspraak om persoonlijk kennis
te komen maken via telefoonnummer
023-8887340 of de e-mail info@jobtide.nl

Na je opleiding kun je bij ons blijven werken. Ben je communicatief
vaardig, patiëntvriendelijk, nauwkeurig, kun je goed rekenen, goed
samenwerken in een team en heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel? Reageer dan op onze advertentie.
Contactpersoon mevr. C.A. Abels
Adres: Beatrixplantsoen 1c, 2042 PW Zandvoort
Telefoon 023-5713073
E-mail: info@apotheekbeatrixplantsoen.nl.

Krant niet ontvangen?
4

Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Politiek Commissievergadering 14 mei 2008

agenda staande onderwerpen op zich vlot afgewerkt. Meer

tijd vergde echter het begin van de vergadering, waarin vooral
het vaste agendapunt als inbreng van derden en mededelin-

gen van het college, samen met het vaststellen van de agenda
lange tijd in beslag namen.

De eerste inspreker ging uitvoerig in op de gebeurtenissen van het Pinksterweekend.
Hij complimenteerde burgemeester Niek Meijer met de
standvastige wijze waarop
de overlast van jongeren een
halt had weten toe te roepen.
Een tweede inspreker ging
namens de bewoners van de
Kostverlorenstraat e.o. in op de
manier waarop B&W het besluit van Gedeputeerde State
van 27 maart 2007, waarin
goedkeuring onthouden werd
aan de plannen voor het gedeelte van de busweg tussen
Koninginneweg en de kruising van Haarlemmerstraat/
Zandvoortselaan met de
Kostverlorenstraat, wil afhandelen. Volgens de uitspraak
moet de gemeente binnen
een jaar met een nieuw plan
komen. De uiterste datum
daarvoor, 3 juli 2008, nadert
volgens de inspreker met rasse
schreden. Uit de daaropvolgende discussie met verantwoordelijk wethouder Wilfred Tates
werd duidelijk dat de bewoners van mening zijn dat het
verkeersaanbod op dit weggedeelte alleen mag bestaan
uit openbaar vervoer, terwijl
de gemeente ook ietsers en
voetgangers wil toelaten.

Kop Zeeweg

Wethouder Tates ging in het
deel ‘informatie van het college’ in op de gang van zaken
rond de heropening van de
Zeeweg, waar tot de dinsdag
na Pinksteren gewacht werd
met weghalen van de versperringen, terwijl het betreffende weggedeelte al klaar
was. Hierdoor ontstonden
zowel zondag als maandag
onnodige verkeersproblemen.
Volgens Tates is dit niet te accepteren, maar heeft de gemeente Zandvoort hier geen
invloed op. De wethouder zal
de gang van zaken zowel met
zijn Bloemendaalse ambtgenoot als met de provincie opnemen.

Voetbalkooien

Wethouder Toonen informeerde de commissie over de mogelijkheden om te komen tot
zogenaamde voetbalkooien,
dit naar aanleiding van de
situatie rond het speelveldje
tussen Vondellaan en J.P.
Heijeplantsoen. De wethouder was met een delegatie
een kijkje wezen nemen in de
gemeente Heemskerk. De mogelijkheden die hij daar gezien
had vindt hij ook in Zandvoort
toepasbaar, zodanig dat de

directe omgeving geen (geluid)hinder meer ondervindt
van de spelende jeugd. Tevens
werd een bezoek gebracht aan
een zogenaamd Johan Cruyffcourt. Een speelterrein van
kunstgras met mogelijkheden
voor diverse sporten. De commissie reageerde positief op de
geopperde mogelijkheden en
wacht de voorstellen af.

Eigen pluim

Het initiatief dat de commissie Projecten en Thema enkele
maanden geleden nam in het
kader van een beter contact
met de inwoners, is volgens
de leden zelf zeer geslaagd.
Het onderwerp Zandvoort
Schoon!? bleek een schot in de
roos, met onder meer een druk
bezochte inspraakavond. Het
resultaat, een ideeënboek over
dit onderwerp, werd door VVDer Hans Drommel aangeboden
aan verantwoordelijk wethouder Tates en burgemeester
Meijer. Ook zette Drommel een
aantal collega commissieleden
in de bloemetjes vanwege hun
grote inzet of opmerkelijke
inbreng. Over de inhoud van
het ideeënboek werd amper
van gedachte gewisseld. Een
kritisch geluid over het eigen
project was niet te beluisteren.
Hetzelfde was het geval met
het verwante onderwerp het
draaiboek ‘Dorpsgesprekken’,
dat net als de voorstellen over
Zandvoort Schoon!? geen vragen of discussies opleverden
en door alle partijen voor kennisgeving werd aangenomen.

Zandvoorts raadslid in actie voor China

Deze week neemt GBZ-raadslid Joke Draijer actie voor

China. Zij wil door middel van

een huis-aan-huis collecte in

juni en de verkoop van een
aantal zaken die geschonken zijn, tijdens de komende

Voorjaarsmarkt geld bijeenbrengen voor de slachtof-

fers van de verschrikkelijke
aardbeving van vorige week
waarbij het dodental waarschijnlijk boven de 50.000 uit
zal stijgen.

Draijer:“Ik kom net van vakantie
uit China en weet wat er speelt.
De gemeente wil meewerken
want er is daar zoveel leed, het
is niet te overzien. Verder wil

nummer 21
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Politiek Raadsvergadering 15 mei 2008

Langdradige vergadering Projecten & Thema’s
De raadscommissie Projecten en Thema’s heeft de drie op de

•

ik nog een aantal activiteiten
ontwikkelen maar daar hoort u
later meer over. De Zandvoortse
bevolking moet zich laten horen, het is hard nodig!”

Geheimhouding weer heikel punt
De geheimhouding op bepaalde zaken rondom de Midden-

boulevard heeft weer een felle discussie opgeleverd. Fred Paap
(VVD) had op vragen een schriftelijk antwoord, over het intrekken van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) gekregen
waar geheimhouding op lag. Paap vond dat vreemd omdat hij
nu niet de antwoorden aan zijn vragensteller kan geven. Ook
een motie van de CDA-fractie nam veel tijd in beslag.
Een ogenschijnlijk korte
agenda heeft dus toch voor
de nodige discussie gezorgd.
Eerst was er de nodige strijd of
het schriftelijke antwoord aan
Paap een agendapunt moest
worden of niet. Uiteindelijk
kwam de brief als agendapunt
naar voren en haalden twee
punten die Gert-Jan Bluijs
(CDA), die zich de hele vergadering behoorlijk roerde, eveneens over geheimhouding en
over de rol van het college bij
het sluiten van overeenkomsten, het niet. De toon was
gezet.
Ook bij het agendapunt dat
de prestatieafspraken met de
EMM behandelde, kreeg Bluijs
nul op rekest. Hij vindt dat er
meer duidelijkheid moet komen over het realiseren van
meer woningen voor senioren
en mensen die zorg nodig hebben en wil die ook vastleggen.
De uitleg van de wethouders
Bierman en Toonen, die aangaven dat er meerdere gesprekken met andere partners dan
de EMM worden gevoerd, werden door de coalitiepartijen
voor zoete koek aangenomen
waardoor een meerderheid
zich achter de prestatieafspraken stelde. Ook de diverse
zaken die volgens het college
geheimhouding behoeven,

onder andere een nieuwe samenwerkingsovereenkomst
binnen het Middenboulevardproject, werden door de raad
bekrachtigd. Paap kreeg wel
van Bierman gedaan dat de
wethouder binnen een week
laat weten welke van de antwoorden die Paap kreeg en
waarop eigenlijk geen geheimhouding zou hoeven te
liggen, alsnog openbaar kunnen worden gemaakt.
De motie van het CDA over een
andere aanpak van het bestemmingsplan Middenboulevard,
waarin wordt opgeroepen om
als college en raad gezamenlijk een raadsbesluit voor te
bereiden, kreeg ook te weinig
steun. Opvallend was dat de
OPZ, de partij die het project
Middenboulevard min of meer
tot verkiezingsitem bombardeerde, zich lang van commentaar onthield.
Aan het einde van de vergadering werd Astrid v.d. Veld door
voorzitter Niek Meijer hartelijk
bedankt voor haar inzet tijdens de ziekte van Joke Draijer.
Draijer heeft aangegeven dat
zij haar taken weer kan vervullen. Meijer was weer zeer origineel. Waar normaal een bos
bloemen wordt overhandigd,
kreeg V.d. Veld een vaste plant,
een ‘vergeet-mij-niet’!

Politiek Commissievergadering 27+28 mei 2008
Commissie Raadszaken

Dinsdag staat het discussiestuk ‘parkeerterrein De Zuid’ op de
agenda. Het zal gaan over de toekomstige exploitatie van het
terrein. Tevens zal een nieuwe brandweerkazerne weer aan de
orde komen.

Commissie Planning & Control

Woensdag staat op de agenda: het eindrapport van de
Bestuurskrachtmeting, de Begrotingsrapportage (BERAP) 2008-1,
een subsidie voor de ilm ‘Zandvoort bij Zee’ van Thys Ockersen
(€ 10.000) en een subsidie voor de Sportraad (€ 5.000) voor
onderzoek naar een omnivereniging.
5
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In prijs
verlaagd!

Nieuw!

De Zandvoortse politieagent Ruud Luttik is vorige week
maandag teruggekomen van een VN-missie op Cyprus. Luttik
had gesolliciteerd bij de VN naar de functie van politieagent

en werd voor 6 maanden uitgezonden naar waarschijnlijk de
oudste VN-vredesmissie in de wereld: UNFICYP.

Deze zeer riante bovenwoning met een heerlijk ruim
balkon (ca. 7 x 2m) verkeert in perfecte staat van onderhoud. De gehele woning is voorzien van gestuukte
wanden, dubbel glas en grotendeels van hardhouten kozijnen. De ruime woonkamer is U-vormig met een grote
open keuken voorzien van div. inbouwapparatuur. Op de
tweede verdieping heeft de woning drie goed bemeten
kamers, allen voorzien van een dakkapel. Daarnaast bevindt zich hier de wasruimte met cv-opstelling en tevens
een 2e toilet.
• Videofoon aanwezig
• Vrij parkeren in de directe omgeving
• CV Neit combiketel (2003).
• Markiezen aan de zuidzijde

Vraagprijs: € 269.000,-- k.k.

Burg. van Fenemaplein 19/9

Als het aan de Bond Heemschut ligt komen de uit 1951
daterende Watertoren, Het
Huis in de Duinen (1956),
Boulevard de Favauge (1952)
en het Palace Hotel (1965)
op de alternatieve lijst rijksmonumenten. Maandag
overhandigde Heemschut
het voorstel tot aanvulling
van de rijksmonumentenlijst tijdens een bijeenkomst
in Vlissingen aan minister
Plasterk. Opmerkelijk is dat
drie van de vier Zandvoortse
objecten onderdeel uitmaken van het bestemmingsplan Middenboulevard.

Haarlemmerst
raat 45

Op de 5e verdieping gelegen 4 kamerappartement met
prachtig uitzicht over zee en dorpscentrum. Op goede
locatie, nog geen honderd meter van het strand gelegen
aan de rand van het centrum met alle voorzieningen in
de directe omgeving, zoals supermarkt, treinstation etc.
De woning behoeft enige modernisering, maar verkeert
verder in goede staat. Woonoppervlakte ca.. 100 m2.

In perfecte staat van onderhoud verkerend royaal woonhuis
met voor- en achtertuin gelegen in karakteristieke straat.
Woonkamer met open haard; natuurstenen vloer en openslaande deuren naar
achtertuin; moderne witte hoogglans keuken met natuurstenen aanrechtblad
voorzien van inbouwapparatuur; op 1e etage 3 slaapkamers, werkkamer, toilet
en badkamer met ligbad en wastafelmeubel.

• Het appartement wordt gestoffeerd opgeleverd.
• Grotendeels voorzien van dubbel glas.
• Separate berging onder het gebouw
• Balkons op het westen en oosten
• Garage eventueel ter overname

In 2007 is dit woonhuis op professionele wijze
totaal gerenoveerd.

Vraagprijs: € 205.000,-- k.k.

Vraagprijs: € 485.000,-- k.k.

• Centraal stofzuigsysteem
• C.v combiketel 2007

Ruud Luttik (links) in Ledrastreet (Cyprus)

Kostverlorenstraat 66B
!
N HUIS

Zandvoort

OPE

Deze woning MOET van binnen gezien worden!!

Vraagprijs: € 462.500,= k.k.

Deze heerlijke familiewoning
is gelegen aan de rand van het
groene hart in Zandvoort.
De woning beschikt over een
royale living met een aanbouw,
een fraaie keuken met o.a.
een BORETTI fornuis, 4 prettige
slaapkamers, een OPRIT voor
meerdere auto’s en een fantastische achtertuin van maar liefst
25 meter diep op het ZUIDEN!!
In de achtertuin is een grote
schuur aanwezig met een bouwvergunning voor een nieuwbouw.
• Centraal gelegen aan de
rand van het groene hart
in Zandvoort;
• Originele details aanwezig als
bv. Kamer-en-suite deuren;
• Positief bouwkundig rapport
ter inzage op kantoor;
• Woonopp. ca. 145 m2,
perceelopp. 323 m2.

Zaterdag 24 mei
Open Huis van 11:00-13:00 uur

VOND!
KOOPA

Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Donderdag 29 mei
“Koopavond” van 19:00-20:00 uur
Deze inloopavond bent u van harte
welkom voor een bezichtiging

Vrolijk bezoek voor Voorjaarsmarkt

De komende zondag georganiseerde Voorjaarsmarkt krijgt vrolijk en

speciaal bezoek. De bus van de CliniClowns, die een toer maakt door Nederland, komt naar Zandvoort en zal vanaf 10.00 uur tot 18.00 uur voor
een ieder te bezichtigen zijn. Het is namelijk niet zo maar een bus!
Deze vrolijk beschilderde bus maakt
geluiden, heeft een
pratende spiegel en
schudt als je hem kietelt! Natuurlijk bevat
de bus ook veel informatie over het werk
van de CliniClowns
die afleiding en
plezier bieden aan
kinderen met een
ziekte en/of een
handicap. Zo weten
veel mensen niet
dat de CliniClowns niet alleen
bezoekjes brengen aan ziekenhuizen, maar ook aan andere instellingen, voor bijvoorbeeld kinderen met een handicap. Ook heeft
CliniClowns, speciaal voor kinderen die thuis worden verzorgd, een
besloten website opgestart: www.
neuzenroode.nl. Kinderen kunnen
daar chatten met clowns, webcammen met andere kinderen en

allerlei spelletjes doen en ilmpjes
bekijken. Daarnaast organiseert
CliniClowns evenementen zoals
de Theatertour, zodat kinderen
met een handicap en het gezin
een onbezorgd dagje uit kunnen. Dus kom zondag naar de
Voorjaarsmarkt en onthoudt dan
het motto van de CliniClowns:
Vergeet vandaag niet te lachen!

Luttik: “Voordat er maar sprake van uitzending is, wordt je
volledig door de mangel gehaald. Je directe chef en je
korpschef moeten toestemming geven. Dan gaat je
sollicitatie naar de KLPD die
de verdere selectie op zich
neemt. Je weet alleen niet
wanneer en waar je naartoe
wordt uitgezonden, je hebt
geen keuzemogelijkheid. De
opleiding is zeer gedegen,
vooral voor wat betreft diplomatieke besluitvorming.”
Luttik werd kort daarna uitgezonden naar Cyprus. Hij
arriveerde op 12 november
2007 in Famagusta, een havenplaats op het Turkse deel
van het eiland. “Je kent heg
noch steg natuurlijk en ook
was ik de taal niet machtig.
Engels spraken ze daar niet
dus communiceren was moeilijk. Mijn eerste baan was aan
de meldtafel tussen militairen uit Kroatië, Slowakije en
Hongarije in. Wij moesten
zorgen dat de burgers zich
rond de bufferzone, die de
beide delen scheidt, zich aan
de regels hielden. Dat was
soms wel eens moeilijk. Stel
je voor een boer komt een
vergunning halen om zijn
land, dat in de zone ligt, te
mogen bewerken. Dan ga je
eerst hier en daar informatie

inwinnen en dan blijkt dat
het bewuste gebied bij de VN
geregistreerd staat als zijnde
een mijnenveld! De boer echter weet van niets. Dat soort
zaken kom je regelmatig tegen.”
Later verhuisde hij naar het
Griekse gedeelte en werd
ingezet in de hoofdstad
Nicosia. “Er is een groot verschil tussen de beide delen.
Het Griekse deel is meer
ontwikkeld. Je merkt er ook
dat er veel onwil is tussen de
militairen van de beide partijen, veel kinderachtige pesterijen.” Luttik heeft in april
meegemaakt dat een belangrijke straat van Nicosia, de
Ledrastreet, een extra overgang werd. De nieuwe Grieks
Cypriotische president heeft
toenadering gezocht met dit
als eerste resultaat.
“Weer terug moet je wel wennen. Daar ben je alleen en
hier weer met je hele gezin,
een stuk drukker dus. Ook zal
ik een ander ritme aan moeten gaan houden. Nu ben ik
een paar dagen vrij, ontschepingsverlof heet dat. Daarna
gewoon weer bij de baas aan
het werk maar één ding is zeker: ik zou het voor geen goud
hebben willen missen”, sluit
Luttik af.

•
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Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)
Drie nieuwe
rijksmonumenten

Dr. C.A. Gerkestraat 23RD
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Met oog en oor
de badplaats door

VN-politieman terug uit Cyprus
Uw
bezichtiging
waard!

•

Mc Donalds gesloten

Wat al enige tijd verwacht
werd is afgelopen maandag een feit geworden. De
Zandvoortse vestiging van
fastfoodketen Mc Donalds
aan het Raadhuisplein is na
vele jaren het beeld mede
bepaald te hebben gesloten. Wat rest is een leeg pand
met wit geschilderde ramen.
Een vervelende aanblik juist
op het plein waar komende
zaterdag een nieuwe impuls wordt gegeven met de
opening van de muziektent.
Overigens is het opvallend,
zo niet verontrustend, hoeveel panden in de Kerkstraat,
de Grote Krocht, Haltestraat
en nu het Raadhuisplein zo
kort voor de start van het
toeristenseizoen leeg staan.

Ton is terug

Na een solofietstocht van
drie weken is onze plaatsgenoot Ton Kaspers (70) afgelopen zaterdag in Zandvoort
teruggekeerd. Ton vertrok
op 28 april, zoals hij zich had
voorgenomen, te iets in de
richting van de Poolse hoofdstad Warschau. Via de Duitse
deelstaten Thuringen en
Beieren ging het eerst in de
richting van de Tsjechische
hoofdstad Praag, waar hij na
1480 km en vele ervaringen
rijker arriveerde. Achteraf

bleek Praag het eindpunt te
zijn, maar de prestatie van deze
krasse Zandvoorter, die zonder
voorbereidende trainingsritten
op weg ging, is er niet minder
om. Zijn voortijdige terugkeer
per trein heeft overigens een
bijkomstig voordeel, want nu
kan hij met het Zandvoorts
Mannenkoor komende zaterdag meewerken aan de opening van de muziektent op het
Raadhuisplein.

Priesterjubileum

Pastor Henk Kaandorp was
in de periode 1967 tot 1988
de priester van de St. Agatha
parochie. Na zijn emeritaat is
de nu in Heemstede wonende
Kaandorp in Zandvoort, waar
hij 21 jaar zeer actief was, nog
lang niet vergeten. Op gezette tijden keert hij, hoewel

zijn stem na een zware keeloperatie in 1992 verminderd
is, terug in zijn oude parochie om daar een viering te
leiden. Dat is ook komende
zondag het geval, maar dan
staat Kaandorp zelf centraal
omdat hij dan herdenkt dat
hij 60-jaar geleden, in 1948,
tot priester werd gewijd. In
de enkele maanden geleden
gerenoveerde kerk zal hij komende zondag 25 mei vanaf
10.30 uur de hoogmis opdragen. Na aloop is er uiteraard
gelegenheid deze geestelijke,
die een grote bijdragen heeft
geleverd aan de Oecumene in
Zandvoort, de hand te drukken. Een gelegenheid waarvan
ongetwijfeld velen gebruik
zullen maken.

Inspiratieradio bij ZFM

Vanaf komende zondag, tussen 20.00 uur tot 21.00 uur,
kunt u iedere zondag via ZFM
luisteren naar Inspiratieradio.
Inspiratieradio behandelt
psychologische en spirituele
onderwerpen. De onderwerpen zijn praktisch van aard
en direct toepasbaar in het
dagelijks leven. Het programma wordt gepresenteerd
door Kristel van Wingerden
en Richard Buijtenhek. Meer
informatie kunt u vinden via
de website www.inspiratierdaio.nl, die tegen die tijd op
het internet staat. ZFM is te
beluisteren via de ether op
106.9 FM, via de kabel op
104.5 FM en via kanaal 35
van de kabeltelevisie.

Huisfotograaf wint prijs

Joop van Nes, onder andere
fotograaf van de Zandvoortse
Courant, is vorige week in de
prijzen gevallen. Rondom de
Nationale Sportweek was een
fotowedstrijd georganiseerd,
waarbij zijn deelname hem
een 1e plaats opleverde. Het
gaat om de (bijgaande) foto
van de start van één van de
wedstrijden van het Oude Halt
Straatvoetbaltoernooi van vorig jaar. Deze foto heeft ook al
een plaats gehad in de WMO
krant die vrij recent huis-aanhuis verspreid werd. De prijs,
een door Taeke Taekema gesigneerde hockeystick, heeft
Van Nes aan de Zandvoortse
Hockeyclub geschonken die
één van haar jeugdleden er
blij mee heeft gemaakt.
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VOORJAARS

MARKT
DE ENIGE ECHTE VAN

Zonda g 25 mei
VOOR JONG & OUD
DIT MAG U NIET MISSEN !
- Door het gehele centrum

- Veel kinderattracties

- Ruim 300 kramen

- DIVERSE OPTREDENS

Spetterende Voorjaarsmarkt Zondag 25 mei in Zandvoort!
Komende zondag, 25 mei, is het centrum van Zandvoort weer
het domein van een mega voorjaarsmarkt. De circa 275 kramen zullen de straten doen omtoveren tot één groot voor-

jaarsfeest. Handelaren en bezoekers vanuit heel Nederland
zullen weer richting Zandvoort trekken om dit festijn mee te
mogen maken. IJs en weder dienende, en het weerbericht ziet

er weer veelbelovend uit, zullen naar verwachting weer een
kleine tienduizend bezoekers op dit spektakel af komen.
De Ondernemers Vereniging
Zandvoort (OVZ) en Pole
Position zijn als gezamenlijke
organisatie dan ook erg gelukkig dat de deelnemers, maar
vooral ook de bezoekers, de
Zandvoortse jaarmarkten zo
positief ontvangen. In omvang
is de Zandvoortse voorjaarsmarkt uitgegroeid tot één
van de grootste in zijn soort
in Nederland. Door de ervaringen van vorige markten en de
grote vraag naar kramen heeft
de organisatie kunnen kiezen
uit een enorm uiteenlopend
aanbod. Zo zijn er, naast de ge-

bruikelijke markthandelaren,
stands met antiek, curiosa en
heel veel gadgets die u vaak
niet in de grote winkelcentra
kunt vinden.

Veel entertainment

Ook een groot aantal
Zandvoortse winkeliers in
de Haltestraat, Grote Krocht,
Kerkstraat en Kerkplein doen
aan deze jaarmarkt mee.
Ongekende acties of extreme kortingen zullen u lokken. Natuurlijk zijn ook veel
nieuwe zomercollecties nu al
binnengekomen. Dus wilt u

het nieuwste van het nieuwste dan kunnen de winkeliers
van Zandvoort u deze dag
natuurlijk ook helpen. Een
ander sterk punt ten opzichte van andere markten is het
uitgebreide programma entertainment en kinderplezier
tijdens de markt. Zo is er absoluut geen sprake van een
enkel kinderdraaimolentje,
maar staan of lopen er tientallen attracties van niveau,
voor kinderen én volwassenen, in en door het centrum
en staat de ‘bungy-jump’-attractie weer voor café Neuf.
Op een aantal plaatsen staan
ook bandjes die vrolijke muziek voor u maken. Een paar
artiesten die vorig jaar erg
goed in de smaak vielen komen weer
terug, maar
ook is er
ruimte geschapen voor
nieuw talent.

Maak er een ‘dagje uit’ van

Het wordt dus een onvergetelijke dag voor het hele
gezin, waarbij het centrum
weer zal veranderen in een
extra gezellig dorp. In combinatie met de tweede dag van
de Week van de Zee, met onder andere een klederdrachtshow van De Wurf op het
Kerkplein, staat Zandvoort
weer eens positief op zijn
kop! Als u wilt kunt u zich gemakkelijk een hele dag
in het centrum vermaken, om daarna even
lekker uit te waaien op het
strand of plaats te nemen bij
een van de deelnemende restaurants, waar u een speciaal
marktmenu kunt bestellen!
Voor een gezellig

dagje uit noteert u in ieder
geval zondag 25 mei in uw
agenda. Natuurlijk worden er
geen entreegelden gevraagd
en is het straattheater gratis.
De voorjaarsmarkt begint al
om 10.00 uur en duurt tot
18.00 uur. Tot ziens dus in het
centrum van Zandvoort!

Mede mogelijk gemaakt door:

Zandvoortse Courant
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De G ro te Staat
aanbiedingen vele merkbrillen
o.a. D&G Dolce & Gabana
zonnebrillen en monturen!
K ro ch t !
Grote Krocht 20a Zandvoort
Tel.: 023 – 571 4395

En o o k
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BIJ ONS VERKRIJGBAAR

La Bonbonnière

BIRKENSTOCK

Ook op de markt met terras

n o ok
a
a
t
s
Wi j e m a r k t !
op d

OOK IN KINDERMATEN
De leukste koopjes & gadgets bij:

RADIO
STIPHOUT
Ook wij staan met een kraam
op de markt!

OP DE KRAMEN ECHTE KOOPJES!
• BH’s + slipjes v.a. € 5,• KLEDING o.a. shirtjes, broeken,
rokjes enz. v.a. € 5,-

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort
Tel.: 023-57 35 002
Ma 13.00-18.00
di t/m vrij 8:30-18:00
za 8:30-17:00 zo 12:00-17:00

Gaat los op de
voorjaarsmarkt!
Komt u maar langs en
laat u verrassen!

•
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Tijdens
voorjaarsmarkt
leuke koopjes
op de kraam!

Kom gezellig langs
op de markt.
Wij zijn er ook met
leuke
aanbiedingen!

Uw sloggi dealer

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39
Ook zondags geopend
Geldig voor alle modellen en kleuren
vanaf heden t/m 30 juni 2008
of zolang de voorraad strekt.

OP = OP

Aangewaaid bij… Beachclub Tien
Een strandpaviljoen voor jong en oud, verrassend, maar vooral
ongecompliceerd. Ik ben bij Beachclub Tien, waar zomers het

terras bijna altijd vol zit en ’s avonds de heerlijkste gerechten
worden geserveerd. Een veelzijdig paviljoen waar kwaliteit
voorop staat.

Alleen tijdens de voorjaarsmarkt
nog enkele outlet artikelen,
waaronder stoelen en tafeltjes,
voor spectaculaire prijzen!
• WIJ ZITTEN OP DE GROTE KROCHT 38

Wij zijn er ook met
leuke zomerse
aanbiedingen

Dobey Zandvoort
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Haltestraat 38
2042 LN Zandvoort
Tel./Fax (023) 571 50 00

GROTE KROCHT 34-36
ZANDVOORT 023-5732649

Grote Krocht 28, 2042 LX Zandvoort
Tel.: 023-5719345 Fax: 023-5736804
E-mail: dobey.zandvoort@xs4all.nl

•

door Ilja Noltee

Vandaag schuif ik aan tafel bij
de 23-jarige Mirjana Petrovic.
Een cappuccino en een verse
jus d’orange, zijn dranken die
Mirjana in principe altijd bestelt. “Heerlijk”, zegt ze. Mirjana
is opgegroeid in Zandvoort
en al op jonge leeftijd wist
zij telkens wel weer een leuk
terrasje te vinden. Sinds het
bestaan van Beachclub Tien

is zij hier zomers vaak aan
het genieten van een hapje
en een drankje. “De service is
bij dit paviljoen erg goed, het
personeel is bijzonder vriendelijk en daarnaast voel ik
me hier ontzettend om mijn
gemak. Beachclub Tien is een
strandpaviljoen voor iedereen.
De aankleding zorgt voor een
ontspannen sfeer, waarbij het
allemaal heel simpel is gehouden. Ik vind het vreselijk als het
allemaal opgedoft wordt en je
ergens jezelf niet kunt zijn. Hier
kan ik dat wel”, vertelt Mirjana.
Wanneer het over eten gaat is
Mirjana een echte ijnproever.
“Het eten is hier zeer smakelijk.
Vaak kies ik voor de gamba’s of
de scampi’s. Beachclub Tien is
niet alleen een strandpaviljoen, maar het restaurantidee
is hier ook groots aanwezig. Ik
vind het belangrijk om te kunnen kiezen uit verschillende

gerechten, bij dit paviljoen is
de kaart redelijk uitgebreid en
de keuze tussen vlees en vis
prima op elkaar afgestemd”,
aldus Mirjana.

Verse vis

Grote drukte en een gezellige sfeer. Maar hoe komt het
nou dat Beachclub Tien altijd
zo vol zit? Verse producten,
waaronder verse vis zorgen
voor een ware smaaksensatie.
De menukaart is, zoals Mirjana
al vertelde, uitgebreid. Vooral
een grote keuze uit visgerechten als zeebaars, zalmilet, sliptong en tongscharilet zijn een
greep uit de vele opties. Naast
verse vis zijn er ook speciale
wokgerechten. Zo is er de mogelijkheid om te smullen van
bijvoorbeeld ossenhaaspuntjes
of gamba’s in een pittige gembersaus. Voor diegenen die nog
in de ‘Sonja Bakker week’ zijn
blijven hangen of gewoon
lekker en gezond willen eten
zijn er ook nog de verrukkelijke
maaltijdsalades. Een van mijn
persoonlijke favorieten is de pikante honing/kip salade, zeker
het proberen waard!

Lekker centraal
Een andere reden van de populariteit van deze strandtent is zijn ligging. “We zitten hier lekker dicht bij het
dorp en daarom trekken
we ook veel toeristen aan
die via de Kerkstraat richting het strand lopen”, vertelt Fred, manager van het
strandpaviljoen. Beachclub
Tien is 3 jaar geleden gestart
door Robin Molenaar en hij
heeft het goed gedaan. “Bij
ons vind je kwaliteit, we serveren geen postmix, maar
flesjes, daarnaast maken
we gebruik van veel verse
producten”, vertelt Fred.
Het geheel loopt goed door
een prima samenwerking
van het personeel. Ook met
topdrukte zorgen ze bij
Beachclub Tien voor persoonlijke benadering van
de gasten en weten ze op
een zomerse zondag een
groot aantal hoofdgerechten op eerste klas niveau te
serveren. Petje af voor het
hechte team dat achter het
succes staat van dit strandpaviljoen.
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Top Thuiszorg
Een Top Team voor Top zorg

Groot feest bij

Wij hebben een team van gemotiveerde verpleegkundigen en
verzorgenden, die graag kwaliteit en aandacht geven aan de cliënt
Wij bieden:

Verpleging en verzorging
Huishoudelijke verzorging
Terminale thuiszorg
Psycho-sociale begeleiding

Thalassa

Met een persoonsgebonden budget, het PGB, kunt u bij Top Thuiszorg
zorg inkopen afgestemd op uw persoonlijke wensen en situatie. Wij
komen vrijblijvend en kostenloos bij u langs om uw vraag te bespreken.
Voor informatie kunt u bellen met A. Hijner, 023-5714635 of 06-52022639

Café Oomstee
Vrijdagavond 23 mei
Zomerse klanken
v.a. 21.00 uur

VanKessel Live
Zaterdag 24 mei

Derde voorronde
karaoke
Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

Kaarten
van tevoren afhalen
bij Strandpaviljoen
Thalassa 18

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

Restaurant Cinq
Voor gezelligheid,
lunch & diner
Alle gerechten zijn
ook af te halen!

3-gangen dagmenu
€ 29,50
4-gangen dagmenu
€ 34,00
5-gangen dagmenu
Chefs Special
€ 46,50
Voor reserveringen:
023-5716119/info@tfaz.nl

Organiseert

i.s.m. DE OUDE HALT
Dinsdag 17 juni 2008

Straatvoetbaltoernooi
vanaf 15 jaar!

Geef je als tweetal op bij
Bas (06-47572497)
Haltestraat 20-Zandvoort
Tel.: 023-5720461

De krant lezen op internet?

Ook voor alle ZandvoortPas aanbiedingen!
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www.zandvoortsecourant.nl
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Bel 06-4342 9783 en vraag naar de mogelijkheden!

Dorpsgenoten
Penny Vos-Barrass

Wie is de dorpsgenote van deze week? Dat vroegen wij aan
musicalster Penny Vos-Barrass, die sinds vijf jaar in Zandvoort

woont. “Ik ben 36 jaar geleden in Australië geboren en volgens mijn moeder zong ik zelfs al voordat ik sprak! Op mijn

Haringhappen!

nummer 21

Sponsor worden van het wekelijkse weerbericht?

Zaterdag 7 juni a.s.

Heeft u thuiszorg nodig? Wij hebben ruimte voor nieuwe cliënten

•

vijftiende ben ik met zanglessen begonnen en via optredens

in schooluitvoeringen, heb ik op mijn 17e in een amateur-productie van de musical Oliver gestaan.” Leest u verder!
Hierna ging zij naar de universiteit voor ‘creative
arts’ met als hoofdvak
opera, waardoor zij
in de vierjarige opleiding een goede
techniek als mezzosopraan heeft
geleerd. Na de
studie kreeg zij
al direct werk in
diverse musicals,
wat toch een heel
moeilijke vorm van
optreden is aangezien
je zeer lexibel moet zijn
en verschillende disciplines
dient te beheersen.
De grote podia lonkten en omdat Penny ook in het bezit is
van een Brits paspoort, koos
zij voor West End, het musicalmekka in Londen, in plaats van
Broadway, waar zij aan vele
workshops heeft meegedaan.
Penny: “Tussen de contracten
door heb je natuurlijk ook wel
eens geen werk, maar ik ben
toen gedurende zes maanden
op een cruiseliner als solozangeres de hele wereld overgevaren, echt een droombaan!”
Met de Engelse cast van de
musical ‘Buddy Holly’ vertrok
Penny in 2001 voor een tour
naar Nederland. Zij speelden
o.a. in de Stadsschouwburg
in Haarlem en werden ondergebracht in Gran Dorado in
Zandvoort. Daar ontmoette
zij Oscar Vos, die in het zwembad als vrijwilliger van de reddingsbrigade zwemles gaf. “In
de bar sprong de vonk onmiddellijk over en het resultaat is
dat wij nu vijf jaar getrouwd
zijn!”
Voor het echter zover was,
moest zij echter na vijf maan-

Penny Vos-Barrass

den terug naar Engeland, waar
zij een heel goed contract
kreeg om gedurende 1,5 jaar
in ‘Sunset Boulevard’ te spelen. “Op een gegeven moment
traden wij op in Belfast in een
schitterend theater en hoewel
zij al dertig jaar niet meer gevlogen had, trok moeder Sonja
Vos toch de stoute schoenen
aan en is samen met vader
Rob, Peter en Mickey Keller en
natuurlijk Oscar komen kijken. Dat was echt geweldig.”
De bruiloft in Zandvoort was
ook een primeur. Als eersten
kregen Oscar en Penny toestemming om op het strand
te trouwen. Dat deden zij in
strandpaviljoen Skyline, dat
Oscar samen met broer Ronald
runt. Het is niet te verwonderen dat Skyline de laatste jaren
helemaal in Australische sferen is omgetoverd, compleet
met didgeridoos en boemerangs. Penny’s ouders sturen
regelmatig authentiek materiaal op en de bijzondere bieren,
zoals Victoria Bitter en Carlton
Gold (Penny’s lievelingsbier)
worden door Oscar en Ronald
zelf geïmporteerd.

door Erna Meijer

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Ook in weekeinde nog mooi weer
Het fraaie meiweer heeft, na de regenonderbreking van

De huwelijksreis was zeer kort,
maar de afgelopen maanden
hebben zij liefst vier maanden lang een wereldreis gemaakt, waarbij Zuid-Amerika,
Australië en Zuid-Oost-Azië
werden aangedaan.
Haar agent in Engeland heeft
na haar huwelijk contact opgenomen met Joop van de
Ende, met als resultaat dat
zij in Nederland aan de slag
kon. “Ik had vier maanden
de tijd om Nederlands te
leren, maar begin 2003
kreeg ik de rol als understudy van Maria in
de ‘Sound of Music’.”
Daarna volgden onder
meer rollen in ‘Passion’
met Pia Douwes, Stanley
Burleson en Vera Mann
en was zij understudy als
Maria Magdalena in ‘Jesus
Christ Superstar’. Een prachtige, maar zeer vermoeiende
rol was voor Penny weggelegd
in ‘Cats’. “Wekelijks heb ik toen
bij Maarten Koper fysiotherapie
gehad, want vooral het voortdurend op handen en voeten
lopen, wat bij deze uitvoering
hoort, is topsport!” Dat dit echter niet voor niets was, blijkt wel
uit het feit dat zij begin 2007
een award kreeg voor beste
understudy als Grizzabella! Dat
Penny inderdaad zeer lexibel is,
blijkt ook doordat zij recent is
ingevallen in het stuk Fantastics
met Arjan Ederveen en Johnny
Kraaykamp. Voor drie shows
had zij slechts anderhalve dag
repetitietijd.
In augustus starten de repetities voor ‘Sunset Boulevard’,
waarin zij al eerder heeft gespeeld (zie boven). Ditmaal
staat ze samen met sterren als
Pia Douwes, Simone Kleinsma,
Antonie Kamerling en Maike
Boerdam op de planken. De
première is op 7 oktober en wij
wensen Penny nu alvast heel
veel succes toe. Deze zeer enthousiaste en gezellige, maar
vooral getalenteerde dorpsgenote (die ook nog schildert)
verdient het!

afgelopen zaterdag, gewoon een leuk vervolg gekregen,
met gedurende de rest van de week (weekend incluis) een
droog, zonnig en geleidelijk ook weer warmer plaatje.

ker vanaf land wordt aangevoerd en dus meer stof kan
opnemen. Stapelwolken
bepalen dus ook het weerbeeld voor deze donderdag,
naast natuurlijk die zonnige
perioden. De kans op een
enkele bui is nagenoeg nul.
Pas in de loop van het komende weekeinde kan die
buienkans iets toenemen.

Hogedruk prijkt nog steeds
boven Scandinavië en geeft
ons een aflandige wind,
die naarmate de week vordert steeds warmere lucht
meebrengt richting de Lage
Landen. Tegen het weekeinde
zal de temperatuur alweer
een avontuurtje hebben
gewaagd richting de 23-24
graden en het zou wel eens
een teken van atmosferische
stabiliteit kunnen zijn (rest
zomer..??) dat het kwik niet
heel snel doorschiet naar de
tropische 30…
Waarschijnlijk blijft het
tot en met begin volgende
week, enkele rimpelingen
daargelaten, overwegend
goed weer en indien mei dit
werkelijk waarmaakt wordt
het steeds waarschijnlijker
dat er een topmaand wordt
neergezet.

Mooie perspectieven dus
voor de diverse (buiten)activiteiten en het strandweer
is natuurlijk prima, ondanks
de wat vlagerige wind soms.
De zeewatertemperatuur
is inmiddels al opgelopen,
maar met 13-14 graden is
het natuurlijk nog veel te
koud voor een aangenaam
zwemmoment.
April was op veel plaatsen
al erg droog en hetzelfde
geldt voor deze maand. In
de Zandvoortse regio valt
het nog enigszins mee met
de droogte (er is gemiddeld
c.a 30 millimeter gevallen tot afgelopen zondag),
terwijl er plaatsen zijn in
Noordwest-Nederland die
nog geen 10 millimeter
hebben opgevangen. Het risico op bos, berm - en duinbrandjes lijkt wel groter te
worden in het weekeinde,
zeker omdat die ooster iets
aantrekt.

Mooie Hollandse wolkenpanorama’s: stapelwolken in
diep Noors blauw hadden
we vooral begin deze week
en ook vandaag is dat nauwelijks anders. Met een noorderwind kracht 4 werd de
lucht via de Noorse bergen
aangevoerd en bevatte zeer
weinig vervuiling. Daardoor
was het horizontale zicht
uitstekend te noemen de afgelopen dagen.
Vanaf vandaag wordt de
lucht iets minder transparant, omdat deze nadrukkelij-

weerman Marc Putto
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38 jaar vakmanschap!

A-verpleegkundigen
B-verpleegkundigen
Verzorgenden IG
Verpleeghulpen
Huishoudelijke medewerkers

q (Vouw)gordijnen
q Vitrages
q Luxalex
q Zonwering

(ook voor inzet bij kraamzorg)

Met hart voor thuiszorg

Ook voor
vakantiewerk!

Voor alle diensten
Verschillende contractmogelijkheden
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Service aan huis!
Gratis meet –en montagedienst!

Bel voor informatie: Irma Kuiper of Marja Tiebie

(023) 5 100 200

023-531 78 40
Haltestraat 56, 2042 LP Zandvoort
www.medina-woninginrichting.nl

of mail naar: info@dezorgspecialist.nl

www.dezorgspecialist.nl

Iets te
(ver)kopen?

q Tapijt
q Vinyl
q Laminaat
q Parket

Maandag 2 juni - 20.00 uur
Op naar Gebouw De Krocht
voor het grote Toekomstdebat over Zandvoort

Plaats een
Zandkorrel
(zie pagina 22)

2
0
5
2

Groot assortiment
zomerplanten
speciale mengsels voor plantenbakken –
potterie - hanging baskets
Van Stolbergweg 1 Tel. 57 170 93

Kom ook en praat mee
Wordt Zandvoort een prettige woonplaats voor eigen ouderen? Wordt Zandvoort een luxe-woongemeente voor de Randstad? Gaan we voor het oude
vissersdorp met kleinschalig toerisme? Of willen we een Europese mondaine badplaats worden? Of iets er tussenin? Zegt u het maar. Het afgelopen
half jaar heeft de gemeente vier scenario’s gemaakt over de mogelijke toekomstige ontwikkeling van Zandvoort. Veel mensen hebben daarvoor ideeën
aangeleverd. Nu is het de hoogste tijd om te kiezen welke kant het moet opgaan met Zandvoort. Het college van Burgemeester en Wethouders
en de gemeenteraad willen graag uw mening horen, want als inwoner, ondernemer of organisatie heeft u natuurlijk heel goed in de smiezen wat
goed voor Zandvoort is. Het Toekomstdebat wordt op 2 juni a.s. gehouden in Gebouw De Krocht. U bent welkom vanaf 19.30 uur.
Om stipt 20.00 uur start het debat. Mis het niet. In deze bijlage presenteert de gemeente de vier toekomstscenario’s.
Ze zijn het startpunt voor het debat.

Vier scenario’s voor de toekomst – Wat spreekt u het meeste aan?
Ons Sandevoerde

In dit scenario verandert Zandvoort in een groene woongemeente die
helemaal ingericht is op het genieten van de prachtige plek door voor
namelijk senioren en ouderen. Dit gaat wel ten koste van het toerisme.
Wonen met veranda en weinig winkels
Het LDC en de Middenboulevard zijn de laatste grootschalige woonprojecten.
Daarna bereidt Zandvoort zich bewust voor op de gevolgen van een krimpende
bevolking en economie. Senioren, bemiddelde ‘pre-pensionado’s’ en ouderen die
het niet al te breed hebben voelen zich thuis in Ons Sandevoerde. Er worden veel
verschillende (levensloopbestendige) seniorenwoningen gebouwd in een ‘ouderenproof’woonomgeving. De projecten zijn kleinschalig in een historische architectuur
met bijvoorbeeld de typisch Zandvoortse veranda’s’ In sommige wijken zijn lats
gesloopt voor parken en plantsoenen. Veilig, rustig en comfortabel wonen is het
resultaat. Er zijn alleen nog winkels voor de dagelijkse boodschappen. Cafés en
disco’s hebben plaats gemaakt voor tearooms en traiteurs. De zorgstructuur is
op vitale ouderen gericht met klantgerichte thuiszorg en diverse gemaksdiensten.
Maar is er ook van alles te doen. Want de hedendaagse senior is ‘forever young’:
mobiel, vermogend en ondernemend.
Rust, ruimte en groen
Het is merkbaar stiller in en rond Ons Sandevoerde. Het Circuitpark Zandvoort
is met het alopen van het contract verdwenen. Het Holland Casino en het Circus
zijn al eerder vertrokken. Het aantal strandpaviljoens en strandhuisjes is link
teruggelopen. Dat brengt meer ruimte en rust op het strand. Door de krimpende
Zandvoortse economie is een klein vernieuwd deel van bedrijventerrein Noord
overgebleven. De rest is veranderd in groen en woningen.
Sluiting van scholen
Sommige scholen, welzijn- en sportvoorzieningen zijn door het sterk teruglopend
inwonertal verdwenen. Culturele evenementen zijn vooral gericht op de eigen bevolking en veel minder op toeristen. Door de afname van het toerisme en het aantal
forenzen heeft Zandvoort geen extra wegen nodig. Daardoor rijden er ook minder
treinen en bussen in de zomer en buiten de spits. Het traject Zandvoort-Overveen
dreigt daardoor onrendabel te worden. Lijn 81 brengt je vanuit de woonwijken naar
het station en belbussen zorgen voor het overige vervoer binnen Zandvoort.

Zandvoort Buiten

In dit scenario verandert Zandvoort in een veelzijdig, vitaal en eigenzinnig
woongebied van de Randstad. Grootschalige woonprojecten werken als
een magneet op nieuwe bevolkingsgroepen. Zij proiteren graag van de
unieke ligging van Zandvoort, maar houden elders hun baan. Dit gaat wel
ten koste van het ‘groen’ in het dorp. Door de afname van het toerisme is
het totale winkelaanbod verkleind. Het aantal simpele restaurants neemt
af en de ‘patatcultuur’ maakt plaats voor een’sushicultuur’.
Prachtwijk Noord
Uitvoering van het LDC en de Middenboulevard zetten de toon voor verdere
grootschalige ontwikkelingen op andere locaties in Zandvoort. Dit levert een
wervend hoogwaardig woonklimaat op met een half-stedelijk karakter. Noord is de
mooiste wijk van Zandvoort geworden met een extra bebouwingsrand. Dat trekt
vooral gezinnen met kinderen en werknemers in de dienstensector. Ook langs het
circuit wordt gewoond. Een paar keer per jaar vinden daar nog races plaats, waarbij
de allernieuwste schone brandstoftechnologieën worden getest. Kamperen paste
niet meer in het nieuwe kwaliteitsimago van Zandvoort. Door het accent op de
woonfunctie is het aantal paviljoens afgenomen. Het bedrijventerrein in Noord is
opgeknapt en deels omgevormd tot gemengd woon-werkgebied met ruimte voor
een bedrijf aan huis.
Thuis door sport en cultuur
Meer inwoners vragen meer schoolcapaciteit, meer zorgvoorzieningen, sport
en welzijnsvoorzieningen. De nieuwe stroom inwoners veroorzaakt tevens een
speciieke vraag naar cultuur en evenementen. Deelname en bezoek aan sport,
cultuur en evenementen dragen ertoe bij dat zij zich steeds meer thuis voelen in
Zandvoort.
Vaker met bus en trein
Vanwege het linke aantal thuiswerkers blijft de verkeerstoename beperkt. Ook
omdat de nieuwe forenzen vaker gebruik maken van bus en trein, zijn nieuwe wegen
naar de regio niet nodig. Wel komen er binnen Zandvoort nieuwe verbindingen
bij voor auto’s, ietsers en voetgangers in de vorm van een ‘allee’, zoals de doorgetrokken H. Heijermansweg. Door het hogere passagiersaanbod rijden er meer
treinen en bussen in de spits. Lijn 80 is gepromoveerd tot een snelle regiobus,
waarbij lijn 81 zorgt voor het vervoer binnen Zandvoort.

Alle scenario’s staan in de Dialoognotitie  check www.zandvoort.nl

Parel aan Zee

Europa Beach

Door het stimuleren van kleinschalige toeristische voorzieningen keert
Zandvoort in dit scenario terug als sfeervol vissersdorp en hervindt haar
grandeur. Dat uit zich vooral in een groene en monumentale inrichting.
Door de geringe woningproductie loopt echter wel het bevolkingsaantal
terug. Toeristen komen graag naar deze parel aan zee en houden met hun
bestedingen de winkelvoorzieningen op peil.

Door het groots en goed aan te pakken ontwikkelt Zandvoort zich tot dè
badplaats van de zich internationaal proilerende ‘Amsterdam Metropolitan
Area’. Het nieuwe wervende toeristisch woonklimaat trekt vooral nieuwe
doelgroepen aan die het ‘levendig wonen’ van het mondaine strandleven
hoog waarderen. Die zien evenementen niet als last maar als lust. Vooral
ouderen, voelen zich niet meer thuis en trekken langzaam weg.

Monumentaal wonen
Het LDC en de Middenboulevard zijn de laatste forse woningbouwprojecten.
Daarna worden in Noord enkele lats gerenoveerd en gesloopt. Dat brengt ruimte
voor speelplaatsen, waardoor er weer kinderrijke gezinnen komen wonen. Ook in
enkele verouderde buurten buiten Noord worden verschillende gebouwen ambitieus
opgeknapt. Het resultaat zou je `monumentaal vernieuwend` kunnen noemen.

Grootschalig en bruisend
Zandvoort heeft een grootschaliger en minder groen karakter gekregen, vooral
aan de Boulevard en het circuit. Door eigentijdse gebouwen is het bovendien
een bedevaartsoord voor architectuurliefhebbers. Heel Boulevard Noord en een
deel van nieuw Noord is totaal vernieuwd met grote internationale hotelketens
en verschillende soorten woningen voor werknemers in de toeristische sector.
In het centrum en aan het strand worden veel grote, spraakmakende evenementen gehouden. Dit legt de winkeliers geen windeieren. ‘Big spenders’ doen
het winkelaanbod toenemen en verbreden. Vooral internationale winkelketens
vestigen zich in het centrum.

Kleinschalig, rustig en sfeervol
Zandvoort zegt het massatoerisme vaarwel en raakt door gerichte promotie in
trek als sfeervol kleinschalig vakantieoord. De bezoekers zijn vooral gecharmeerd
van het authentieke dorpse karakter. Anonieme hotelketens maken plaats voor
boutiquehotels, themahotels en bed en breakfastvilla’s, met wellnessfaciliteiten. Op
de campings zijn de stacaravans verdwenen en verblijven de toeristen in campers,
blokhutten, duinbungalows en luxetenten.
Het dorpscentrum is een klein paradijs voor ‘funshoppers’ die na het winkelen neerstrijken in een van de vele kwaliteitsrestaurants. Laat op de avond is het vrij rustig
in Zandvoort. Het nachtleven is beperkt tot een enkele nachtclub en disco.
Vooral omdat er meer wordt besteed per bezoeker, zijn de winkelvoorzieningen voor
de bewoners op peil gebleven. Door het verminderde massabezoek doen alleen
enkele gespecialiseerde paviljoens nog goede zaken. Sportieve evenementen krijgen
alle ruimte op het strand, zolang ze maar geen herrie veroorzaken.
De voorzieningen op het gebied van welzijn en onderwijs gaan iets achteruit door
het teruglopend bevolkingsaantal. Cultuur en evenementen zijn vernieuwd en dragen
bij aan de verhoogde aantrekkelijkheid van Zandvoort voor de verblijfstoerist.
Verkeer
De bescheiden groei van het toerisme zorgt er voor dat trein en comfortabele snelbus vaker rijden. Bovendien kiest de sportieve verblijfstoerist voor zijn ontspanning
vooral voor het wandelen en ietsen. Daarom zijn er allerlei paden aangelegd rond
Zandvoort maar ook naar de verdere omgeving. Toch betekent meer toerisme niet
meer gemotoriseerd verkeer, omdat de gasten meer verspreid over het jaar komen
en langer blijven. Daarom hoeven er geen nieuwe wegen bij te komen. Wel zijn er
rond het centrum verschillende extra parkeermogelijkheden gemaakt.

In het centrum en op het strand bruist het nachtleven het hele jaar door. Meer
dan de helft van de paviljoens is het hele jaar open. De aanleg van een zeejachthaven met twee pieren maken het toeristisch masterplan compleet. Het
circuit verwelkomt vele internationale wedstrijden. Ook is er een themapark
en een automuseum bijgekomen. Dit alles zorgt voor een linke uitbreiding van
de werkgelegenheid in de toeristische sector. Bedrijventerrein Noord is stevig
opgeknapt.
De gemeente investeert veel in toeristische voorzieningen op het gebied van
cultuur, evenementen en sport. Dat gaat ten koste van onderwijs en welzijnsvoorzieningen die sterk op de eigen inwoners zijn gericht.
Lightrail en cabrioroutes
Door het extra toerisme kan het spoor worden doorgetrokken als lightrail langs
de Boulevard met extra halteplaatsen. Tevens is het busverkeer fors uitgebreid.
Bij een werelds ‘beach life’ hoort ook het koketteren in je cabrio langs de kust.
Dit vergt wel een uitbreiding van het wegennet binnen Zandvoort, rondom het
circuit, Noord en doortrekking van de Herman Heijermansweg.
Genieten van de duinen
Het duingebied is volledig opengesteld voor recreanten met allerlei nieuwe
toeristische voorzieningen. Met herkenbare entrees, thematische routes en witte
ietsenplan is het duingebied is een echte publiekstrekker geworden, dat dezelfde
aantrekkingskracht heeft als het nationaal park De Hoge Veluwe.

Zandvoortse Courant

Welkom
in de Toekomst van Zandvoort
We staan op een kruispunt - Wat voor een badplaats wil Zandvoort zijn en
hoe moet Zandvoort zich dan verder ontwikkelen. Wil de gemeente in de
verdere toekomst haar toeristische positie verstevigen of kiest Zandvoort
voor een versterking van de woonfunctie? En kiest de gemeente daarbij dan
voor kleinschalige of grootschalige projecten? Dat zijn de meest strategische vragen die Zandvoort wil beantwoorden om tot een nieuwe visie te
komen op de ruimtelijke toekomst. Deze vragen zijn in de eerste fase van het
proces naar voren gekomen uit de raadpleging van bevolking, organisaties,
raadscommissie, college en ambtenaren als ook uit verschillende analyses.
Deze vragen vormen de basis voor vier scenario’s, die op hoofdlijnen al in
de eerder verschenen Koersnotitie zijn aangeduid.

C U L T U U R
Forum geeft eerste reactie
Om de discussie te stimuleren zullen vier vertegenwoordigers van organisaties en bedrijven een eerste reactie geven op de vier toekomstscenario’s.
En reken maar dat dit de tongen in de zaal los zal maken.
Ger Cense van het Genootschap Oud Zandvoort
reageert op ‘Ons Sandevoerde’.
Theun Oosterhuis van woningbouwvereniging EMM
pakt uit over ‘Zandvoort Buiten’.
Frida van DiepenOost van Nationaal Park Zuid-Kennermerland
beoordeelt de ‘Parel aan Zee’.
Peter Michalides van Holland Casino bespreekt ’Europa Beach’.
(deelname alle formumleden onder voorbehoud.)

In de recente Dialoognotitie zijn deze scenario’s verder uitgewerkt, ondersteund met bijbehorende kaartbeelden. Aan de hand hiervan willen wij
graag een diepgaande discussie voeren over de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente. Dat gebeurt op 2 juni a.s.. Als de inwoners,
de ondernemers en de Zandvoortse organisaties de ontwikkelingsrichting
voor Zandvoort hebben besproken, gaat de raadscommissie daarover verder praten op 18 juni aanstaande. Daarna werkt het college alle resultaten
uit in een ontwerp-structuurvisie. Deze legt de gemeente in november van
dit jaar ook weer voor aan de bevolking. Het doel is om voor de zomer in
2009 een door de gemeenteraad vastgestelde Structuurvisie te hebben,
die de richtinggevend is voor alle nieuwe projecten in de gemeente voor
de komende 15 jaar.

Meesterlijke uitvoering door The Atlantic Trio
In een helaas matig bezochte Protestantse Kerk gaven de drie
musici van The Atlantic Trio afgelopen zondag een geweldig optreden ten beste. De thuisblijvers hebben beslist iets gemist.

The Atlantic Trio

door Erna Meijer

The Atlantic Trio, bestaande
uit Bas Verheijden (piano), de
Noor Vegard Nilsen (viool, een
Vuillaume uit 1860) en de cellist Ansfried Plat, werd in 2003
opgericht en heeft sindsdien
een groot aantal successen behaald, zowel nationaal als over
de grenzen.
Geopend werd met het trio in
Bes (KV 502) van Mozart, één
van zijn bekendste werken.
Het Allegro was fris en opgewekt, terwijl in het Larghetto
een beschouwend thema te
horen was. De diepe, warme
klank van de cello (Plat speelt
onder andere ook in het Radio
Filharmonisch Orkest) versmolt

Programma
Vanaf 19.30 uur zaal open  Gebouw De Krocht
20.00 uur Introductie door wethouder Bierman
20.10 uur Toelichtende presentatie van de scenario’s

21.15 uur Debat over een aantal thema’s
22.00 uur Eindpeiling over voorkeursrichting

Met deze banner
nodigt de gemeente
straks iedereen uit.

Meldt u a.u.b. van te voren aan voor het debat

in deze bijlage, vindt u in de Dialoognotitie op de gemeentelijke

• Schriftelijk: richt uw brief aan gemeente Zandvoort
t.a.v. mevr. Lianne van der Hek
• Telefonisch: 023  574 02 33, mevr. Leny van der Vaart
• Per email: toekomstdebat@zandvoort.nl
• Aan de balie van het raadhuis.

Plannen en Projecten>Dialoognotitie Zandvoort

Doe mee met het belangrijkste debat van Zandvoort!
Tot 2 juni 20.00 uur in Gebouw De Krocht

Het publiek was razend enthousiast en beloonde de
prestatie van The Atlantic Trio
met een langdurig applaus. Als
toegift werd een ontroerende
tango van de Argentijnse componist Astor Piazola gespeeld.
Een geweldig slot van een geweldige middag.

Na 22 jaar intensief betrokken te zijn geweest bij dansend

Deze bijlage is een uitgave van de gemeente Zandvoort

•

22 MEI 2008

Maarten van der Grinten
succesvol in De Krocht

Het laatste concert van het seizoen 2007-’08 van het trio Johan Clement werd aangevuld met een optreden van gitarist

Maarten van der Grinten. Met zijn vingervlugge spel ontving
de gitarist menig open doekje.

Maarten van der Grinten

door Lienke Brugman

Gitaar is niet het makkelijkste
instrument om te bespelen.
Van der Grinten bewees echter afgelopen zondag zijn instrument tot in de inesses te
beheersen. Het trio van Johan
Clement was de perfecte begeleider voor deze zeer veel
gevraagde gitarist. Voor de
pauze waren er diverse nummers die tot in perfectie werden weergegeven waarvan
‘Afternoon Paris’, ‘Tres Palabras’
en ‘Girl next door’ zeker genoemd mogen worden. Een
explosie van klanken voor de
echte jazzliefhebbers weerklonken door het gedateerde
gebouw. Wanneer wordt deze
locatie nu eens onder handen
genomen!
Voor de pauze was het viertal
zo enthousiast en met plezier
bezig, dat de tijd na de pauze

ingekort moest worden. Geen
probleem! Na de korte pauze
werden diverse nummers zonder aankondiging ten gehore
gebracht. Enthousiasme en
improvisatie was het credo
van dit optreden. Het is te
hopen dat deze optredens
volgend jaar beter bezocht
gaan worden, want waar kun
je voor zo weinig geld zulke
goede jazzmuziek beluisteren. Na de zomerstop van
enkele maanden, start Jazz
in Zandvoort weer in oktober.
Voor het 7e seizoen kan de
jazzliefhebber op de website
www.jazzinzandvoort.nl rustig bekijken welke artiesten
er dan weer zullen optreden.
Begin augustus wordt de aandacht gevraagd voor een buiten jazzoptreden in het dorp:
het Jazz Behind The Beach.
Meer informatie wordt tegen
die tijd gepubliceerd in de
Zandvoortse Courant.

van de voorstellingen”, aldus
Conny.

presenteren, acteren. Conny is
getraind om talent te spotten
en om dit te stimuleren. “Maar
dan moeten ze wel zelf willen
en er voor open staan”, zegt
Conny. Zo heeft bijvoorbeeld
Alain Clark ook nog eens tijdens een voorstelling van
Studio 118 opgetreden.

‘Anders’ omdat alles anders is
dit jaar. Het is Lodewijks laatste grote productie, dit jaar
zijn er twee voorstellingen van
anderhalf uur in plaats van
één van drie uur en Studio 118
stelt 100 kaarten beschikbaar
aan de vrijwilligers van KiKa
(Kinderen Kankervrij).

Talenten

Voorstelling ‘Anders’

Er zijn nog kaarten beschikbaar. De voorstelling van
de Zandvoortse kinderen
is om 15.00 uur ’s middags,
de Heemstede groep doet
’s avonds een voorstelling.
Volgens Conny zijn de voorstellingen veelbelovend: “Tijdens
de generale repetitie kreeg ik al
kippenvel, het was magisch!”

Zandvoort, heeft Conny Lodewijk ervoor gekozen om zich wat

meer terug te trekken achter de schermen. Aanstaande zater-

dag, 24 mei, staan de laatste twee grote producties van haar

De volledige scenario’s die de gemeente Zandvoort presenteert
website. www.zandvoort.nl U gaat naar Bestuur>Beleid>Nota’s,

Vervolgens werd een voor
Johannes Brahms’ doen een
uit vier delen bestaande positieve compositie gespeeld,
namelijk het trio in C, opus
87. Het Allegro was een ‘stoer’
openingsdeel waarin het leek,
zoals Verheijden het verwoordde: “Alsof men door een deur
wil en het niet lukt om deze
te openen.” Er moest ‘gewerkt’
worden. Het Andante con moto
echter vormde hiermee een
groot contrast: een langzaam
ritme, waarin een Hongaars

Na de pauze werd het trio in
c, opus 66 uit 1845 van Felix
Mendelssohn-Bartholdy uitgevoerd, een van de topstukken uit het repertoire voor
trio’s. Allegro energico e con
fuoco werd een breedsprakig
deel genoemd met een geheimzinnig voortschrijdend
motief, terwijl in het Andante
espressivo de strijkers bewust
prachtig langzamer speelden
dan de piano. Na het Scherzo
volgde een zinderende inale
(Allegro appassionato), waarin
onrustige, woelige motiefjes
afgewisseld werden door een
koraal á la Bach. Het leek soms
wel of er een heel orkest aanwezig was.
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Dansvoorstelling ‘Anders’: Laatste grote productie Conny Lodewijk

20.30 uur Reactie van forumleden en vragen vanuit de zaal
21.00 uur Pauze

helemaal met het krachtige
pianospel van Bas Verheijden,
wiens mimiek soms totaal inlevingsvermogen toonde. Het
Allegretto was, zoals de naam
al aangeeft, vrolijk.

‘hupje’ als bij zigeunermuziek
te horen was met wisselende
tempi. Heel mooi! Het geheimzinnige Scherzo was af en toe
dreigend maar ging over in onverwachte opklaringen. De viool in de Allegro giocoso kreeg
hier meer de kans om te zingen, wat echter strikt verboden
was voor de toehoorders!

•

gepland in stadsschouwburg Velsen.
door Stephanie Vork

De balletlerares van vele
Zandvoortse kinderen blijft
wel betrokken bij de hele organisatie rondom haar Studio 118,
maar de productie en choreograieën geeft zij uit handen
aan Rachel Manuputti, die zelf
ook van kleins af aan les heeft
gehad van Conny. “Maar ik blijf
wel de kleintjes lesgeven en ik
zal de organisatie blijven doen

In al die 22 jaren heeft Conny
veel kinderen in Zandvoort
zien opgroeien, die bij haar
les hebben gehad. En daar
zitten ook talenten bij, zoals
Monique van der Werff en
Kareem Raïhani. Wat Conny
belangrijk vindt en ook altijd
doet, is deze talenten een kans

Conny Lodewijk

geven om zichzelf te laten
zien. Niet alleen maar danstalenten, maar ook bijvoorbeeld als je goed kunt zingen,
muziek kan maken, schilderen,

De aankomende talenten die
zaterdag een kans krijgen op
het podium van Velsen zijn
zangeres Joyce Vastenhouw,
Nina en Nancy van muziekschool New Wave en aankomend actrice Lizzy Hennequin
voor de presentatie van de
opening. De voorstelling heet
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R A DI O + T V

Administratiekantoor

K. Willemse
Administratie en
belastingaangiften
voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf
Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531
E-mail: kittywillemse@planet.nl

Zondag

08:00 Countrytrack (h)
10:00 ZFM Jazz
12:00 Muziekboulevard
(weekendeditie)
14:00 Zondag in
Kennemerland
17:00 De Avond
20:00 Golden ZFM (h)
21:00 Tepp Zeppi
23:00 Eb & Vloed

Maandag

08:00 Zandvoort op
Zaterdag (h)
11:00 De Watertoren
12:00 Muziekboulevard
18:00 De Avond
20:00 Golden ZFM
21:00 Klassiek
23:00 Eb & Vloed

Dinsdag

08:00 Zondag in
Kennemerland (h)
11:00 De Watertoren
12:00 Muziekboulevard
18:00 De Avond
20:00 ZFM Jazz (h)
22:00 In Zandvoortse Zaken
23:00 Eb & Vloed

Woensdag
08:00
10:00
12:00
18:00
20:00
22:00

Vrijdagavond Café (h)
De Watertoren
Muziekboulevard
De Avond
Klassiek (h)
Veenendaal in
zicht (h)
23:00 Eb & Vloed

Donderdag

08:00 Goedemorgen
Zandvoort (h)
10:00 De Watertoren
12:00 Muziekboulevard
18:00 De Avond
20:00 Countrytrack
22:00 De Hoop
23:00 Eb & Vloed

Het was jammer van het weer. Na al die dagen zon en warmte,

Vrijdag

rond de 1000. Een forse tegenvaller dus.

08:00
10:00
11:00
12:00
15:00
17:00

ZFM Jazz (h)
Veenendaal in zicht
De Watertoren
Muziekboulevard
Eurobreakdown
Je weekend in
met ZFM
19:00 Vrijdagavond Cafe
21:00 Sea IT

08:00 Toebak Leeft?
10:00 Goedemorgen
Zandvoort
12:00 Muziekboulevard
(weekendeditie)
14:00 Zandvoort op
Zaterdag
17:00 Eurobreakdown (h)
19:00 Roy on-air
21:00 Groove Empire
23:00 Night Walk

satie van Uit je DAC! (DAC = Dance Against Cancer) had gerekend op ongeveer 5000 man dansend publiek bij de paviljoens

Skyline, Bruxelles en Mango’s Beachbar, maar het werden er

24 uur per dag on air!
106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

Dansend en swingend uit je DAC gaan

Ronald Vos, één van de eigenaren van Skyline, legt uit
waarom hij wel en minder tevreden is: “Qua opzet was het

feest magniiek, maar ja, het
was helaas wat vochtig. Het
werd een gezellig lokaal feest,
terwijl het eigenlijk de bedoeling was om echt iets groots
neer te zetten.”

H eb je ff …

… vo or Ellen Blu ijs, 21 jaa r

Waar kennen
we jou van?
“Waarschijnlijk van mijn bijbaantje bij Café Koper op het
Kerkplein. Eén dag in het weekend kan je mij daar vinden als
medewerkster in de bediening.
Ik heb het er erg naar mijn zin.
Het werk is leuk, mijn collega’s
zijn leuk en de sfeer is altijd
gezellig!”
gaan ontketenen. Indiana
Jones vertrekt samen
met Sabrina, de dochter
van de Engelsman, naar
het Amazonegebied.
Daar ontdekken beide
groepen een nog altijd
bestaande eeuwenoude
beschaving. Zal ‘Indy’ in
staat zijn om een halt
toe te roepen aan het geheime genootschap, dat
de krachten van de Maya
cultuur wil misbruiken
om de wereldheerschappij te veroveren?

Vitaal Verder

Het goede doel dat met dit
strandevenement ondersteund wordt, is het project
ViVe! (Vitaal Verder) van het
Antoni van Leeuwenhoek
Ziekenhuis en het Nederlands
Kanker Instituut. Revalidatie
en nazorg van patiënten met
kanker is ontzettend belangrijk. Dankzij veel onderzoek
genezen steeds meer mensen
van kanker of leven langer met
kanker. ViVe! is daarnaast een
kenniscentrum waar onderzoek wordt verricht naar het
verbeteren van bestaande
revalidatiebehandelingen en
het ontwikkelen van nieuwe
behandelingen.

Belangeloos

door Stephanie Vork

Steven Spielberg en
George Lucas slaan
de handen ineen voor
het vierde avontuur
van Indiana Jones.
Na 19 jaar keert de
held terug op het
witte doek.
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was het afgelopen zaterdag koud en regenachtig. De organi-

Zaterdag

Indiana Jones and the
Kingdom of the Crystal Skull

Indiana Jones zal
aan zijn grootste
angsten het hoofd
moeten bieden in
het vierde avontuur van deze
reeks. De zoon
van Indiana wordt door
een Engels heerschap in
dienst genomen om, diep
in het Amazonegebied,
een eeuwenoud magisch
voorwerp dat een enorme kracht bezit te gaan
zoeken. De Indiana’s
zoon vermoedt dat er
iets niet helemaal in de
haak is. Al gauw stuit hij
op een machtig geheimzinnig genootschap, dat
het afschuwelijke plan
heeft opgevat om een
eeuwenoude kracht te

Uit je DAC:
Te vochtig, maar wel gezellig

Zandvoortse Courant

Wat doe je naast je bijbaan?
“Ik zit in het 3e jaar van de Hotelschool in Den Haag. Volgend
jaar is mijn laatste studiejaar en ik hoop deze af te kunnen
ronden in het buitenland. In mijn vrije tijd doe ik graag gezellige
dingen met vriendinnen, zoals shoppen en uitgaan natuurlijk!
Ook doe ik aan fitness.”

Waar kunnen we jou nog meer tegenkomen?
“Ik ben elke vrijdag vast in Café Neuf te vinden met een groepje
vriendinnen. Dan drinken we een wijntje en kletsen gezellig wat.
Op zaterdag gaan we meestal naar Danzee of de Chin. Met
mooi weer kun je mij vinden op elk willekeurig terras! Maar bij
voorkeur op het strand bij Beachclub Tien, want daar kun je
zo lekker zitten!”

Alle opbrengsten (eten en
drinken) van het dansfeest
gaan direct naar ViVe!. Ronald
van Skyline is heel erg trots
op zijn personeel: “Zij hebben
allemaal vrijwillig gewerkt,
ik kon ze niks verplichten en
toch waren ze er allemaal.” Het
licht en geluid van deze avond
werd gesponsord en de DJ’s
en artiesten traden belange-

•

loos op. Het was jammer dat
grote acts zoals Jeroen van der
Boom en Van Velzen al vroeg
op de avond waren geprogrammeerd toen het nog aan
het regenen was, veel mensen
lieten het toen nog afweten.
Pas rond een uur of zeven
werd het droog en drukker.
’s Avonds werd het toch wat
drukker en ging het publiek
best wel uit zijn of haar ‘DAC’
op de muziek van bekende
namen als DJ Dennis van der
Geest, Wouter van der Goes,
Gerard Ekdom, DJ Tettero,
Edwin Diergaarde en Eddy
Zoëy en zijn band. Naast de
DJ’s en artiesten was er een
fun casino van Holland casino
en liepen er verpleegsters rond
met ‘injectiecocktails’ vanuit
de Intensive Care Bar.

Voor herhaling vatbaar

Ondanks de lagere opkomst,
het vochtige en koude weer,
was de sfeer uitstekend en
had iedereen het naar z’n zin.
Als het aan Ronald Vos ligt, is
het Uit je DAC feest zeker voor
herhaling vatbaar!

I Know Where It’s @

Zaterdag 24 mei:

Dansvoorstelling ‘Anders’ van Studio 118 in
Stadsschouwburg Velsen. De Zandvoortse leerlingen vertonen hun danskunsten vanaf 15.00
uur. Alles is anders dan normaal, een voorstelling met dans, zang, muziek en verrassingen!

Zaterdag 24 mei:

Er is weer een karaoke-avond bij Café Oomstee.
Vind je zelf dat je een mooie zangstem hebt?
Kom langs, zing mee en wie weet mag je door
naar de halve inales.

Zondag 25 mei:

Verschillende feesten @ Bloemendaal aan
Zee. Bij Beachclub Vroeger vindt het feest
‘The Gift’ plaats, dit duurt van 13.00 t/m 24.00
uur. Met o.a. de DJ’s Randy Katana, Rank 1,
Cor Fijneman en Eric van Kleef. Kaarten kosten
€ 10 in de voorverkoop en € 16,50 aan de deur.
Verder is er een nieuwe editie van ‘Sneakerz’ bij
BLM 9 en kan je bij Bloomingdale weer losgaan
tijdens ‘Sundale’.

Wij zoeken jou!
Heb je iets leuks te vertellen
of te laten zien: mail het ons!
jong@zandvoortsecourant.nl
Sutiah
Pauline
Stephanie
Ilja
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Column
Mannen
Waarom zijn mannen soms
zo ontzettend irritant…? Zo
ook van de week. ’s ochtends
vroeg werd ik wakker om
aan een lange werkdag te
beginnen. Allereerst bracht
ik een bezoekje aan het
kleinste hokje van het huis
voor een ochtendplasje.
Aangezien ik nogal last heb
van een ochtendhumeur is
het beter als mensen op dit
moment vooral niks tegen
me zeggen en ook absoluut
niets verkeerd doen. Ik liep
het toilet in en tot mijn
grote ergernis was het weer
zover. De wc-bril, hij stond
omhoog. Als er iets is waar
ik een bloedhekel aan heb, is
het wel aan een opstaande
wc-bril. Met een stukje wcpapier in de hand zorg ik
ervoor dat de bril met een
enorme knal op de pot valt.
Hèhè, de dag is weer begonnen… Stampend komt
er iemand de trap af. Meer
dan een schrale “Hoi pap”
kon ik er niet uitkrijgen,
aangezien mijn vader de
enige man in huis is, en hij
dus verantwoordelijk is voor
die opstaande wc-bril.
Waar ik me ook aan irriteer
is dat stoere gedrag van al
die jonge guppies waarmee ik in de trein zit of
die ik tijdens een avondje
stappen tegen het lijf loop.
Is het nou zó moeilijk om
gewoonweg een drankje te
drinken, een dansje te doen
en een ‘serieus’ gesprek te
voeren? Uit ellende ga ik
dan maar aan de rosé, wat
vrijwel altijd leidt tot een
brakke zondag, waardoor
mijn ochtendhumeur van
blijvende aard is. Misschien
ligt het ook wel aan mezelf.
Ik heb een ideaal beeld van
de man, waar niemand aan
kan voldoen. Alleen rest mij
dan nog steeds de vraag
hoe het mogelijk is dat ze
ook niet een klein beetje in
de buurt komen. Ik stel voor:
ik zal mijn eisen enigszins
aanpassen, doen jullie dan
voortaan de bril omlaag,
mannen?

Ilja
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ZANDKORRELS

Strandpaviljoen

Paal 69 @ the beach

Wij organiseren op 31 mei samen met onze
Indonesische gastkok een:

Indonesische avond
Meld je snel aan!Meer info
en meer activiteiten op

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

www.paal69.nl
Paal69 @ the beach - Naaktstrand 3 Zandvoort
023-5718231 - info@paal69.nl

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Bloemetjes, plantjes
of hebbedingetjes

Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort
Tel. 023-5739278
e-mail: hanswillemse@planet.nl

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF
levering en plaatsing
van alle glassoorten
vrijblijvende offerte!
023 5720480/06 41374921

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels €5,-

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

Zakelijke
zandkorrels €10,- (excl.BTW)

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist
plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen
Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Behang- en
schildersbedrijf
Arnold
Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilderswerkzaamheden
.................
Autobedrijf
Trade Ard.
Lid BOVAG en
NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519
/06-53498304
www.trade-ard.nl
.................
Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of
06-44696001. ;
Met garantie en KvK.
.................
De bijbel zegt:
“Geloof in de heer Jezus
en u zult gered worden,
u en uw huisgenoten.”
(Handelingen 16:31).
Gebed nodig?
Bel Huis van Gebed
Zandvoort: 5363804.
God hoort!
.................
Wie heeft mijn
bril gevonden?
Ik ben hem verloren
tussen de Haltestraat
en Nieuw Noord.
Het is een rood
metalen montuur
met bruine oren.
Ik mis hem iedere minuut!
Tel. 5730991
.................
Let op:
alleen 24/25 mei bij
Touch of Class
wenkbrauwen
epileren €7 en
gezichtsbehandelingen -/- 10%!
Producten van
Neoderma en
Solution’s USA.
Haltestraat 15,
Zandvoort.
Kom langs zonder
afspraak of bel:
023-7522470

Nieuw!

Het Pakhuis.

Tweedehands
artikelen en
planten.
Kennemerweg
6 Zandvoort.
Open:
don-vrij-zat 10-17 uur.
Tel. 06-53693409
.................
Chinese massage
Zandvoort.
Bij u aan huis,
Chinese body- en
voetmassage.
70 Minuten à € 40.
Bel voor afsrpaak:
06-3419 9565
Talentenspel
‘Ontdek je levensmissie’.
2-daagse Workshop
14 en 21 juni.
Jansweg 26-28,
Haarlem.
kosten € 195,-.
Aanmelden en
informatie:
Brigit Rozestraten:
06-10192077 of
info@justbeing.nl
.................
Jonge dame komt voor
escort: 06-17581281.
Nog jonge dames
gevraagd: €100,
tel. 5716998
.................
Jezus zegt:
“Ik ben het licht voor
de wereld. Wie mij
volgt loopt nooit meer
in de duisternis,
maar heeft licht
dat leven geeft.”
(Johannes 8:12).
Jezus houdt van u!
.................
Aangeboden:
Digitale
spiegelrelexcamera
Canon 350D.
8 Megapixels, UV ilter,
2 accu’s, oplader,
CF card 1GB,
afstandsbediening voor
statief, fototas. €350.
Tel. 06-1662 8846
.................
Gevraagd: linke
zelfstandige hulp
in de huishouding.
2x per week 3 uur.
Geen seizoenswerk.
Met referenties aub.
Tel. 5713866

50 plus pagina door Mitzi Maas

50plus@zandvoortsecourant.nl

Groeten uit een andere badplaats: Brighton
In de 18e eeuw bevond zich in het zuid Engelse graafschap

Sussex het arme vissersplaatsje Brigthelmstone. Totdat dr. Ri-

chard Russell iets uitvond, waar wij Zandvoorters niet echt van
opgekeken zouden hebben: de positieve invloed van zeewater
op lijf en leden. Vele badgasten volgden het Engelse koninklijk

huis en gingen naar zee om te kuren. Het eens zo arme plaats-

je groeide uit tot een van de bekendste Engelse badplaatsen:
Brighton, een stad met op dit moment ca. 250.000 inwoners.

De Engelse badplaats Brighton

Om aan de overkant te komen
kunt u de tunnel Calais-Dover
nemen. U rijdt met de auto de
trein in, om 45 minuten later
aan de andere kant van het
Kanaal weer de wal op te rijden. Let op: Drive left! (Links
rijden!) Neem de kustweg,
de A259 richting Brighton,
maak een stop in het vissersplaatsje Hastings waar in het
Shipwreck Heritage Centre
onder andere documentatie
te vinden is over het VOCschip ‘De Amsterdam’ dat
daar in 1749 voor de kust ver-

ging. Onderweg kunt u ook de
mooie kust van witte krijtrotsen bewonderen. Bij het binnenrijden van Brighton valt
de laat Victoriaanse Brighton
Pier uit 1897 onmiddellijk op.
Op de pier is een aaneenschakeling van souvenir- en snackkiosken met aan het einde
een kermisterrein. Vooral ’s
avonds als de lichtjes branden
is het er gezellig pierewaaien.
Ook zijn er een paar pubs te
vinden, maar op de pier duurt
het ‘nachtleven’ slechts tot
23.00 uur.

Kiezelstrand

Het strand bestaat niet uit
zand, maar uit grove kiezelstenen. Een tegenvallertje
voor ons Zandvoorters. De
brede boulevard maakt alles
goed, een beetje vergane glorie waar je heerlijk kunt laneren. In The Lanes, een doolhof
van historische steegjes en
oude huisjes, vindt u enorm
veel bijzondere winkeltjes;
van antiquairs, een winkel
met vegetarische schoenen
tot een bakkerswinkel waar
je ware kunstwerkjes van
taarten kunt kopen vanaf
‘slechts’ £ 300. Midden in de
stad staat een heus Indiaas
paleis, gebouwd in 1787 door
de Prince of Wales. Het is net
zoals met ons Zandvoortse
Circus: de één vindt het gebouw prachtig, de ander haat
het. Brighton heeft ruim 400
restaurants, waarbij de vegetarische keuken goed vertegenwoordigd is. Als echte
toerist slaat u een Sightseeing
in een open dubbeldekker natuurlijk niet over. Maar een
mooie stadswandeling is ook
aan te raden. Mede dankzij
de zeewaterremedie van Dr.
Russell is Brighton een bruisende badplaats geworden,
maar zijn stelling dat dames
door het drinken van zeewater hun aantrekkingskracht
op heren vergroten, is nooit
wetenschappelijk bewezen.
Meer informatie via: www.
brigthonwalks.com.

Senioren gaan vaker op vakantie
Uit een groot landelijk onderzoekgehouden door NTS NIPO
is gebleken dat tegenwoordig 50plussers de vakantiemarkt

domineren. Als je als reisorganisatie aan de weg wilt blijven

timmeren, moet je vooral inspelen op de wensen van deze
doelgroep.

Het volgende zult u nauwelijks verbazen: senioren stellen andere eisen aan hun vakantie en vrije tijdsbesteding
dan jongeren. Gaat het bij
jongeren vooral om de status, bij ouderen staat de beleving centraal. De komende
10 jaar komen er in Nederland
1 miljoen 50plussers bij. Een

groep met veel vrije tijd, die
goed weet wat ze wil en hoge
eisen stelt aan zekerheid en
kwaliteit tijdens de vakantie.
In het algemeen vinden ze
luxe minder belangrijk.
Ondanks dat deze doelgroep
steeds groter wordt, houden
reisbedrijven maar matig

rekening met de eisen die
senioren aan vakanties stellen. Nu al neemt 80% van de
50plussers 3 vakanties per
jaar. Zij houden een ongewijzigd vakantiepatroon tot
ongeveer hun 70e jaar. Dus
als u het fijn vindt om elk
jaar naar dat leuke dorpje in
Zwitserland te gaan of reist u
al jaren naar het Gardameer
in Italië, terwijl de kinderen
roepen: “Alweer? Wat saai!
Kies toch eens een andere vakantiebestemming”, moet u
dat vooral niet doen. Prettige
vakantie!

Zandvoortse Courant
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mijn lust en mijn leven

10 jaar jonger in anderhalf uur

Dat kan natuurlijk niet, maar zo voelt men zich wel als je
bij Ans Gelsing uit de behandelstoel komt. Ans is al 35 jaar

schoonheidsspecialiste. Ze heeft veel klanten van het eerste

uur, maar ook met een onrustige puberhuid weet ze raad. Ze
werkt uitsluitend met biologisch/dynamische producten.

Zelfs nu ze de pensioen- jaar met je huid doet.” Van
gerechtigde leeftijd al een cosmetische chirurgie is ze
tijdje geleden gepasseerd is ook geen voorstander. “Je
(haar werkelijke leeftijd ver- laat toch niet een gezond lijf
klappen we lekker niet) heeft opereren, als het niet moet.
ze nog een drukke praktijk. Te zware borsten, waar je
In haar schoonheidssalon rugpijn van krijgt of over“Chez Ans” is het heerlijk hangende oogleden, ja, dat
is logisch dat
toeven. Maar
Ik heb nooit
is het nou mopperende cliënten dat geopereerd wordt.
écht nodig,
een maal per 6 tot 8 weken Maar met zo een uitdrukzo’n schoonheidsbehande- kingsloos, verstard gezicht
ling? “Koop maar eens een rondlopen, terwijl de rest
paar schoenen. De ene poets van je lichaam gewoon ouje wel en de ander niet. Kijk der wordt? Niet doen. Jezelf
maar hoe snel je verschil gewoon accepteren zoals je
ziet. De huid behoeft ook bent”, is haar motto.
zijn onderhoud. Naarmate
je ouder wordt, worden je Tips voor een goede huidverfuncties helaas minder. De zorging
huid regelmatig een mas- ’s Morgens het gezicht reisage geven is goed voor de nigen, nooit met zeep maar
doorbloeding en de stofwis- met reinigingsmilk en dagseling. Ook blijft de huid dan crème gebruiken. Neem na
elastischer,” legt Ans uit, “bo- je vijftigste een crème voor
vendien is het belangrijk on- de rijpere huid omdat de
regelmatigheden zoals mee- huid zijn vet verliest en exeters op tijd aan te pakken tra voedingsstoffen nodig
zodat er geen ontstekingen heeft. ‘s Avonds de crème
ontstaan. En op ontsierende er afhalen met een warm
haargroei zitten we ook niet doekje. Geen gezichtslotion
te wachten. Dames, nooit gebruiken want dat sluit de
scheren. Harsen is veel beter. poriën, terwijl we juist willen
Pijnlijk? Voordat jij ‘au’ kunt dat de nachtcrème goed zijn
zeggen, heb ik de strip al ver- werk doet en optimaal in kan
wijderd. Hoe vaker je harst, trekken. Verder regelmatig
hoe minder haartjes terug- een bezoekje brengen aan
komen, want je vernietigt de een schoonheidsspecialiste.
haarzakjes.”
Bijvoorbeeld naar schoonheidssalon “Chez Ans”. Een
afspraak maken kan via teWel of niet aan de botox?
“Natuurlijk niet!”, roept Ans lefoonnummer 023-5713196.
vol afschuw, “je weet niet Na de behandeling voelt u
wat die troep over twintig zich écht 10 jaar jonger!
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Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 13 mei
en de verdere in week 20 door het college genomen
besluiten zijn 20 mei vastgesteld. De besluitenlijst is in
te zien bij de Centrale Balie en op de website.

2 juni Toekomstdebat

2 juni Op naar Gebouw De Krocht voor het grote toekomstdebat over Zandvoort. Inmiddels is de Dialoognotitie door het college geaccordeerd. Dankzij de inbreng
van velen zijn er vier messcherpe toekomstbeelden
verwoord: ‘Parel aan Zee’, ‘Ons Sandevoerde’, ‘Zandvoort
Buiten’ en ‘Europa Beach’. Elk scenario geeft een mogelijk toekomstbeeld van Zandvoort op basis van de
vraag: hoe zou het in 2025 zijn als…? Kom langs en doe
mee aan het grote debat over de toekomst van Zandvoort. U vindt de Dialoognotitie op www.zandvoort.nl.
onder Bestuur Beleid Nota’s, Plannen en Rapporten.
Meldt u aan via Toekomstdebat@zandvoort.nl.

Commissie Raadszaken

De Commissie Raadszaken vergadert op 27 mei vanaf
20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur
open. De entree vindt u aan het Raadhuisplein.
Op de agenda staat:
- Opening
- Vaststellen agenda
- Besluitenlijst 22 april 2008 (inclusief besloten deel)
en toezeggingen
- Vast agendapunt:
- Jaarverslag bezwaarschriftencommissie 2007
- Nieuwe huisvesting brandweer
- Huisvesting nieuwe basisschool De School
- Delegatie vrijstelling ex artikel 19 lid 1 Wro aan het
college ten behoeve van de brede school
- Vaststelling voorbereidingsbesluit voor het gebied
Louis Davidscarré
- Verordeningen parkeerbeleid
- Discussiestuk “parkeerterrein De Zuid”
- Rondvraag
- Sluiting
De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog
gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de
website. In deze commissie kunnen burgers het woord
voeren over onderwerpen op de agenda. Aanmelding
vooraf is niet nodig.

Commissie Planning en Control

De Commissie Planning en Control vergadert op 28
mei vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan
om 19.30 uur open. De entree vindt u aan het Raadhuisplein.
Op de agenda staat:
- Opening
- Vaststelling agenda
- Besluitenlijst vergadering van 23 april 2008 en toezeggingen

- Vaste agendapunten en informatie college/burgemeester. De accountant zal aanwezig zijn om zijn
beoordeling van de jaarstukken 2007 met de commissie te bespreken
- Jaarrekening Paswerk
- Subsidieaanvraag documentaire “Zandvoort bij de
Zee”
- Subsidieverzoek Sportraad Zandvoort voor het laten verrichten van een onderzoek naar een omnivereniging
- Eindrapport bestuurskrachtonderzoek
- Rondvraag
- Sluiting
De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog
gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de
website.In deze commissie kunnen burgers het woord
voeren over onderwerpen op de agenda. Aanmelding
vooraf is niet nodig.

Begrotingswijzigingen

Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeentewet liggen de begrotingswijzigingen van de agendapunten die op 10 juni 2008 aan de gemeenteraad
ter vaststelling worden voorgelegd en die financiële
consequenties tot gevolg hebben, vanaf heden tot
en met 10 juni 2008 ter inzage bij de balie van het
gemeentehuis.

Commissie Welstand en Monumenten

Op 5 en 26 juni vergadert de Commissie Welstand
en Monumenten. De vergadering begint omstreeks
15.00 uur in de commissiekamer. De exacte begintijd
is afhankelijk van de agenda. U kunt hiervoor het beste
even contact opnemen met de werkeenheid Bouwen,
tel. (023)5740100.

Wijziging Kinderopvangregister

Per 1 januari 2005 is de Wet kinderopvang van kracht.
Deze wet bepaalt onder meer dat de gemeente toeziet
op de kwaliteit van kinderopvang. Vanaf dezelfde datum moet elke gemeente over een kinderopvangregister beschikken. Ouders krijgen alleen een bijdrage voor
de kosten van kinderopvang van het rijk als een kindercentrum is opgenomen in het kinderopvangregister.
Per 16 mei 2008 heeft een wijziging plaatsgevonden
in het Kinderopvangregister. Vanaf deze datum zijn de
volgende kinderopvanginstellingen opgenomen in het
Kinderopvangregister Gemeente Zandvoort:

Kinderopvangregister emeente Zandvoort

Kinderdagverblijven: Pippeloentje - Pluk
Naam: Stichting Kinderdagverblijven Pippeloentje
- Pluk
Rechtsvorm: Stichting
Inschrijfnummer: Kamer van Koophandel 41224309
Adres: Burgemeester Nawijnlaan 101
Postcode: 2042 PZ
Plaats: Zandvoort
Telefoonnummer: 023 - 57 13 665
Aantal vestigingen: 2
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Vestiging 1
Naam: Kinderdagverblijf Pippeloentje
Adres: Burgemeester Nawijnlaan 101
Postcode: 2042 PZ
Plaats: Zandvoort
Telefoon: 023 - 57 13 665
In exploitatie sinds 05-03-1990
Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen): 35
Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12
jarigen): 0
Vestiging 2
Naam: Kinderdagverblijf Pluk
Adres: Burgemeester Nawijnlaan 36
Postcode: 2042 PM
Plaats: Zandvoort
Telefoon: 023 - 57 15 513
In exploitatie sinds 15-10-2001
Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen):23
Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12
jarigen):0
Website: www.pippeloentje-pluk.nl
Kindercentrum Ducky Duck
Naam: Kindercentrum Ducky Duck
Rechtsvorm: V.o.f.
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 34086265
Postadres: Postbus 128
Postcode: 2040 AC
Plaats: Zandvoort
Telefoonnummer: 023 - 57 30 042
Aantal vestigingen: 2
Vestiging 1
Naam: Kinderdagverblijf Ducky Duck
Adres: Prinsesseweg 36
Postcode: 2042 NH
Plaats: Zandvoort
Telefoon: 023 - 57 30 042
In exploitatie sinds: 01-01-1993
Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen): 36
Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12
jarigen): 0
Vestiging 2
Naam: Buitenschoolse opvang Duck Club
Adres: Prinsesseweg 10
Postcode: 2042 NH
Plaats: Zandvoort
Telefoon: 023 - 57 30 042
In exploitatie sinds 01-06-2006
Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen): 0
Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12
jarigen): 60
Buitenschoolse opvang De Boomhut
Naam: Stichting Pluspunt Zandvoort
Rechtsvorm: Stichting
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 34239374
Adres: Flemingstraat 55

Postcode: 2041 VW
Plaats: Zandvoort
Telefoonnummer: 023 - 57 40 330
Aantal vestigingen: 1
Vestiging 1
Naam: Buitenschoolse opvang De Boomhut
Adres: Flemingstraat 9
Postcode: 2041 VW
Plaats: Zandvoort
Telefoon: 023 - 57 40 330
In exploitatie sinds 01-09-1993
Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen): 0
Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12
jarigen): 50
Website: www.aktiviteitencentrum.nl
Gastouderbureau Kennemerkloek
Naam: Stichting Pluspunt Zandvoort
Rechtsvorm: Stichting
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 34239374
Adres: Flemingstraat 55
Postcode: 2041 VW
Plaats: Zandvoort
Telefoonnummer:023 - 57 40 330
Aantal vestigingen: 1
Vestiging 1
Naam: Gastouderbureau Kennemerkloek
Adres: Flemingstraat 55
Postcode: 2041 VW
Plaats:
Zandvoort
Telefoon: 023 - 57 40 330
In exploitatie sinds: 01-10-2006
Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen) Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12
jarigen) Website: www.aktiviteitencentrum.nl
Gastouderbureau Knus
Naam: Gastouderbureau Knus
Rechtsvorm: Eenmanszaak
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 34286356
Adres: Witte Veld 60
Postcode: 2041 GB
Plaats: Zandvoort
Telefoonnummer: 0657 - 21 01 60
Aantal vestigingen: 1
Vestiging 1
Naam: Gastouderbureau Knus
Adres: Witte Veld 60
Postcode: 2041 GB
Plaats: Zandvoort
Telefoon: 0657 21 01 60
In exploitatie sinds: 07-11-2007
Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen) Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12
jarigen) Website: -

Ingekomen
verg nningenaanvragen
Bouw , sloop en reclame aanvragen.

Zandvoort:
-Kerkstraat 31, plaatsen gevelreclame, ingekomen 14
mei 2008, 2008-088R.
-Tolweg thv Zandvoortselaan 2a, oprichten keerwand,
ingekomen 14 mei 2008, 2008-089Rv.

Verzonden besluiten
Bouw , sloop en reclame vergunningen.

Zandvoort:
-Reinwardtstraat 14, plaatsen dakkapel achterzijde,
verzonden 15 mei 2008, 2008-086Lv.

ervisielegging
ont erpbesl iten

Vrijstellingen artikel 19.3 en artikel 15 Wro

Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens om met toepassing van artikel 19.3 van de
Wet op de Ruimtelijk Ordening vrijstelling te verlenen
voor het vergroten van de woning en garage op het
perceel Boulevard Paulus Loot 83 te Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2007-267Rv).
Tevens is het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel 15 van de
Wet op de Ruimtelijk Ordening vrijstelling te verlenen
voor het gedeeltelijk vergroten van de woning op het
perceel Duindoornlaan 17 te Bentveld (bouwaanvraagnummer: 2008-021Rv).
Voormelde bouwaanvragen liggen met ingang van
23 mei 2008 gedurende 6 weken ter inzage bij de
Centrale Balie van het gemeentehuis tijdens de openingstijden. Gedurende de termijn van de terinzageligging kan een ieder schriftelijk of mondeling haar/zijn
zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken bij het
college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek
van uw brief “zienswijze” te vermelden.

Kapvergunningen verleend

- Duindoornlaan 27A, 2 coniferen, verleend op 22 mei
2008.
- Leeuwerikenstraat 10, 1 dennenboom, verleend op
22 mei 2008.
Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen hebben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande besluiten in beroep gaan bij de rechtbank
te Haarlem, afdeling Bestuursrecht, Postbus 1621
2003 BR Haarlem. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een schorsende werking wordt pas bereikt nadat de president
van de rechtbank dat in een voorlopige voorziening
heeft bepaald. In geval van onverwijlde spoed kunt

u een verzoek om voorlopige voorziening indienen
bij de president van de rechtbank te Haarlem. Een
dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan van
een kopie van het beroepschrift. Voor het indienen
van een verzoek om voorlopige voorziening wordt
griffierecht geheven.

Verkeersbesluiten
Gehandicaptenparkeerplaats
Het college van burgemeester en wethouders van
Zandvoort heeft op 6 mei 2008 besloten tot: De aanleg
van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
aan de Hogeweg t.h.v. nr. 22.
Voorjaarsmarkt
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft
ook besloten om;
op 25 mei 2008 ten behoeve van het houden van de
Voorjaarsmarkt fysieke afsluitingen te plaatsen;
dat een dergelijke fysieke afsluiting (middels dranghekken voorzien van retroreflecterend materiaal) inclusief de borden conform model C01 van bijlage I van
het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990
dienen te worden geplaatst op de volgende locaties:
-in de Achterweg om verkeer richting de Haltestraat
tegen te gaan
-in de Diaconiehuisstraat direct ten westen van de
Nieuwstraat
-in de Koningstraat direct ten westen van de
Oosterstraat
-in de Kanaalweg direct ten westen van de Oosterstraat
-in de Willemstraat direct ten westen van de Prinsesseweg;
-in de Oosterstraat direct ten noorden van de Prinsesseweg;
-in de Prinsesseweg (noordelijk en zuidelijke rijbaan)
direct ten westen van de Koninginneweg;
-In de Schoolstraat direct te noorden van de Louis
Davidsstraat;
-In de Cornelis Slegersstraat direct te zuiden van de
Louis Davidsstraat;
-In de Grote Krocht direct ten Noorden van de
Hogeweg;
-In de Oranjestraat direct ten noorden van de
Hogeweg;
-In de Swaluestraat direct ten noorden van het
Gasthuisplein;
-In de Pakveldstraat direct ten oosten van de
Swaluestraat;
-Op het Gasthuisplein direct ten zuiden van de
aansluiting met de Gasthuisstraat.
- In het dorpsplein direct ten oosten van de
Sandrinastraat
-In de Haltestraat direct ten zuiden van de Zeestraat;
dat de fysiek maatregelen en bebording bij de markt
op zondag 25 mei 2008 geplaatst zullen worden van
06.00 uur tot in beginsel 20.00 uur;

Tevens heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten om op 23 mei 2008 de borden E01
(Verboden te parkeren) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met
onderbord ‘Zondag a.s.’ te plaatsen op de locatie van
de markt om zodoende de locatie van de Voorjaarsmarkt op 25 mei 2008 vrij te houden van geparkeerde
voertuigen.
Afzettingen t.b.v. Jubileumfeest Circuit Park Zandvoort
Op zaterdag 31 mei vindt er een jubileumtoer plaats
naar aanleiding van het 60 jarig bestaan van het
Circuitpark Zandvoort. Hiervoor zal een 150 tal historische en moderne raceauto’s vanaf het circuit naar het
Raadhuisplein rijden. Hierdoor is het noodzakelijk een
aantal straten in de centrum en het noord-westen van
Zandvoort af te sluiten.
Op grond van het voorstaande besluit het college van
Burgemeester en Wethouders om:
de Burgemeester van Alphenstraat, Van Speijkstraat
en Zeestraat in beginsel af te sluiten op 31 mei 2008
van 19.00 uur tot 20:00 uur of langer indien nodig.
Dit is noodzakelijk om te kunnen garanderen dat de
jubileumparade Circuitpark Zandvoort zonder problemen kan verlopen;
het centrum van Zandvoort af te sluiten op 31 mei 2008
vanaf 15.00uur tot 0.00uur om te kunnen garanderen
dat de jubileumparade Circuitpark Zandvoort zonder
problemen zich kan opstellen en een evenement op
het Gasthuisplein te faciliteren;
fysieke afsluiting (middels dranghekken voorzien
van retroreflecterend materiaal) inclusief de borden
conform model C01 van bijlage I van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 te plaatsen op
de volgende locaties:
- In de Burgemeester van Alphenstraat bij de rotonde
met de Boulevard Barnard;
- In de Van Galenstraat bij de aansluiting met de
Burgemeester van Alphenstraat;
- In de Tjerk Hiddesstraat bij de aansluiting met de
Burgemeester van Alphenstraat;
- In de Trompstraat bij de aansluiting met de Burgemeester van Alphenstraat;
- In de Doctor Johannes G. Mezgerstraat bij de aan-
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Zodoende is uit het oogpunt van:
- het verzekeren van de veiligheid op de weg;
- het beschermen van de weggebruiker en passagiers;
- het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van
het voetgangersverkeer;
de evenementenlocatie: Prinsesseweg, Louis Davidsstraat, Raadhuisplein, Haltestraat, Kleine Krocht, Grote
Krocht en Gasthuisplein vrij van verkeer.

Zandvoortse Courant

sluiting met de Burgemeester van Alphenstraat;
- In de Van Lennepweg bij de aansluiting met de Van
Speijkstraat;
- In de J. Evertsenstraat bij de aansluiting met de Van
Speijkstraat;
- In de Doctor Smitstraat bij de aansluiting met de
Van Speijkstraat;
- In de Zeestraat bij de aansluiting met de Burgemeester Engelbertstraat;
- In de Brugstraat bij de aansluiting met de
Zeestraat;
- In de Eltzbacherstraat bij de aansluiting met de
Zeestraat;
- In de Kostverlorenstraat bij de aansluiting met de
Zeestraat;
- in het Wagenmakerspad direct ten oosten van de
Burgemeester Engelbertsstraat;
- in het Prinsenhof direct ten oosten van de
Burgemeester Engelbertsstraat;
- in de Stationstraat direct ten zuiden van de
Zeestraat;
- in de Brugstraat direct ten zuiden van de
Zeestraat;
- in de Achterweg om doorgaand verkeer tegen te
gaan;
- in de Diaconiehuisstraat direct ten westen van de
Nieuwstraat;
- in de Koningstraat direct ten westen van de
Oosterstraat;
- in de Kanaalweg direct ten westen van de
Oosterstraat;
- in de Willemstraat direct ten noorden van de
Prinsesseweg;
- In de Oranjestraat bij de aansluiting met de
Hogeweg;
- In de Grote Krocht bij de aansluiting met de
Hogeweg;
dat tevens fysieke afsluitingen middels “de rood-witte
paaltjes” geplaatst worden in:
- in het Prinsenhof direct ten oosten van de Burgemeester Engelbertsstraat
- in de Brugstraat direct ten zuiden van de Zeestraat
- in de Haltestraat direct ten zuiden van de Zeestraat
- in de Schoolstraat direct ten westen van Louis Davidsstraat
- in de Haltestraat direct ten noorden van het Raadhuisplein
- in de Kleine Krocht direct ten westen van het Raadhuisplein;
op 28 mei 2008 de borden E01 (Verboden te parkeren)
van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens 1990 met onderbord “Fout! Ongeldige bladwijzerverwijzing.” te plaatsen op de locatie
van Wagenmakerspad en Haltestraat (driemaal) om
zodoende de locatie vrij te houden van geparkeerde
auto’s;

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage.
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. 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.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00,
maandag t/m donderdag 8.30 17.00 uur en vrijdag
8.30 16.00 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

Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur
Donderdag:
08.30 - 20.00 uur
Vrijdag:
08.30 - 12.30 uur
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar
voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en
rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

op het circuit maar vooral ook in het dorp, op stapel.

“Het circuit zo goed als klaar”
Dat kopte het Zandvoorts Nieuwsblad trots op
10 juli 1948. Zandvoort en de Zandvoortse me-

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van
www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden of
aanbieden van banen in Zandvoort.

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen
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dia stonden in die tijd bol van ‘ons’ circuit en de
aanleg werd op de voet gevolgd. Het circuit, waar

burgemeester Van Alphen zich zo druk voor had

ingespannen, zou op 7 augustus van dat jaar of-

icieel worden geopend met een aantal races. In

een van de races zou onder andere de Birmaanse

prins Bira deelnemen. Hij won, naar verwachting,
ook deze race. Hieronder het verslag van een
persconferentie op het raadhuis. Tevens zou de
jonge prins Bernhard aanwezig zijn.

Het duurt geen maand meer of een aantal wedstrijdauto’s, waaronder wellicht wel de meeste vanuit het
buitenland zullen komen, daveren over het nieuwe
circuit, dat zo riant is aangelegd ten noorden van het
oude. Dinsdagmiddag heeft burgemeester H. M. van
Fenema een persconferentie gehouden ten raadhuize,
waarbij verschillende autoriteiten van de Koninklijke
Nederlandse Automobielclub (KNAC) aanwezig waren. Deze persconferentie werd gehouden om mededelingen te doen omtrent onze auto-toerweg, die straks
op 7 Augustus als racebaan zal worden gebruikt. De
heer van Haren gaf een uiteenzetting over de wijze,
waarop deze auto-toerweg is tot stand gekomen.

In 1939 werd een proef genomen met het toen gereedgekomen circuit in het noordelijk gedeelte van onze gemeente,
waarbij bleek, dat dit circuit op den duur niet zou kunnen
voldoen. In de zomer van 1939 werden namelijk voor het
eerst in Nederland wedstrijden gehouden met toerwagens
om de grote prijs van Zandvoort. Een groot deel van autosportminnend Nederland kwam toen naar hier en qua
organisatie en publieke belangstelling werden deze wedstrijden een succes.
De oorlog maakte helaas een einde aan een veelbelovend
begin. Reeds was de gemeente begonnen met de aanleg van
een weg door het ongerepte duingebied ten noorden van
het circuit en de aandacht viel toen op deze weg om hem
als nieuw vergroot circuit te kunnen gebruiken. Deze plannen namen vastere vorm aan, toen verschillende duinvalleien werden volgestort met puin, dat van de op last van de
Duitsers afgebroken huizen kwam. Nu kwam dat puin van
pas, de gehele onderlaag van de nieuwe auto-toerweg kon
ermee worden aangelegd. Nadat dit goed was ingewalst,
kwam hierover een laag hoogovenslakken en hiertussen een
hardmakende stof, waar overheen de eigenlijke bovenlaag
kwam te liggen. Het grootste gedeelte is thans gereed en we
hebben ons de vorige week er van overtuigd, dat deze weg
ideaal is aangelegd door een fraai duingebied.

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

Graag wil ik nog een aanvulling geven op het
stukje over de AED, in ‘Met oog en oor de
badplaats door’ van 2 mei.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?
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31 mei staat een grootse viering van het jubileum,

Collegelid spreken?

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen
is de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen
telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur.

•

Dit jaar bestaat het Zandvoortse circuit 60 jaar. Op

Beste redactie,

Vragen over een bouwplan?
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Verleden

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats
aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen
08.00 - 18.00 uur.

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het
centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u
eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

•

De AED kan ingezet worden bij een circulatiestilstand, maar zal niet bij iedere circulatiestilstand ook werkelijk een elektrische schok
geven. Meestal omdat het in die situaties niet
zinvol is om te schokken. Daarom is het noodzakelijk dat er zoveel mogelijk mensen kunnen
reanimeren. Reanimeren is bij iedere circulatiestilstand zinvol, het verhoogt (en dus niet
garandeert) de herstelkans op een spontane
circulatie. Veelal is aanvullende behandeling
daarbij nodig. Dat kunnen elektrische schokken zijn en in andere gevallen is medicatie
de aangewezen behandeling. De twee meest
voorkomende oorzaken van circulatiestilstand
zijn ventrikelibrilleren (als het ware een hart

dat zich zo chaotisch samentrekt dat het geen
bloed rond gepompt krijgt) en de werkelijke
hartstilstand (hier doet het hart niets meer).
Bij de eerstgenoemde oorzaak is het geven van
een schok noodzakelijk om te proberen de circulatiestilstand op te heffen, bij de tweede reden zal dat geen enkele reactie oproepen. Dan
is voornamelijk medicatie noodzakelijk. Het
reanimeren is echter in beide situaties zinvol,
doordat het altijd zorgt voor een verhoogde
kans op herstel van de circulatie. Dus AED’s
hebben een meerwaarde, maar vergeet niet te
reanimeren zolang er geen AED of deskundige
hulp is.
Misschien kan de gemeente hierin een stimulerende factor zijn: zoveel mogelijk burgers leren
reanimeren!
Trudie van Duin
Ambulanceverpleegkundige

De heer van Haren prees de aanleg en roemde de weg
als veilig, snel en spectaculair. Naar zijn oordeel is
deze weg een van de snelste en mooiste circuits van
Europa. Volgens zijn mening zullen de ‘ronden’ in
circa tweeënhalve minuut kunnen worden afgelegd,
waarbij dan meer dan 4 km is gereden. In de bochten
ligt de weg behoorlijk schuin evenals dat het geval
is met de Zandvoortselaan. Er is één haarspeldbocht
in, waar menig coureur zich wel eerst mag oefenen.
Gevaarlijk is deze bocht echter niet én door de helling én door zijn overzichtelijkheid. Het omringend
duinterrein is zodanig, dat een enorm aantal bezoekers
deze races kunnen volgen, terwijl vlak bij de haarspeldbocht de voornaamste tribunes zullen komen,
waarvan er een permanent zal blijven. Deze tribune
alsook de pits zijn opgetrokken van de hele stenen,
die men tussen het puin aantrof. Een tijdelijke tribune
zal 2000 zitplaatsen bieden, terwijl de permanente aan
1000 personen plaats biedt. De KNAC heeft reeds met
haar zusterorganisatie in Engeland contact gehad en
gedaan gekregen, dat een twintigtal Engelse rijders
met de allernieuwste machines hier zullen komen.
Hopelijk zal het weer meewerken en dan staat het
wel vast dat het bezoekersaantal de 100.000 dicht zal
naderen.

Center Parcs sponsort
Topsport Kennemerland

Boudewijn van Vilsteren (l.) en Ruben Houkes

Ruben Houkes, were l d ka m p i o e n j u d o
en topsportmanager
van stichting Topsport
Kennemerland, heeft
maandag uit handen
van de nieuwe directeur van Center Parcs,

Boudewijn van Vilsteren,
de sleutel van een paar
bungalows overhandigd gekregen. Houkes
gaat de bungalows gebruiken als wisselwoning voor Olympische
topsporters van buiten

de regio, die in de omgeving van Zandvoort
wekelijks moeten trainen. “Het begon met de
softbaldames die vanuit Brabant in Haarlem
moeten trainen. Daar
is geen woonruimte
voorhanden, dus zouden ze iedere dag heen
en weer moeten reizen.
Center Parcs bood uitkomst. Zij zitten nu door
de week hier en spelen in
de weekenden bij hun eigen clubs. Ondertussen
kunnen ze redelijk op
hun gemak naar ‘echte’
woonruimte op zoek. Na
de dames komen er nu
een aantal judoka’s die
bij Kenamju trainen. Ook
zij kunnen nu naar ‘echte’ woonruimte zoeken.”
Een mooie sponsoring
van park Zandvoort!
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Zandvoortse Courant

Sportraad

Hockey

Onderzoek naar omnivereniging

Het college heeft besloten om de Sportraad Zandvoort een
subsidie van € 5.000 te verlenen om een onderzoek naar de

wenselijkheid en de mogelijkheid van een omnivereniging in
Zandvoort te bekostigen. Het is de eerste stap naar het onderzoek want het collegevoorstel moet nog in de commissie Planning & Control besproken worden waarna de gemeenteraad
het laatste woord heeft.

Sportverenigingen komen
steeds meer vast te zitten
in de brei van wetgeving, regels en regeltjes die van hoger hand worden opgelegd.
Niet alleen vanuit ‘Den Haag’
maar ook de landelijke sportbonden maken het steeds
bonter waardoor het steeds
moeilijker wordt om een vereniging te leiden. Eisen ten
aanzien van hygiëne, milieu
en belastingen vergen enorm
veel extra energie, tijd, geld
en kwaliteiten van het be-

stuur en de vrijwilligers van
de sportvereniging.
Aangezien Zandvoort een
relatief groot aantal kleine
sportverenigingen kent, zou
het wel eens wenselijk kunnen zijn om de krachten te
bundelen. Tevens zouden de
sportverenigingen een rol
kunnen gaan spelen in de
naschoolse opvang.
Al een aantal maanden is de
Sportraad Zandvoort met

deze materie bezig, geïnspireerd door sportwethouder
Gert Toonen die tijdens een
toespraak voor Zandvoortse
sportbestuurders dit onderwerp naar voren bracht.
Toonen wil voornamelijk kleine
sportverenigingen, die moeite
hebben om goede vrijwilligers
en bestuurders aan zich te
binden, een helpende hand
reiken door ze in één grote
vereniging op te laten gaan.
Het besturen zal daardoor gemakkelijker gaan evenals een
aantal gemeenschappelijke
taken als de ledenadministratie, het innen van contributiegelden en het aantrekken van
sponsors en vrijwilligers. Het
college heeft deze gedachtegang gehonoreerd door een
onderzoek te subsidiëren dat
waarschijnlijk dit jaar nog van
start zal gaan.

Futsal
38e zaalvoetbaltoernooi van start

Vorige week is het 38e Zandvoort zaalvoetbaltoernooi van
start gegaan. 23 ploegen zullen in circa 6 weken uitma-

ken wie dit jaar de grote beker in ontvangst mag nemen.
Ondertussen zijn de eerste wedstrijden alweer gespeeld
en gezien het niveau belooft het weer een mooi toernooi
te worden. De inalewedstrijden staan voor 14 juni op het
programma.

Na 37 keer succesvol georganiseerd te zijn door SV
Zandvoort (en daarvoor
Zandvoortmeeuwen), is het

stokje nu overgenomen door
een nieuwe bezetting enthousiaste organisatoren
van Sportcafé Zandvoort.

Gedurende de 6 weken zal
de Korver Sporthal weer het
domein zijn van de futsallers,
zoals dat oficieel heet. De tijden van weleer, met per avond
meer dan 500 toeschouwers,
zullen waarschijnlijk niet meer
herleven maar 6 weken kijken
naar aantrekkelijk futsal is ook
niet weg. De wedstrijden worden iedere werkdag gespeeld
vanaf 19.30 uur. De toegang
is vrij!

Softbal
Verlies ZSC softbalsters
Het damessoftbalteam van ZSC heeft de uitwedstrijd tegen
Vennep Flyers niet naar zich toe kunnen trekken. Het duel in
Nieuw Vennep werd met 9-5 verloren.
In de eerste drie innings domineerden de verdedigingen.
Pas in de 4e inning wist ZSC
via runs van Nieki Valkenstijn,
Marcella Balk, Sandra Castien,
Lida Oudshoorn en Denise
Kerkman een 0-5 voorsprong
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te nemen. Het antwoord
kwam in de gelijkmakende
slagbeurt toen Vennep
Flyers zes keer de thuisplaat
wist te passeren, waardoor
het 6-5 werd. In de volgende innings wist ZSC niet

meer te scoren en bereikten slechts Martina Balk en
Denise Kerkman in de 5e inning het eerste honk. Vennep
Flyers daarentegen wist
op het pitchen van Wilma
van Riemsdijk (7x 3-slag, 3x
4-wijd, 13 honkslagen tegen en 3 veldfouten) nog 3
punten te scoren, waardoor
de 9-5 overwinning een feit
was.

Paardensport

Open dag ZHC

De stichting Kortebaandraverij heeft een nieuw bestuur. On-

Club (ZHC) plaats. Kinderen van alle leeftijden kunnen onder

ten om de kortebaandraverij voor Zandvoort te behouden en

12.00 uur de jaarlijkse open dag van de Zandvoortsche Hockey

begeleiding van de aanwezige trainers een aantal oefeningen

doen. Uiteraard zijn sticks en ballen beschikbaar en na aloop

der voorzitterschap van Johan Beerepoot, gaan zij zich inzetdit jaar voor de 34e keer te organiseren.

krijgt elk kind een attentie.

Er wordt fanatiek gehockeyd bij de jeugd

Bij ZHC zijn geen wachtlijsten
en/of selectietrainingen. Voor
alle teams kunnen kinderen
zich aanmelden. Alle teams
(met uitzondering van de allerjongsten) trainen op het
Zandvoortse sportcomplex
Duintjesveld twee keer per
week onder begeleiding van

een gediplomeerde en enthousiaste trainersgroep. Daarnaast
besteed ZHC veel aandacht aan
activiteiten naast het hockeyen
zoals het Sinterklaasfeest, carnaval, een ‘sleep-in’ en diverse
toernooien. U bent zaterdag
tussen 10.00 uur en 12.00 uur
van harte welkom.

Provinciaal Jeugdsportfonds
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben besloten tot

de oprichting van een Provinciaal Jeugdsportfonds. Met de instelling van dit fonds wil de provincie het mogelijk maken dat
alle kinderen kunnen sporten in verenigingsverband.
Ook kinderen uit gezinnen met
een minimuminkomen kunnen
zich op deze manier op sportief
gebied ontwikkelen. Voor de periode 2008 tot en met 2011 wordt
€ 2.000.000 door Gedeputeerde Staten gereserveerd
voor het Jeugdsportfonds.
Provinciale Staten zal 1 september definitief besluiten over
de oprichting van het fonds.
Gedeputeerde Sascha Baggerman, die onder andere sport en
jeugd in haar portefeuille heeft,
beschouwt het Provinciale
Jeugdsportfonds als een belangrijke ontwikkeling. Zij is van
mening dat iedereen een kans
moet krijgen om te sporten en
zelfs om Noord-Hollands kampioen te worden.
Het Provinciaal Jeugdsportfonds heeft speciale aandacht
voor kinderen met een beperking en jeugdige sporttalenten. Kinderen die in aanmerking komen voor het fonds

zullen door intermediairs uit
de sectoren onderwijs, sport en
jeugdzorg worden voordragen.
Dit zijn bijvoorbeeld leraren of
artsen die signaleren dat een
kind uit een gezin met een
laag inkomen baat kan hebben bij sporten. Vervolgens
kunnen zij een aanvraag bij
het Jeugdsportfonds voor het
kind indienen.
Het voornemen is de uitvoering hiervan door Sportservice
Noord-Holland te laten doen.
Zij zullen onder andere ondersteuning bieden aan lokale Jeugdsportfondsen en
aan het bestuur van het provinciale fonds. Ook zullen zij
verantwoordelijk zijn voor
het opstellen van jaarplannen en de begroting. Vanaf
september zal Sportservice
Noord-Holland dan ook beginnen met activiteiten om het
Provinciaal Jeugdsportfonds
te promoten.

Kortebaandraverij is een traditie in Zandvoort

Medebestuursleden Ton Ariesen
(secretaris/penningmeester)
en Willem Harder (lid) worden
gesteund met hand- en spandiensten door de voormalige
bestuursleden Piet Pijper en
Peter Kramer. Ook zal Frits Keur
zijn hulp aanbieden. “We merken nu al een goede samenwerking met de gemeente en politie, zeer belangrijk natuurlijk.
We zijn dan ook vol goede hoop

dat het ook dit keer weer gaat
lukken al kunnen we natuurlijk
altijd nog een paar sponsors
gebruiken”, zegt Beerepoot.
Naast hoofdsponsors Holland
Casino en Casino Royale (uit
de Haltestraat) zoekt het nieuwe bestuur nog een aantal
Zandvoortse bedrijven die zich
aan een paard willen binden.
Er bestaat zelfs een mogelijkheid dat die hun sponsorgeld

terug verdienen als hun paard
uiteindelijk de koers wint. Ook
particulieren kunnen zich aan
een paard binden. Voor € 60
heb je al de hele dag plezier en
is er eveneens een mogelijkheid
om je geld terug te verdienen.

Het organiseren van de draverij kost een pak geld. Alleen al
voor de aanleg van de baan is
circa € 10.000 nodig. Dan zijn
er nog startgelden te betalen
en moet de boel ook weer opgeruimd worden. “Dat willen
we voor een gedeelte terugverdienen door de advertenties
in het officiële programmablad. Dat komt op de dag van
de draverij, na de loting die ’s
ochtends in Den Haag verricht
wordt, met een speciale koerier
naar Zandvoort en ziet er altijd
prachtig uit. Zandvoortse bedrijven kunnen daar nog volop
in adverteren. Ook krijgen
grote sponsors spandoeken
langs de baan”, zegt Ariesen. U
kunt zich melden als sponsor
of voor meer informatie bij Ton
Ariesen via 06-53191894 of in
café Oomstee, Zeestraat 62 in
Zandvoort.

Handbal
Handbalsters nog niet veilig

Met nog twee wedstrijden te gaan is het eerste dameshand-

balteam van de Zandvoortse Sport Combinatie (ZSC) nog
steeds niet vrij van degradatiezorgen. In de thuiswedstrijd

van zondag tegen het Purmerendse Vido viel echter geen eer
te behalen. De koploopsters konden bij winst of gelijkspel de
kampioensvlag van de eerste klasse hijsen.
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Autosport

Nieuw bestuur stichting Kortebaandraverij

Aanstaande zaterdag, 24 mei, vindt er tussen 10.00 uur en

•

ze niet voor niets de ranglijst
aanvoeren. Dat de eindstand
uiteindelijk uitkwam op 17-34
was gezien het spelbeeld niet
verrassend. De Purmerendse
formatie mocht dan ook na
afloop de bloemen in ontvangst nemen. Voor
de Zandvoortse ploeg
zijn er echter andere
zorgen. Met nog twee
wedstrijden te gaan, afgelopen dinsdag thuis
en komende zondag uit,
zullen er nog een aantal
punten gehaald moeten worden om niet te
degraderen.

In het begin van de
wedstrijd konden de
Zandvoortse dames nog
wel bij blijven. Martine
Balk gaf ZSC met een
fraai onderhands schot
de leiding, 1-0. Tot 4-4
ging de strijd gelijk op,
maar daarna nam Vido
met vaak fraaie aanvallen en snelle breaks
De Zandvoortse doelhet heft volledig in
punten werden gehanden en moesten de
maakt door Daphina
Zandvoortse dames ver
van Rhee (7), Lucia v.d.
terug. Ondanks de grote Daphine van Rhee wordt onreglementair afgestopt
inzet van de Zandvoortse for- Ook na de pauze bleef ZSC hard Drift (4), Martine Balk (4),
matie was de achterstand bij werken voor een beter resul- Suzanne Zwemmer (1) en
rust opgelopen tot 8-17.
taat. Vido liet echter zien dat Sjane Joole (1).

Zandvoortse A1GP
geen seizoensopening
De Zandvoortse editie van het komende A1GP seizoen zal niet

de openingsrace zijn. Die primeur is dit jaar voor het eerste

weggelegd voor het circuit van Mugello, dat in het prachtige
Toscane in Italië ligt.

Jeroen Bleekemolen in actie op Brands Hatch (GB)

Er gaat weer het een en ander
veranderen in de reglementen van de A1GP. De grootste
verandering is de nieuwe
motor van Ferrari, die aan alle
teams geleverd zal worden.
Het zou dus wel een goede
zaak zijn als de eerste race
met die nieuwe motor dicht
bij de Ferrari-fabrieken gereden zou worden. Onderdelen
zijn dan snel voorhanden
en eventuele kinderziekten
zouden snel kunnen worden

opgelost. Zandvoort echter
raakt de seizoensopening
dan kwijt. Of dat een nadeel is
moet worden afgewacht. Feit
is wel dat deze krant ditmaal
eerder de juiste gegevens en
foto’s van de nieuwe wagens
en rijders bij elkaar heeft om
u te informeren. Dat was
voorheen een onhaalbare
klus omdat veel teams op het
allerlaatste moment pas beslisten welke rijders zij naar
voren schoven.

De adverteerders van deze week
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte
houden van alles wat in Zandvoort leeft.
De adverteerders in de krant van deze week zijn:
Administratiekantoor K. Willemse
Apotheek Beatrixplantsoen
Auto Strijder
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Cane & Co Furniture and Interiors
Cense en van Lingen
Chin Chin
Circus Zandvoort
Club Nautique
Corry’s Kaashoek
Danzee
Dobey Zandvoort
Dorsman Assurantiën
Etos
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
IJzerhandel Zantvoort
Jobtide
Kroon Mode
La Bonbonnière
Media Markt Cruquius
Medina Woninginrichters

Motorrijschool Goede
Netexpo Internet BV
OHD
P. van Kleeff
Paal 69
Parfumerie Moerenburg
Pluspunt Boomhut
Pole Position
Rabobank Zuid-Kennemerland
Radio Stiphout
Rosarito
Sea Optiek
Selekt Mail
Shanna’s Shoe Repair
& Leatherwear
Slagerij Marcel Horneman
Slinger Optiek
Take Five
Thalassa Strandpaviljoen 18
Top Thuiszorg
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Vanhier
Van Schaik Omaco Makelaars
Vis Culinair
Willemse Elektrotechniek
Zorgspecialist
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Vistrio
Hele maand mei:
Aspergeschotel met
beenham, krieltjes, eieren
en Hollandaise saus 100 gr € 1,25

Geb. kabeljauw, zalm en
scholilet incl. garnituur.
Pashouders:
van € 18,- voor € 16,50

Nu bij aankoop van 6 lessen Rosé

€ 10,- korting!

kijk ook eens op onze website:

Maak zelf uw keuze uit ons ZOMERSE,
FRISSE en GEKOELDE assortiment.

www.slagerijhorneman.nl

Week van de
Zee actie!

Nieuw binnengekomen:
Zeer grote collectie
maritieme artikelen!

marsepein

haringen
Per stuk € 2,50 nu:
Haltestraat 48
5 voor
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Pashouders op alle artikelen 5% korting.

10 euro!

pashouders 5% korting op de gehele collectie.

q(Vouw)gordijnen
qVitrages
qLuxalex
qZonwering

Potgieterstraat 4
2041 PC Zandvoort
Telefoon 023 – 5717 287
Mobiel 06-5577 8563
Mobiel 06-1887 6726

qTapijt
qVinyl
qLaminaat
qParket

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

ZandvoortPas houders 10% korting

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!
www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Bestel nu de ZandvoortPas 2008
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Deze pas is geldig t/m 31 december 2008
Uw op naam gestelde ZandvoortPas
wordt, tesamen met een welkomstkado,
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.
Met de aangehechte tegoedbon voor een
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst
tijdstip gratis een Zandkorrel (miniadvertentie) plaatsen.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

GRAND CAFÉ 25

Op vertoon van uw ZandvoortPas
Van 22 mei t/m 4 juni:

10% korting op de
nieuwe collectie schoenen!

Gasthuisplein 6 (naast het Circus)

5% korting op luchtdrogende klei
van Makin’s clay

Haltestraat 10A/B

Tel. 023 571 38 80

Gand Cafe 25: Kerkstraat 25 - Tel. 5713510

Des
croissants
comme
en France*

Van maat 34
tot en met
maat 56

Speciale aanbieding voor de
maand mei ieder tweede artikel
voor de helft van de prijs

e mode
Chaozzz - Schoolstraat 3
Betaalbar oud
023-57 34 221
en
voor jong
Woensdag gesloten

L
Voor zandvoortpashouders aanbieding:

Gratis proefles
Aanbod geldig tot en met woensdag 28 mei 2008
en alleen in onze vestiging te Zandvoort.
Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 - 57 12 865
Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

een ruim aanbod aan topmerken als Replay, Guess en

Familiebedrijf

(vraag naar onze voorwaarden)

Bel voor informatie
06-54280393 of 023 - 5730107
www.members.lycos.nl\rijschoolduet

Voor eigenaresse Ans Alferink
was het niet meteen liefde op
het eerste gezicht. “Mijn liefde
voor schoenen is ontstaan toen
ik samen met mijn man de winkel begon te runnen. Vaak ging
ik mee naar schoenenbeurzen in

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat
Autorijschool Duet - 06-54280393
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hobby -Art- Gasthuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - www.nympheia.com
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Chaozzz - Schoolstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Schofies Kindermode - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Vlug Fashion Men’s Wear - Haltestraat

om de goede service. Daarnaast biedt het assortiment

Bibi for shoes is een winkel met
een zeer uitgebreid assortiment
van topmerken aan dames- en
herenschoenen. Denk aan merken als Birkenstock, Lacoste, Le
coq sportif en Dokter Scholl. De
keus is enorm. Schoenen, laarzen,
boots, slippers en damesmuiltjes
zijn hier in alle kleuren en maten
verkrijgbaar! Nu de zomer in zicht
is zijn er in de schappen veel slippers en muiltjes te vinden in vrolijke felle kleuren.

Vers uit onze boulangerie achter
de winkel
2e gratis

OP=OP

Zandvoortse winkelcentrum. De winkel staat bekend

Alferink trots.

Franse
Croissant

Winkeliers:

Mode en trends:

Bibi for Shoes is al jarenlang een gevestigde naam in het

om bij ons schoenen te kopen”, vertelt eigenaresse Ans

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

95

Voor Bibi for Shoes komen ze van ver!

Ugg. “Van heinde en verre komen klanten elk jaar terug

* Croissantjes op z’n lekkerst

(in alfabetische volgorde)

Verzorging en vrije tijd:
Schilderijen, hobby – en
kunstschildersmaterialen.

Kom gezellig bij ons lunchen
2 personen voor de prijs van 1
voor ZandvoortPashouders

Lijst van deelnemende
bedrijven
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

Elk 2 vouwgordijn voor de helft van de prijs

Addie Ottho & Zn

Burg. Engelbertsstraat 94b – Zandvoort
7 dagen per week geopend

Nieuw in onze collectie;
romantisch - en stoer tafellinnen, kussens
en servies van Bastion Collections!

Medina
Woninginrichters
e

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

Op vertoon van de ZandvoortPas
5% korting op
de gehele zomercollectie!

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102
7 dagen per week geopend
van 09.00 tot 22.00 uur

Wonen en onderhoud:
binnen- en buitenland, daar zag ik
de meest uiteenlopende schoenen
voorbij komen. Ik begon schoenen
daardoor steeds leuker te vinden”,
vertelt Ans. Met veel plezier staat
Ans in de winkel. Vooral het contact met klanten vindt ze erg leuk.
“Het is leuk om te zien dat klanten
tevreden zijn over de winkel. Er zijn
klanten die hier al twintig jaar komen. Zodra de vakantie aanbreekt
zie je de bekende gezichten weer
opduiken. Een aantal Duitse toeristen komt elk jaar bij ons schoenen
kopen die in hun eigen land niet
te verkrijgen zijn.” Haar dochter en

zoon komen Ans regelmatig helpen in de winkel. “Het is een echt
familiebedrijf: iedereen draagt
een steentje bij.”

Aanbieding

Voor ZandvoortPashouders is er
een speciale aanbieding! Op vertoon van de persoonsgebonden
ZandvoortPas ontvangt u bij Bibi
for shoes 10% korting op de gehele collectie met uitzondering
van de afgeprijsde artikelen. Bibi
for schoes is te vinden bovenaan de Kerkstraat, nummer 1. Tel.
5714410.

Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Mark Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:
Grand Café 25 - Kerkstraat
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
She Satehcafé - Zeestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR Zandvoort Tel: 5 715 715

www.cvl.nu

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie

royale
villa
nieuw

direct te betrekken

vleugje zeezicht

Burg. van Fenemaplein 4/6

Witteveld 66

Hogeweg 22/10

Direct te betrekken! Ruim zonnig 4 kamer appartement
(verbouwd naar 3 kamers) met zeezicht aan woonkamerzijde
en aan de achterzijde uitzicht op het dorp. Er zijn balkons aan
zowel land- als zeezijde en het complex beschikt over een lift

Goed onderhouden royale 2 onder 1 kap villa, gelegen aan de
rand van Park Duijnwijk, met 4 zeer ruime (slaap)kamers,
heerlijke ruime L-vormige woonkamer met haard, allen met
goede lichtinval. Zonnige tuin op het zuiden met achterom,
garage en oprit voor meerdere.

In het kleinschalige complex Westerduin, ligt dit 3 kamer
appartement met zonnig balkon op het westen en een vleugje
zeezicht. Complex Westerduin is tussen het gezellige centrum
en het strand gesitueerd en beschikt over een lift.

•
•
•
•

Centrum, station en openbaar vervoer op ca. 100 m afstand
Berging in de onderbouw
Oplevering in overleg, snelle oplevering is mogelijk
Woonoppervlakte ca. 100 m2

Vraagprijs V 249.555,--

• Buitenzijde geheel geschilderd in september 2007
• Gehele woning voorzien van houten vloerdelen
• Gebruiksoppervlakte ca. 170 m2

•
•
•
•
•

Vraagprijs V 619.000,--

Vraagprijs V 245.000,--

Betreft appartement op de 2e verdieping.
Uitzicht op de watertoren
Inpandige berging
Geheel v.v. dubbele beglazing en hardhout kozijnen
Gebruiksoppervlakte ca. 70 m2

Met trots presenteren wij u onze nieuwe
woninggids, fullcolor, groter van opzet en met
een kids rubriek, Cense & Van Lingen Junior !
Doe mee met de kleurwedstrijd/prijsvraag en
ontvang bij inlevering tijdens kantooruren
een strandbal, ook maak je kans op 2
kaartjes voor de Linneaushof !
!
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laar van Z

VM make

eN
ommeerd
Dé geren

2
ffordlaan
s van U
57 15
. Quarle
023 571
Jhr. P.N
ort Tel:
vo
nd
Za
2042 PR

l.nu
www.cv

er, taxatie

de zaken,
Onroeren

behe
(ver)huur,
(ver)koop,

Vorige week is de woninggids huis aan huis
verspreid, heeft u deze nog niet
ontvangen, dan horen we dat graag van u
en zullen wij voor nazending zorgen !

Zandvoortse
Courant
Cultuur

P3 Opening Week van de Zee

Zie onze advertentie op de achterpagina

Actueel

P9 Voorjaarsmarkt drukbezocht
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Bijlage

P13-20 Burgerjaarverslag

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

Sport

P31 Softbal

www.zandvoortsecourant.nl

Foto: Rob Bossink

Feestelijke opening muziekpaviljoen
Onder een stralende zon
heeft

afgelopen zaterdag

oud-burgemeester Rob van
der Heijden ‘zijn’ muziektent

€ 1,75
• Knip Bruin
€ 2,95
• 4 Croissants
• Weekendtaartje € 7.95

oficieel geopend. Hij deed
dat door een plaquette te

Stap ook eens binnen voor
een heerlijk belegd broodje
met ambachtelijk gemaakte
salade, of een heerlijk kopje
koffie met een gebakje

onthullen die op het paviljoen zal worden bevestigd.

Van der Heijden en zijn echtgenote waren de eregasten
bij de oficiële ingebruikname.
Het muziekpaviljoen, zoals de
officiële benaming blijkt te
zijn, is een geschenk van de
gemeente, de Zandvoortse
bevolking en de Zandvoortse
ondernemers aan de oudburgemeester bij zijn afscheid
vorig jaar. Wethouder Wilfred
Tates grapte dat het wel gemakkelijk is om binnen één
jaar een bouwvergunning te
krijgen als je bij de gemeente
zit. “Meerdere Zandvoorters
zullen daar wel jaloers op zijn”,
zei hij. Daarna onthulden Van
der Heijden en zijn vrouw de
plaquette die eraan herinnerd
dat het muziekpaviljoen aan
hem geschonken is bij zijn afscheid.

De Mannetjes
Muziektent geopend

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

Zandvoort Optiek

Na deze oficiële handelingen
was het tijd voor entertainment. Clown Didi had de regie
en deed dat zoals we van hem
gewend zijn met veel taalgrappen. Als eerste de Syliphonics,
een muzikaal en ludiek trio dat
visuele en muzikale grappen
tentoonspreidde. Vervolgens
kreeg Didi de handen weer
op elkaar door enkele gasten
waaronder Van der Heijden
en burgemeester Niek Meijer,
door middel van ‘koeienbellen’

mee te laten
spelen op de
muziek. Daarna
verzorgde een
delegatie van het Zandvoorts
Mannenkoor een optreden
met a capella gezongen liederen. De bijeenkomst werd
afgesloten met een optreden
van het koor samen met een
salsaband, waarna het publiek
werd uitgenodigd om achter
de salsaband aan naar het
Badhuisplein te lopen alwaar

Nieuw jasje voor
Zandvoortse Courant
De Zandvoortse Courant groeit uit zijn jasje. Daarom
zal vanaf volgende week de vernieuwde Zandvoortse
Courant bij u in de bus liggen.

‘Nieuwe plek voor de
Mannetjes? En we zijn
niet eens muzikaal!’

De krant wordt iets langer en
breder dan hij nu is. Er kan
daardoor een iets groter lettertype worden gebruikt en
tevens wordt het mogelijk
wat grotere foto’s te plaatsen.

Het aantal pagina’s in kleur
zal worden uitgebreid en de
opmaak krijgt ook een opfrisbeurt. Een ander voordeel is
dat de krant voortaan ‘geniet’
zal worden.

de officiële opening van de
Week van de Zee zou plaatsvinden. Het verslag van die opening kunt u lezen op pagina 3.

NIEUWE COLLECTIE
OAKLEY
ZONNEBRILLEN
IS BINNEN!
Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

2 juni – Op naar Gebouw De Krocht
voor het grote toekomstdebat
over Zandvoort.

Meldt u a.u.b. vooraf aan via
toekomstdebat@zandvoort.nl of meldt
het even aan de Centrale Balie op het
Raadhuis. Gaat u voor ‘Ons Sandevoerde’,
‘Zandvoort Buiten’, Parel aan Zee’, €uropa
Beach’ of iets er tussenin?

www.vanhier.nl
www.vanhier.nl

administratieve diensten ﬁscale diensten
DGA/MKB-advies bedrijfsjuridisch advies
online diensten vermogensplanning
fusie, overname en opvolging controlling
accountancy

1

Zandvoortse Courant

Thomas, je bent op 20 mei jl. in
je Jeep van ons heen gereden.
Wij wensen je een goede reis.
We zullen je nooit vergeten makker.
Fred en Klaasje
Felix
Lizzy, Dominique
Leen en Yvonne
Leentje, Emma
Ted en Dinnie
Ton en Ellen
Paul
Don
Johan
Nico

Burgerlijke stand
Van den Heuvel, Henk Philip en Stroet, Chantal

Geboren :

Loïs Valérie, dochter van: Janssen, Jan Willem en:
Rietberg, Nathalie
Lily Soie, dochter van: Keller, Robin Boy en: Megens,
Berthel

Overleden:

Determan, Thomas, oud 51 jaar

Kerkdiensten
ZONDAg 1 juNi

Dag Thomas, dag vader
Henk, Bonnie
en Kinderen

Vriend, gabber, kameraad.
De rest weet je zelf wel.
Te vroeg moeten we afscheid van je nemen.
Dag snor.

Het is een gouden greep geweest maar ook een lang gekoesterde wens van een aantal Zand-

voortse hulpverleningsinstanties. Natuurlijk heb je er ook goed weer voor nodig maar de de-

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur ds. P.N. Renes (Nieuw Unicum)
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur Mevr. M. Wassenaar
RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor D. Duijves

Stukje Mediterranée aan zee
Tel. 023 571 57 07

Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do

29
30
31
1
2
3
4
5

Hoog Laag Hoog Laag Hoog
water water water water water
00.49
01.50
02.42
03.29
-

06.36
07. 45
08.56
09.50
10.50
11.55
00.00
00.45

11.15
12.25
13.26
14.15
15.08
15.58
04.16
05.06

19.04 23.50
20.34
21.35
22.40
2 3 .1 4
12.50 16.45
1 3 . 3 5 1 7. 3 5

De hulpverleningsdiensten op het Badhuisplein

Allereerst opende burgemeester Niek Meijer de Week van de
Zee door de onlangs weer toegekende Blauwe Vlag in top te
hijsen en het landingsvaartuig
van Victor Bol, een DUKW, te
onthullen. Meijer wees er in
zijn openingsspeech op dat
hij zich had verbaasd over
het grote en veelzijdige programma. Tevens dankte hij de
organisatie voor het vele werk
dat zij hebben verzet.

Hoera papa Dirk is 40!

We hebben met verdriet, veel te vroeg,
afscheid genomen van

We hadden nog graag met hem
een dobbeltje gemaakt,
over het leven gepraat en
“one for the road” gedronken.
Tot later, harde werker!
AbAnnekeAnnemarieBenBenjaBoDees
EdEdEllenEllenFredGerritGerryGertHans
HansHenkIreneJanJannekeJanWillem
JasperJohnJokeJuliëtteJurjenJurriaanLucy
MaaikeMariaMarionNicoNienkePatricia
PaulPloniRenéRobRobSanneSheila
SuzeTheaTinieTonTreesYvonne

Lieve mensen,
Hartelijk dank voor de vele reacties in welke
vorm dan ook bij het overlijden van onze
Ton. Dat heeft ons veel goed gedaan.
Nel van Elst-Matton en kinderen
2

Dikke kus van de meiden

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Week van de Zee menu

Zandvoortse garnalen
met de kro gevangen

Hele tarbot

zoals oma hem vroeger bakte

Tiramisu

om je vingers bij af te likken

€ 29,75

Keuken iedere
avond geopend

Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

van de Week van de Zee was een grandioos succes.

Keuken dagelijks geopend

Je vriend René en je vriendinnetje Janneke

Thomas Determann
(Sappie)

monstraties van de diverse professionele en vrijwillige hulpverleners in Zandvoort als opening

Strandpaviljoen 23

mei/
juni

Kantooradres:
Hogeweg 39-1
2042 GE Zandvoort
Tel & Fax 023 - 5732 752
Email: redactie@
zandvoortsecourant.nl
Openingstijden kantoor:
Maandag en dinsdag
09.00 - 16.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie:
Letty van den
Brand-Kinderdijk
Tel. 06 - 434 297 83
Email: letty@
zandvoortsecourant.nl
advertenties@
zandvoortsecourant.nl
Bladmanager:
Gillis Kok
Tel. 06 - 460 460 26
Email: gillis@
zandvoortsecourant.nl

nummer 22

Opening Week van de Zee trekt veel bekijks

Waterstanden

17 Mei – 23 Mei 2008
Gehuwd:

•

Centrale redactie:
Joop van Nes
Tel. 06 - 144 826 85
Email: joop@
zandvoortsecourant.nl
Vormgeving:
IR Design Zandvoort
www.irdesignzandvoort.nl

Daarna was het de beurt
aan allerlei hulpverleningsinstanties om zich aan het
in behoorlijke mate opgekomen publiek te presenteren.
Brandweer, politie, GGD, Rode

Cartoon

Kruis, Dierenbescherming en
–ambulance, KNRM en de
Zandvoortse Reddingsbrigade
waren present en ‘vochten’ om
aandacht. En die kregen ze!
Zo lieten leden van het Jeugd
Rode Kruis zien waartoe zij allemaal in staat zijn. Door gerichte trainingen kunnen zij al
hulpverlenen aan bijvoorbeeld
lichtgewonden en advies geven over eventueel vervoer per
ambulance, een ziekenhuisbezoek of vervolgtraject.
De eerste spectaculaire demonstratie was van de brandweer die liet zijn wat er gebeurt als een vlamgevatte
pan vet met water wordt ge-

Hans van Pelt

blust. Slechts een half kopje
water in een pan vet gegooid,
levert een behoorlijke explosie op die een keuken in vuur
en vlam zal zetten. Ze lieten
ook zien wat men wel moet
doen: simpel een deksel erop
zodat door zuurstofgebrek
het vuur uiteindelijk uit zal
gaan. Brandweerman Edwin
Kraaijenoord: “Wij hadden
gehoopt dat we door deze
demonstraties een aantal
nieuwe aanmeldingen zouden krijgen. Dat is helaas niet
gebeurd maar misschien komt
dat later, als deze kinderen
wat ouder zijn. Ze hebben in
ieder geval een leuke middag
gehad.”

De demonstaties van de politie waren ook spectaculair.
Plaatsvervangend teamchef
Peter Brouwer liet het publiek
zien hoe en wanneer een politiehond wordt ingezet bij
arrestaties van onhandelbare
verdachten. Opnieuw liet
wijkagent Jeroen Poppe zich
als pakwerker inzetten om zijn
collega’s het vuur na aan de
schenen te leggen maar was
hij niet opgewassen tegen
politiehond Robbie. Tijdens
de tweede demonstratie
werden naast de hond ook
enkele politiebikers ingezet,
hetgeen weer spectaculaire
beelden opleverde die door
het publiek met applaus werden beloond.
Een redding van een in problemen gekomen plankzeiler was
een kolfje naar de hand van de
Zandvoortse Reddingsbrigade.
Spreekstalmeester van dienst
Ernst Brokmeijer legde haarijn uit wat zijn club op het
water, en aan de kant, deed
om deze onfortuinlijke surfer aan de kant te krijgen. De
laatste, en misschien wel het
meest spectaculair, was een
gecombineerde reddingsoefening van de KNRM station
Zandvoort met de ‘redboot’
Annie Poulisse en een helikopter. Enkele leden van de
reddingsboot werden met de
helikopter van boord gehaald
en later weer erop gezet en
dat allemaal vlak voor de
ogen van het publiek op het
Badhuisplein.

Bijzondere uitvaart

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 23-37
1901 RW
Castricum
Verspreiding:
ZVO Verspreiders
www.zvo-verspreiders.nl
06-1139 1478
(tevens nabezorging)
Uitgever:
Zandvoort Press B.V.

Maandagmiddag is Thomas Determann met bijzondere eer naar zijn laatste rust-

Oplage: 9.250 exemplaren

op een oud legervoertuig, gevolgd door een zestal Willy’s Jeeps, vanuit het rouw-

www.zandvoortsecourant.nl
Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

plaats gebracht. Het vorige week overleden actieve lid van Keep Them Rolling werd
centrum in Zandvoort naar het crematorium in Haarlem gereden. Determann

kreeg vorige week tijdens een bijeenkomst van Keep Them Rolling in Limburg last

van zijn hart en heeft het helaas niet overleefd. Medeleden van de vereniging, die
oude legervoertuigen rijdende houdt, hebben hem gereanimeerd maar korte tijd
later is hij alsnog overleden. Thomas Determann werd slechts 51 jaar.

•
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Column
Volgens mij…

hadden wij geen Nationale
straatspeeldag nodig. Tot mijn
zevende jaar woonde ik op een
bovenhuis in de Grote Krocht.
Daarna verhuisde ons gezin
naar een nieuwbouwwoning in
‘Plan Noord’. Deze nieuwe wijk
was voor jonge kinderen een
Eldorado. Er was geen druk autoverkeer en we speelden dieie
met verlos en tikkertje midden
op straat. Alleen mochten we
van buurman Loos niet op het
gras van het J.P. Heyeplantsoen
spelen. Hij tikte altijd tegen het
raam als onze bal tijdens ‘hand
in de stand’ per ongeluk in het
gras terechtkwam.
Vanuit m’n slaapkamerraam
keek ik bijna op het station.
In het begin moesten we
wennen aan het getingel van
de seinlichten en het lange
wachten voor de spoorbomen.
Maar ja, tenslotte went alles. Zelfs vonden m’n nieuwe
vriendinnetje en ik het niet
erg om vier keer per dag naar
de Wilhelminaschool in de
Lijsterstraat te lopen. Naar de
Plesmanschool, die veel dichterbij was, gingen we niet.
Dat was een openbare school.
Van de week reed ik weer eens
langs Park Duijnwijk. Nog
steeds moet ik wennen aan
alle veranderingen in mijn
oude straat. Op de plek waar
vroeger de houthandel van
Bakkenhoven stond, staan
nu mooie grote zogenaamde
mobiele villa’s. Ook het voetbalveld met rondom de dennenbomen is verdwenen. Weg
zalige speelplekken.
De kinderen van nu kunnen, door het drukke verkeer,
steeds minder vaak op straat
spelen. Wel zijn er her en der
speeltoestellen geplaatst. Een
minpuntje vind ik toch wel ‘ons’
plantsoen. Dat ziet er nu niet
meer uit. Waar toen letterlijk
en iguurlijk geen bal in mocht,
staat nu breeduit op het gras
een patatkraam en is er een
voetbalveldje aangelegd. Mijn
buurman leeft niet meer maar
anders had hij vast en zeker
tegen het raam getikt. Tijden
veranderen, alleen herinneringen niet.

an
Nel Kerkm
3

VRIJDAG 30 MEI 2008
FEESTELIJKE OPENING VAN:

Wij zoeken voor het komende seizoen
een representatieve, gezellige
tweede toiletjuffrouw voor
enkele dagen per week.
Voor informatie: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

De zondag gehouden Voorjaarsmarkt heeft dankzij het weer

ving een link aantal marktkramen minder was dan vorig jaar,
was het aanbod zo mogelijk veel groter en meer divers dan de
voorgaande edities. Organisator Ferry Verbruggen was dan ook
een blij man en stak dat niet onder stoelen of banken.

Zondag 1 juni
Live muziek

"Dennis”

Met optredens
van verschillende
gezellige
artiesten
Van 22.00 u /24.00 u
A Mystery Guest van groot kaliber

Voor vis en vleesspecialiteiten restaurant
DE ALBATROS te ZANDVOORT
zijn wij p/d opzoek naar medewerker(s) voor in de
BEDIENING (ervaring vereist) en

Tevens zal zanger OLAF deze avond zijn
nieuwe
CD album “IK KOM ER AAN” uitbrengen.

AFWAS

Aanvang 20.00 uur

De Albatros is gesitueerd in het centrum en heeft
groot terras met gehele dag zon.
Geïnteresseerd? 023-5712524
info@albatros-zandvoort.nl

Boulevard Barnaart 12 - 2041 JA Zandvoort - 023-8882992
www.hetbadeendje.nl

A.s. zaterdag 31 mei
Vakantiekracht voor ons tankstation
Geerling Autoservice
Jouw verantwoordelijkheden zijn:
• Verkoop van producten tankshop
• Inrichten en bijhouden van de shop.
• Goederenstromen bewaken (controleren van bestellingen)
De uitdaging is door jouw inzet en expertise de omzet van de shop te verhogen.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de onderstaande
telefoonnummers: 0235735819 / 0626058121

Muziekfestival
centrum
Zandvoort
G a s t h u i s p l e i n
met een daverend optreden van

”The Clarks”

Ter ere van het
60 jarig jubileum van het circuit
Aanvang: 19.30 uur
Jobtide uitzendbureau
zoekt personeel voor diverse branches.
Kijk op de website www.jobtide.nl of
maak even een afspraak om persoonlijk kennis
te komen maken via telefoonnummer
023-8887340 of de e-mail info@jobtide.nl

Krant niet ontvangen?

Dit wordt mogelijk gemaakt
door: CPZ i.s.m.
Café Alex, Café Neuf, Chin
Chin, Danzee en Yanks
Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl

“Het was weer geweldig,
bijna een feest. Dat enkele
spatje dat viel zorgde ervoor
dat de mensen niet naar het
strand gingen maar lekker
over de markt bleven wandelen”, zei hij al voordat de
markt afgelopen was. Ook
de Ondernemers Vereniging
Zandvoort was zeer tevreden.
Woordvoerder namens deze
vereniging, Peter Tromp, sprak
ook van een zeer geslaagd
evenement: “Door het brede
programma dat we aanboden
en waarin we nog meer rekening hielden met de kinderen,

konden de ouders zich echt
vermaken. We kregen dan ook
veel positieve reacties en zijn
vast van plan dit tijdens de komende markten te herhalen.
De markt kende wel een weifelend begin. Marktkooplui
die normaal al om 9.00 uur
kant-en-klaar staan, keken in
verband met de regen nog
even de kat uit de boom maar
toen het droog werd ging het
echt van start.” Het eerstvolgende grote marktfestival is
de Zomermarkt op 10 augustus, die hopelijk weer zoveel
bezoekers zal trekken.

•
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Met oog en oor
de badplaats door

Veel publiek voor Voorjaarsmarkt
een groot aantal bezoekers getrokken. Hoewel er door regelge-

Aanvang 17.00 uur
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Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)
Tentoonstelling

Ter ere van het 60-jarig
bestaan van het circuit
presenteert het Zandvoorts
Museum, in samenwerking
met Circuit Park Zandvoort,
de expositie: 60 jaar Circuit
Zandvoort. Speciaal voor
deze tentoonstellingen zijn
affiches, oude foto’s, programmaboekjes, boeken,
videomateriaal en nog veel
meer bij elkaar gebracht om
‘60 jaar Circuit Zandvoort’
te doen laten herleven. De
objecten zijn o.a. afkomstig
uit particuliere collecties, de
collectie van het Zandvoorts
Museum en uit het archief
van Circuit Park Zandvoort.
De expositie is van 1 juni tot
7 september te bezichtigen
op woensdag t/m zondag
van 13.00 - 17.00 uur.

Geweldig bedrag

De Beatrixschool heeft
eind april een projectweek
gehouden met India als
thema. Net zoals vorig jaar
gaat de opbrengst naar het
goede doel: een meisjeshuis
in India. Er werd van alles in
deze week georganiseerd
zoals een sponsorloop, modeshow met eigengemaakte
kleding door groep 8, op het
eindfeest waren er onder
andere Indiase hapjes en de
welbekende Monique van de
Werf heeft over de opnames
van Zoop in India verteld. De
opbrengsten uit de sponsorloop, het eindfeest en een
collecte in de kerk brachten
in totaal het aanzienlijke bedrag van € 3134,28 op.

Muziektent

Hoewel niet iedereen te spreken is over de plaats van de
muziektent was de opening
een feestelijk evenement met
zonnige muziek van de sambaband van Carlos da Rocha
én twee charmante danseressen. Menig manspersoon
was jaloers op dorpsomroeper Klaas Koper die de gelegenheid te baat nam om samen met deze twee beauty’s
te poseren voor Rob Bossink.
Zou Klaas de dames ook gecontracteerd hebben voor het
dorpsomroepersconcours op
27 september?

Flessenpost

In de Week van de Zee is er van
alles te zien en te doen in het
Juttersmu-ZEE-um. Eén van
de succesvolste activiteiten
is de lessenpost. In het museum zijn lesjes en kaartjes
aanwezig waar de kinderen
hun naam en adres in kunnen vullen. Bij een gunstige
wind en tij worden de lesjes
voorzien van een ballon, in zee
gegooid. Afgelopen weekend
zijn er al 120 plastic peplesjes
hun reis begonnen naar onbekende stranden. Op woensdag 28 en zaterdag 29 mei is
iedereen van 13.00 t/m 16.00
uur welkom om nog mee te
doen. Ook is er muziek door
leerlingen van New Wave en
kunnen kinderen zich laten
schminken.

Te koop

Na de laatste kerkdienst in
de Gereformeerde kerk op 8
oktober 2006 waren er nog
geen exacte plannen met het
gebouw. Inmiddels is daar
verandering in gekomen en
staat de kerk voor 2 miljoen

te koop. Een gewild project
voor ontwikkelaars maar
misschien ook een uniek gebouw voor de gemeente om
het aan te kopen voor eventueel een geluidsmuseum of
een cultureel centrum met
zalen waar verenigingen terecht kunnen als straks het
Gemeenschapshuis wordt
afgebroken. De ruimte leent
zich er prima voor en de
akoestiek is perfect.

IJstijd

Heel Zandvoort kan genieten van de ijsprijs van de
Nationale Postcode Loterij.
In eerste instantie vielen de
winnaars met postcode 2041
met hun neus in een ijsje en
had de rest likkebaardend
het nakijken. Daar is verandering ingekomen want
sinds verleden week is de
wijkprijs ook op 2042 gevallen en kunnen de 3.627 gelukkigen een heerlijk ijsje bij
slagerij Marcel Horneman
halen. Verder was 2042 NC
ook goed voor de tribuneprijs
bij de Miljoenenjacht, deze
postcode van Zandvoort
ontvangt een LG portable
dvd-speler!

Nog meer ijs

De groepen 1 en 2 van de
Mariaschool hadden afgelopen donderdag op het
strand bij Beach Club Tien
een spelletjesochtend.
Terwijl de groep kinderen
met begeleidende ouders
voorbij een woning
aan het Badhuisplein
liepen, hielden twee
onbekend gebleven
bewoners de juf aan
en gaven spontaan
€50 “om een ijsje voor
de kinderen te kopen”.
Een beetje verbouwereerd nam de juf het
geld aan. De kinderen hebben genoten van een heerlijk waterijsje op het strand.
Bij dezen willen de juf maar
vooral de kinderen de twee
heren hartelijk danken voor
de gulle gift.
5

Zandvoortse Courant

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke
Van Speijkstraat 7b Zandvoort

NIEUW

Vraagprijs: € 398.000,- k.k.

Hulsmanstraat 1 en 1a Zandvoort

S
NIEUWE PRIJ

Vraagprijs:
€ 424.500,- k.k.

• Een charmant vrijstaand woonhuis uit 1905 met
verrassende indeling, voortuin en besloten patio!
• Rustig gelegen aan de rand van het dorpshart van Zandvoort;
• Begane grond: sfeervolle woonkamer met open haard, grenen
vloerdelen en originele paneeldeuren, eetkamer met schuifpui
naar patio, luxe Bulthaup keuken vzv div. inbouwapparatuur,
royale achterkamer (slaapkamer) met opensl. deuren naar tuin,
modern toilet met fontein;
• 1e verdieping: moderne badkamer vzv ligbad, sep. douche,
wastafel, vloerverwarming en 2e toilet, 3 slaapkamers (1 met
douche);
• Woning beschikt over een voortuin op het zuiden gelegen
en een besloten achtertuin (ca. 60 m²) met berging en
achterom;
• Ervaar de charme en ruimte van deze karakteristieke woning
met in totaal 6 kamers!
• Woonoppervlakte ca. 140 m², perceel 205 m², inhoud ca. 380 m³.

Van Speijkstraat 2-59 Zandvoort

Vraagprijs:
€ 279.000,- k.k.

• Uitstekend onderhouden 3-kmr maisonnette met
2 dakterrassen, balkon en privé parking!
• Wijds uitzicht over de Zandvoortse duinrand en “Park Duijnwijk”;
• Gesitueerd op de 1e en 2e (hoogste) verdieping van het in 2000
opgeleverde “La Spezia 2”;
• Gelegen aan de rand van “Park Duijnwijk”, in een kindvriendelijke
woonomgeving;
• 1e verdieping: o.a. ruime living met opensl. deuren naar balkon,
licht eiken laminaatvloeren, verbinding naar moderne open keuken
(vzv div. hoogwaardige inbouwapp.) en sfeervolle eetkamer
met opensl. deuren naar Frans balkon, modern toilet met fontein,
was-/droogruimte;
• 2e verdieping: 2 (optie 3) slaapkamers, royale, moderne badkamer
met o.a. ligbad, doucheruimte, wastafelmeubel en 2e toilet;
• 2 dakterrassen (oosten en westen) beslaan volle breedte van woning;
• Privé parking en berging in ondergelegen parkeergarage;
• Woonoppervlakte ca. 100 m², inhoud ca. 260 m³.

• Een vrijstaand woonhuis uit ca. 1930 met zomerhuis, gerenoveerd met
behoud van karakteristieke elementen!
• Gelegen op slechts 50 mtr van station en 100 mtr van strand en de boulevard
van Zandvoort, recht tegenover “Park Duijnwijk”;
• Begane grond: overdekt buitenportaal, hal, modern toilet met fontein, sfeervolle woonkamer met o.a. erker aan de voorzijde en 2 originele marmeren
schouwen, modern landelijke keuken vzv div. inbouwapparatuur, bijkeuken,
berging;
• 1e verdieping: 3 slaapkamers, moderne badkamer vzv o.a. douchecabine, 2e
toilet (wandcloset) en een royaal wastafelmeubel;
• Een besloten, onderhoudsvriendelijke achtertuin op het westen en 2 balkons
op resp. het oosten en het westen;
• Het zomerhuis is voorzien van een wastafel, elektra en CV;
• Wanden en plafonds in gehele woning gestuukt en geschilderd, originele
paneeldeuren door gehele woning;
• Een verrassend woonhuis in een uitstekende staat van onderhoud;
• Ook geschikt voor kantoor of praktijk aan huis!
• Woonoppervlakte ca. 120 m², perceel 136 m², inhoud ca. 310 m³.

Verzetsplein 36 Zandvoort

NIEUW

Vraagprijs:
€ 274.500,- k.k.

• Bijzonder fraai afgewerkte 3-kmr maisonnette
met privé-parking, 2 terrassen en uniek uitzicht
over een grote binnentuin met waterpartij!
• Gelegen op de begane grond en 1e verdieping van
app.complex “Korinthe” in het hart van “Park Duijnwijk”;
• Speels ingedeelde living met fraaie parketvloer en
toegang tot terras, open verbinding naar luxe
semi-open keuken (vzv div. hoogwaardige inbouwapp.)
en eetkamer, luxe badkamer vzv design sanitair
(o.a. bad/douchecombinatie, wastafelmeubel),
luxe toilet met fontein, 2 slaapkamers met toegang tot
2e terras;
• Beide terrassen zijn op het oosten gelegen met uitzicht
over binnentuin met waterpartij;
• Privé parking in ondergelegen parkeergarage;
• Stijlvol ingericht en uitstekend onderhouden!
• Woonoppervlakte ca. 95 m², inhoud ca. 230 m³.

Van Galenstraat 74 Zandvoort

Vraagprijs:
€ 224.500,- k.k.

• Stijlvol 3-kmr appartement met zeer ruim balkon
op het zuiden direct aan de boulevard!
• Gelegen op de 4e woonlaag van het recent volledig
gerenoveerde app. complex “Livorno”;
• Zonnige living (zuid ligging) met fraai zeezicht en
verbinding naar aangrenzende slaapkamer (afsluitbaar)
met schuifpui naar balkon, moderne keuken vzv div.
inbouwapparatuur, badkamer vzv ligbad en wastafel,
2e slaapkamer, modern toilet met fontein, was-/
droogruimte;
• Het appartementencomplex beschikt over een
liftinstallatie;
• Gestuukte wanden en plafonds, nieuwe zonwering,
nieuwe schuifpui;
• Appartement verkeert in een uitstekende staat van
onderhoud!
• Woonoppervlakte ca. 70 m², inhoud ca. 180 m³.

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

De leukste courtage van Nederland*;
Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook ’s avonds;
Persoonlijke en pro-actieve karakter van onze dienstverlening;
Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop,
aankoop, verhuur en beheer;
No cure, no pay;
Gratis waardebepaling van uw woning;
Gratis hypotheekadvies;
Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!
Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites: funda.nl, zah.nl, jaap.nl,
huislijn.nl, woonkrant.nl, marktplaats.nl en natuurlijk vrijehuizenmarkt.nl!
* Vraag naar de voorwaarden

Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

BEL 023 – 5 731 999
Nick ten Broeke
Emmaweg 21
2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 – 5 732 007
M.: 0655 – 13 03 65
E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

www.vrijehuizenmarkt.nl

Politiek

College mag onderhandelen over
parkeerterrein De Zuid

Buiten de VVD en OPZ waren er bij de andere partijen,
waaronder de derde coalitiepartij PvdA, nogal wat
bedenkingen over de gang
zaken. Vooral de discussie
tussen de wethouder en
de vertegenwoordigers van
het CDA liepen hoog op. Zo
werd gevonden dat de wethouder te lang gewacht
heeft met het terugdraaien
van het besluit om de pacht
per 1 januari 2009 te beëindigen. PvdA kwam met het
voorstel om met de pachter
te gaan onderhandelen over
een tijdelijke verlenging van
het lopende contract, met als
voorwaarde dat de tarieven
en daarmee ook de pacht
omhoog gaan. Tevens stelde
de PVDA voor dat de gemeente met een beleid komt voor
alle parkeergelegenheden in
Zandvoort, waarbij ook de te
bouwen parkeergarages worden betrokken. Het voorstel

kreeg steun van de oppostie.
De PvdA en oppositie zullen
desnoods met voorstellen
komen om dit beleid vorm te
geven. Wethouder Tates bleef
van mening dat dit afhankelijk moet zijn van een totale
parkeervisie, die de raad een
aantal maanden geleden onvoldoende vond en daarom
voor zich uitschoof.

Brandweer

Over de plaats van de nieuwe
brandweerkazerne bestond
overeenstemming. Deze
komt achter de algemeene
begraafplaats, terwijl er ook
een uitrukpost komt in het
centrum of in de omgeving
van het politebureau aan
de Hogeweg. In de nieuwe
brandweerkazerne in Nieuw
Noord moet ook ruimte komen voor de ambulancedienst en de Zandvoortse
Reddingsbrigade, terwijl er
ook ruimte komt voor het

nummer 22

•

29 MEI 2008

Controle op hondenpoep

Commissie Raadszaken

Wethouder Tates kreeg dinsdagavond de steun van de coalitiepartijen VVD en OPZ tijdens de discussie over het Parkeerterrein De Zuid in de commissie Raadszaken. Door de
steun kan het college nu in onderhandeling gaan met de
exploitant.

•

houden van oefeningen.

Nieuwe school

Een deel van de raad verschilde met wethouder van
onderwijs Gert Toonen van
mening over de plaats voor
een nieuwe vorm van basisonderwijs. De Sociocratische
school, een onderwijsvorm
dat fundamenteel verschilt
van de huidige basisscholen,
moet volgens het college vier
noodlokalen krijgen, waarschijnlijk op het terrein van
de Oranje Nassauschool. De
oppositie vond dat de nu
leegstaande lokalen van De
Golf aan de Jac. P. Thijsseweg
daarvoor benut moeten worden, hetgeen volgens het
college en de scholen niet
mogelijk is.

Overige

De overige agendapunten,
waaronder het voorbereidingsbesluit Louis Davids
Carré en de verordening pakeerbeleid in het kader van
de vanaf 1 juli te houden
proef in Zandvoort Zuid, werden na vaak lange discussies
van een postief advies aan de
raad voorzien.

Hondenpoep is één van de grootste ergernissen van de Zandvoortse bevolking. Dat kwam naar buiten tijdens de eerste

discussie tussen politiek en burgers in het kader van Zand-

voort schoon?! Handhavers van de gemeente zijn een proef
gestart waarin zij controleren of hondenbezitters zich wel aan
de regels houden.

Handhavers op patrouille

Vanaf afgelopen woensdag controleren de gemeentelijke handhavers of de hondenliefhebbers
hun honden volgens de regels
uitlaten, of ze de uitwerpselen
opruimen, de honden aangelijnd
houden en of ze de dieren alleen
in de losloopgebieden laten rennen. De beide handhavers die

woensdag in de Keesomstraat
patrouilleerden hebben tot op
heden geen enkele overtreding
geconstateerd. In andere delen
van Nieuw Noord is wel veel
overlast maar daar wordt (nog)
niet gecontroleerd. Misschien
dat klagen bij de gemeente nu
gaat helpen?

Fiets4daagse onder goed gesternte
Afgelopen vrijdag is de Fiets4daagse weer ten einde gekomen.
De circa 150 ietsers hebben niet te klagen gehad over het

weer. Een lekker zonnetje met soms een wat aantrekkende

wind bracht de deelnemers weer door de hele regio. Het 15 kilometerparcours trok verreweg de meeste deelnemers, slechts
een achttal had zich voor de 30 kilometer aangemeld.

OCK Het Spalier voldoet ruimschoots aan
kwaliteitseisen
Op vrijdag 23 mei heeft Sascha Baggerman, gedeputeerde
van de provincie Noord-Holland, tijdens een instellingsdag
het oficiële kwaliteitscertiicaat uitgereikt aan OCK het Spalier in de Kostverlorenstraat. Baggerman: “De provincie hecht
waarde aan kwaliteit en professionalisering binnen de jeugdzorgaanbieders. Een certiicaat is van belang om de kwaliteit
te waarborgen.”
OCK het Spalier is een multifunctionele organisatie voor
Jeugdzorg in Kennemerland.
In deze regio biedt zij vanuit
diverse vestigingen en met
een scala aan hulpvormen
professionele hulp, bescherming en opvang aan kinderen, jongeren en hun ouders.
Met het behalen van het
certiicaat is het werken aan
kwaliteit voor de organisatie
echter niet ten einde: OCK
het Spalier wil blijven leren

van de bevindingen in de
dagelijkse praktijk, van de ervaringen van cliënten en medewerkers. Op deze manier
wordt het certiicaat steeds
weer waar gemaakt.
Hoog niveau geleverde zorg
OCK het Spalier heeft door
de jaren heen kwaliteit hoog
in het vaandel staan. Zo zijn
alle activiteiten en beleid
erop gericht, de cliënt zo
goed als mogelijk te helpen.

Natuurlijk is het belangrijk
dat alles goed is vastgelegd,
maar nog belangrijker is dat
de medewerkers bekend
zijn met de afspraken en
dat daar ook naar gewerkt
wordt. Het Spalier heeft
een externe organisatie gevraagd haar kwaliteit van
werken te beoordelen. Na
een meerdaags onderzoekstraject heeft de organisatie
die verantwoordelijk is voor
de certiicering vastgesteld
dat deze jeugdzorgorganisatie ruim voldoet aan de
kwaliteitseisen, die gesteld
worden aan de jeugdzorg.
Door deze beoordeling verwerft OCK het Spalier het
oficiële HKZ (Harmonisatie
Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector) kwaliteitscertiicaat.

Jong geleerd, oud gedaan

De eerste vierdaagse die nu
op de kalender staat is de
Wandel4daagse. Deze vindt
van dinsdag 3 juni tot en met
vrijdag 6 juni alweer voor de
10e keer in Zandvoort plaats.
Deze vierdaagse wordt eveneens georganiseerd door
de Stichting Zandvoortse
4daagse. Vier avonden lang
zullen de deelnemers in en
rond Zandvoort hun routes
wandelen. Er zijn routes van

5 en van 10 kilometer. Er kan
gestart worden vanaf 18.30
uur. De kaarten kosten €3,50
in de voorverkoop. De kaarten
zijn te verkrijgen bij Bruna
Balkenende op de Grote
Krocht, kapsalon Ton Goossens
in winkelcentrum Nieuw
Noord, Ankie Miezenbeek,
Haarlemmerstraat 12 en bij
Martine Joustra, Witte Veld 11.
Aan de start, bij de kantine van
ZHC, moet u € 1 extra betalen.
7
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Woning verkopen? Kies voor de actieve makelaar in Zandvoort!
Nieuwstraat 13
Zandvoort

Hoek!

Deze bijzonder GOED ONDERHOUDEN én halfvrijstaande woning is in het karakteristieke centrum
gelegen. De woning heeft veel te bieden en het moet
zeker van binnen gezien worden! Het beschikt o.a. over
een sfeervolle woonkamer, een moderne open keuken,
3 slaapkamers, een fraaie badkamer en een knusse patio met privacy. Het is in 2001 geheel gerenoveerd.
•
•
•
•

Van Speijkstraat 14A
Zandvoort

ns!
2 Balko

Deze zéér verrassende en sfeervolle 3-kamer bovenwoning heeft twee uitmate ZONNIGE BALKONS en
is gelegen op de 1e etage. Het is uitstekend gelegen
aan de Van Speijkstraat net buiten het centrum. Het
beschikt over een royale woon- eetkamer, een moderne keuken, 2 prettige slaapkamers en een verzorgde
badkamer.
• Openslaande deuren naar het zonnige balkon;
• Ideaal als starters woning nabij het centrum;
• C.V.ketel van bouwjaar 2002;
• Woonopp. ca. 95m2, bouwjaar circa 1925;

Fraaie woning in populaire prijsklasse;
Gezellige patio met werkende waterpomp;
Deel van het dak vernieuwd in 2006;
Woonopp. ca. 90m2, perceelgrootte: 69 m2.

Vraagprijs: € 279.000,= k.k.

Vraagprijs: € 219.000,= k.k.

Zandvoort

Nieuw!

Vraagprijs: € 399.000,= k.k.

Van Lennepweg 149

alkon!

Zandvoort

b
Zonnig

Vraagprijs: € 259.000,= k.k.

Sara Roosstraat 68

90 m !

Zandvoort

2

Dit HALFVRIJSTAANDE WOONHUIS ligt in de zéér
gewilde ZUIDBUURT in de directe omgeving van de
Zandvoortse watertoren. De woning verkeert in een
ten dele originele staat. Het beschikt over een woonen eetkamer, een keuken, 3 slaapkamers, een voor- en
achtertuin én een gastenverblijf.
• Gelegen in gewilde woonomgeving in Zandvoort
Zuid;
• Beschikt over voor- en achtertuin, een gastenverblijf;
• Perceelgrootte 167 m2, woonopp. ca. 120 m2 incl.
gastenverblijf;
• Oplevering in overleg.

Dit moderne en UITSTEKEND ONDERHOUDEN
3-kamer appartement is gelegen op de 1e etage van
een kleinschalig complex op loopafstand van het centrum van Zandvoort , het circuitpark én op 150 meter
van het strand. Het beschikt o.a. over een ruime woonen eetkamer, 2 slaapkamers, een moderne badkamer
en een zonnig balkon op het zuiden. In de onderbouw
is naast de berging e en privé parkeerplaats aanwezig.
•
•
•
•

3-kamer appartement in zéér goede staat;
Inclusief privé-parkeerplaats in de parkeergarage;
Lage servicekosten € 102,= per maand;
Woonoppervlakte: ca 80 m2 excl. balkon.

Brederodestraat 18
Zandvoort

Nieuw!

•
•
•
•

Vraagprijs: € 435.000,= k.k.

Celsiusstraat 192-16
Zandvoort

taat!
Nieuws

Vraagprijs: € 234.000,= k.k.

Vraagprijs garagebox: € 35.000,= k.k.

Dit keurig verzorgde 3-kamer appartement is gelegen
op de BEGANE GROND in de kindvriendelijke buurt
Park Duinwijk. Het appartement beschikt over 2 slaapkamers, een open keuken en een prettige woonkamer.
Het is een gelijkvloers appartement op de begane
grond dus GEEN TRAPPEN lopen!

Schoolstraat 9

nt!

Charma

Zandvoort

• Het geheel verkeert in zeer goede staat van onderhoud;
• Geschikt voor senioren, geen trappen aanwezig;
• Uitstekend geïsoleerd, dubbele beglazing;
• Woonoppervlakte ca. 90m2.

Vraagprijs: € 209.000,= k.k.

Ideale gezinswoning in een zéér gewilde omgeving;
Woonhuis met karakter en veel sfeer;
Zowel een voor- als achtertuin;
Woonopp. ca. 155 m2, perceel 160 m2;

Vraagprijs: € 389.000,= k.k.

Dit royale en zéér verzorgde 3-kamer HOEKAPPARTEMENT is gesitueerd in een kleinschalig
complex op de 2e etage. Het verkeert in een
uitstekende staat en beschikt over een heerlijk
zonnig balkon op het ZUIDEN! Tevens is in de
onderbouw een garage separaat te koop.
• Lage servicekosten € 95,= per maand ;
• Het appartement wordt inclusief garage verkocht
als één geheel object;
• Vraagprijs garagebox: € 35.000,= k.k. totaal
vraagprijs: € 269.000,= k.k;
• Woonoppervlak ca. 90 m2 en bouwjaar 2002.

Deze uitermate CHARMANTE én nagenoeg
VRIJSTAANDE woning is gelegen in het karakteristieke centrum. Diverse authentieke details zijn
aanwezig zoals bijvoorbeeld de glas-in-lood ramen,
de fraaie deuren en de hoge plafonds. De patio
doet mediterraans aan en biedt veel privacy en op
het dakterras is het heerlijk genieten van de zon! De
woning beschikt over 4 slaapkamers en een tuinhuis!
•
•
•
•

Unieke woning met karakter;
Het tuinhuis biedt verhuurmogelijkheden;
Moet van binnen gezien worden;
Woonopp. ca. 130m2, perceelopp. 143m2.

Actieve makelaardij
tegen scherp tarief!
Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Rob Greeven

Kim Dekker

Timo Greeven

•
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Bel 06-4342 9783 en vraag naar de mogelijkheden!

Dorpsgenoten
Ben Zonneveld

Bij Zandvoort en evenementen hoort onomstotelijk de

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Met de nog te realiseren hoge temperaturen voor de laat-

naam van dorpsgenoot Ben Zonneveld. Hij is zeer betrokken
kaart te zetten en te houden. Ooit kreeg hij de fraaie titel

Zandvoort

bij ‘zijn’ dorp en zet zich voor 100 % in om Zandvoort op de

voortse samenleving bij dit project begonnen. Gelukkig be-

zit Zandvoort fantastische vrijwilligers waar Ben Zonneveld
er één van is.

Maar laten we eerst de doopcel lichten van de geboren
en getogen Zandvoorter
Ben Zonneveld. Wie
kent niet de voormalige kruidenierswinkel
in de Diaconiehuisstraat? Het was
een van de vele
buurtwinkels die
toen in Zandvoort
aanwezig waren.
Ben hielp al op
jonge leeftijd mee
in de winkel net zoals
iedereen in het gezin.
Woensdagsmiddags werden de lessen gesorteerd en
de bevoorrading opgeruimd.
Vrijdags ging vader Zonneveld
langs de klanten om de bestellingen op te nemen en zaterdags hielp Ben mee om de
bestellingen, in kartonnen dozen, van Noord tot Zuid weer
te bezorgen. Door de komst
van de grote supermarkten
werd tenslotte het lot van de
kleine buurtwinkels beslist. “Ik
wilde vroeger pastoor worden
of bij de marine. Het laatste
is het geworden”, vertelt Ben
lachend. Na de Mariaschool
en de LTS werd Ben in 1971
als vliegtuigmonteur aangenomen bij de marine, waar
hij de studie weer ter hand
nam om uiteindelijk korporaal te worden. Hij is naar
veel landen uitgezonden zoals Curaçao, Amerika, Ierland
en Engeland. Later is hij met
zijn vrouw Katrin en dochters
Patricia en Benja voor 3 jaar
naar Curaçao gegaan. En als
je diep in de harten van het
gezin Zonneveld kijkt, pakken
ze zo weer de koffers om naar
Curaçao te vertrekken. In 2004

Ben Zonneveld

ging Ben op 50-jarige leeftijd,
na 33 plezierige werkjaren bij
de marine, als adjudant met
pensioen.

Activiteiten

Ben is niet iemand die op
zijn lauweren rust. “Even was
het: tja, wat nu? Maar dat
was maar een korte periode.
Al snel rolde ik van het een
in het ander. Ik golf graag
en ben jaren lid geweest bij
Sonderland. Uiteindelijk heb
ik gekozen voor de lange
baan bij Haarlemmermeer
en Spaarnwoude, waar ik actief aanwezig ben en allerlei
zaken regel. Buiten golfen ben
ik vicevoorzitter/secretaris
bij de Sportraad Zandvoort.
Daarnaast ben ik betrokken
als presentator bij de lokale
radio ZFM en ben lid van de
Programmaraad die onder
andere controleert of er programma’s zijn opgenomen
voor alle leeftijds- en doelgroepen.” Dat vraagt uiteraard veel

Voorlopig nog zomers

Tekst en foto Nel Kerkman

organisatie maar kennelijk bezit Ben dit talent. Hij draait er
zijn hand niet voor om.

nachtburgemeester vanwege zijn inzet bij het project ‘Veilig
Dit royale HALFVRIJSTAANDE HERENHUIS met
4 slaapkamers is gelegen aan één van de meest
gewilde straten in Zandvoort. De woning beschikt
over diverse authentieke details zoals hoge plafonds,
fraaie glas-in-lood ramen en paneel deuren.
Moet gezien worden voor een juiste indruk!

nummer 22

Sponsor worden van het wekelijkse weerbericht?

stappen’. Uiteindelijk is zijn betrokkenheid voor de ZandMarisstraat 14

•

Maar dat is nog niet alles waar
Ben zich mee bezig houdt. Ook
op het gebied van evenementen is hij een regulateur. Al
vanaf het begin is Ben actief
betrokken bij de landelijke actie ‘Week van de Zee’. Dit jaar
organiseert hij, samen
met Hilly Jansen (bedrijfscontactfunctionarisgemeente
Zandvoort), dit
geweldige evenement voor
de vierde keer.
Ondanks een
goed draaiboek
komt er veel bij
kijken voordat
het star tsein
gegeven kan worden. Verder zet Ben
zijn schouders onder
diverse evenementen
die gedoemd zouden zijn
om uit het Zandvoortsebeeld
te verdwijnen. “De nieuwjaarsduik 2008 is een geweldig evenement geworden, het shantyfestival wordt ook dit jaar
met inzet van anderen weer
gezellig en ik ben druk bezig
met de opening strandseizoen
2008”, zegt Ben. “Je bent vaak
weg. Wat vindt je vrouw daarvan?” vraag ik nieuwsgierig.
Met nadruk antwoordt Ben:
“Zonder de hulp van Katrin
had ik dit allemaal beslist niet
kunnen doen. Haar geduld is
onuitputtelijk.” Het enige waar
Ben niet van gecharmeerd
is, is de Zandvoortse politiek.
“Daar wil ik me graag buiten
houden. Lekker onafhankelijk
zijn zonder te kiezen voor een
of andere partij.” Met deze
laatste wijze woorden als
toegift verlaat ik Ben’s huis. De
Zandvoortse vlag wappert als
eerbetoon boven de deur. De
telefoon gaat en ik hoor Ben
een afspraak maken voor morgen op het raadhuis. De nachtburgemeester is ook overdag
een druk bezet persoon.

ste paar dagen van de maand wordt mei 2008 zo goed als
zeker recordwarm en verslaat daarmee mei 1992. Het lijkt

er zelfs op dat de voorzomerwarmte min of meer tot in juni
aanhoudt in het Zandvoortse.

‘normaal’ toch nog altijd
een graad of 17-18 is.

Zeer bijzonder is (treedt
eigenlijk nooit op) dat we
al een week of vijf met een
oostelijke stroming zitten
en dat komt voornamelijk door de hogedruk die
zich voortdurend boven
Scandinavië manifesteert.
Als het nu winter was geweest hadden we een dijk
van een vorstperiode in
huis gehad met misschien
wel een elfstedentocht
erbij.

Mocht deze verlengde zomerse episode daadwerkelijk realiteit worden, kunnen we voorzichtig gaan
spreken van een goede zomerstart, maar hoewel de
teneur steeds goed blijft,
is dit wekenlange mooie
weer natuurlijk geen garantie dat de hoogzomer
ook perfect gaat verlopen,
maar de mooie trend is er
dus.

Tot en met het weekeinde
houden we meestal die
oostelijke luchtaanvoer
met overwegend warme
lucht. Vooral op de vrijdag
kan het weer zo’n 26 graden worden in Zandvoort.
Dergelijke hoge temperaturen, zoals we ook woensdag hadden, zijn doorgaans
te veel voor de atmosfeer,
maar de ene keer volgen er
wel (onweers)buien en de
andere keer niet.

Toch blijft het weer niet
geheel smetteloos de komende dagen, want ondanks de genoemde gunstige hogedrukinvloeden,
weten kleine storingen
toch steeds nog door te
dringen tot onze contreien.
In de gehele periode tot en
met het weekeinde zal het
meestentijds prima weer
zijn, maar een periode met
regen of een paar buien
moeten we ook incalculeren. Echter met wat geluk
mist het meeste water
ons net. Het strandweer
zal op de meeste dagen
wel aardig zijn, maar op
zondag bijvoorbeeld lijkt
de regen(buien)kans juist
wat groter te zijn.

Afgaande op de belangrijkste modelprognoses blijft
het zomers aandoende
weer tenminste tot begin
juni in stand met temperaturen die veelal eerder bij
de 25 graden zullen uitkomen dan rond de 20 graden blijven hangen. Soms
komen we nog even boven
die zomerse 25 uit, terwijl

weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

23-24

26

24

22-25

Min

15

17

16

15

Zon

55%

70%

70%

55%

Neerslag

15%

20%

35%

40%

no. 3-4

noord 4

nnw. 4

noord 4

Weer
Temperatuur

Wind
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Circuit Park Zandvoort betrekt
Zandvoort in jubileum
Het komende jubileum van Circuit Park Zandvoort zal de Zandvoorters bijna niet kunnen ontgaan. De directie is zich ervan
bewust dat Zandvoort en haar inwoners onlosmakelijk met de

nationale racepiste is verbonden, zowel in de geschiedenis als
tegenwoordig. Komende zaterdag wordt het jubileum gevierd
met een optocht van zowel historische als moderne raceauto’s

en aansluitend een live muziekfeest op het Gasthuisplein. Ook
verschijnt er een speciale, gratis uitgave van de Klink, het ledenblad van Genootschap Oud Zandvoort.
In samenwerking met de redactie en andere medewerkers van De Klink is een zeer
speciaal bewaarnummer ontstaan dat, ongeacht of men
lid van het genootschap is of
niet, huis-aan-huis bezorgd
zal worden. Veel verhalen van
vroeger, gelardeerd met oud
fotomateriaal, en interviews
zijn daarin opgenomen. Ook
het Zandvoorts Museum zal in
een tentoonstelling aandacht
schenken aan de 60 jaar oude
racepiste. Deze expositie zal
zaterdag om 20.00 uur worden
geopend en het museum is
dan bij uitzondering tot 22.00
uur geopend.

Optocht

Op zaterdagavond zal vanaf
19.00 uur een optocht van oude
en nieuwe racebolides vanaf
het circuit richting het centrum van Zandvoort rijden. Ze
zullen vanaf het circuit via de

Burg. Van Alphenstraat naar de
Van Speijkstraat rijden om via
de Zeestraat en Haltestraat op
het Raadhuis- en Gasthuisplein
te komen. Daar zullen de auto’s
worden opgesteld en zijn dan
voor iedereen te bezichtigen.
Rondom deze opstelling zijn
nog een aantal activiteiten
voor Zandvoort en haar gasten georganiseerd. Op het
Gasthuisplein zal vanaf 19.00
uur een liveoptreden van de
band The Clarks, een optreden
van een zanger en een DJ tot
00.00 uur de aandacht van het
publiek trekken. Eveneens op
het Gasthuisplein zal door het
Genootschap Oud Zandvoort
een diapresentatie worden
verzorgd met diverse spectaculaire beelden van toen en
nu. Het hele programma wordt
hoogstwaarschijnlijk door de
bekende Zandvoortse coureur
en televisiepresentator Allard
Kalff aaneen gepraat.

Actiebon
Circuit Park Zandvoort
Op zaterdag 31 mei en zondag 1 juni worden de Jubileumraces
verreden op Circuit Park Zandvoort. Ter gelegenheid van het
jubileum biedt de circuitleiding voor alle Zandvoorters de
volgende actie aan:
Op vertoon van deze ingevulde actiebon is het tweede
duinkaartje ter waarde van € 12,00 gratis. Kinderen tot 12
jaar krijgen, onder begeleiding van een volwassene, gratis
toegang.
Naam:……………………………………………………………………………..……….(*)
Adres:………….............................……………………………………………………(*)

Zandvoortse Courant

•
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Reactie Zandvoortse politiek op voorstellen
voor nieuwe jonge monumenten
De nieuwste voorstellen van bureau Heemschut aan de minister, om diverse redelijk jonge gebouwen en gebouwencomplexen toe te voegen aan de landelijke monumentenlijst,
zal in Zandvoort de nodige vraagtekens oproepen. De watertoren, het De Favaugeplein en het Palacegebouw zouden dan
op deze lijst komen te staan. Gebouwen die binnen het Middenboulevardgebied liggen en zeer duidelijk onderdeel zijn
van het nieuw te maken bestemmingsplan. De Zandvoortse
Courant ging een rondje langs de fractievoorzitters met het
verzoek om te reageren.
OPZ hoopt, bij monde van
Bruno Bouberg Wilson, dat
indien de minister het voorstel overneemt, hij ook voldoende geld voteert om de
objecten te behouden en te
herbestemmen. “Alleen snelle
aanwijzing van nieuwe rijksmonumenten door de minister en het voteren van voldoende middelen zal ons in
staat stellen deze objecten te
behouden en herbestemmen.
Monumenten kunnen immers
vaak alleen behouden blijven
als die in cultureel opzicht zo
belangrijk worden geacht dat
instandhouding d.m.v. subsidies mogelijk wordt gemaakt
en daarnaast in zowel economisch als praktisch opzicht
verzekerd kan worden. Indien
daarvan sprake is, verdient en
heeft dat onze steun.”
Volgens Pim Kuijken (PvdA) zou
het volgen van de voorstellen
door de minister een heel andere discussie binnen de raad
opleveren: “De PvdA acht de
watertoren een beeldbepalend element van Zandvoort
en deze dient dan ook behouden te blijven. Het volgen van
de voorstellen ten aanzien van
de Middenboulevard zou een
hele andere discussie gaan
betekenen in de gemeenteraad. De PvdA kan zich dat niet
voorstellen in het licht van de
upgrading van Zandvoort en
de discussies welke daarover
gevoerd zijn.”
Gert-Jan Bluijs is wel blij
met de voorstellen want het
CDA heeft al in hun tegen-

plan in 2005 ruimte gelaten voor de flats op het De
Favaugeplein: “Het CDA staat
voor een andere aanpak in
het Middenboulevardgebied.
In deze plannen is ruimte om
vooral de lats aan de zeezijde
van het De Fauvaugeplein te
behouden en natuurlijk ook
de watertoren. Het CDA is een
voorstander van de voorstellen
voor nieuwe, jonge monumenten want in plaats van slopen,
dat meestal het gemakkelijkst
lijkt maar doorgaans veel
weerstand oproept, moet het
een uitdaging zijn om met behoud van beeldbepalende elementen een nieuwe dimensie
aan het geheel te geven.”
De SP stelt zich vierkant achter
vooral het voorstel van de watertoren op. Fractievoorzitter
Willem Paap: “Heemschut, die
zich inzet voor monumenten,
is een vereniging met verstand
van zaken. Niet voor niets pleit
zij voor behoud van diverse
Zandvoortse gebouwen. Vooral
de watertoren is een belangrijk
baken van Zandvoort en een
van de meest beeldbepalende
gebouwen van Zandvoort. Om
Zandvoort een eigen gezicht
te geven, om de badplaats te
onderscheiden van de vele die
er al zijn, is de watertoren van
cruciaal belang. Dat geld ook
voor verscheidene pleinen en
gebouwen zoals in de voorstellen.”
GBZ wijst op de functionaliteit die de gebouwen hadden
en de kwaliteit van de omgeving van tegenwoordig. Joke

Draijer: “Voor de tijd waarin
deze gebouwen gebouwd
zijn, was de functionaliteit
geweldig. Voor weinig geld en
vooral op functie gebouwd. De
eisen aan de vorm en functie
zijn echter veranderd. Als we
dit alles nu weer gaan heroverwegen, dan gebeurt er
natuurlijk weer niets. Zijn we
weer zoveel jaar en zoveel geld
verder, het is gemakkelijk praten met andermans geld. Dit
is tijd- en geldverspilling, soms
is het belangrijk gewoon door
te gaan.”
GroenLinks vindt de watertoren geen verrassing op de
nieuwe lijst. Cees van Deursen:
“Het is een uniek gebouw,
cultureel erfgoed en het herkenningspunt van Zandvoort.
Komt de watertoren op de lijst
van rijksmonumenten, dan is
dat mooi meegenomen want
dan komt er mogelijk subsidie
voor de restauratie van het
rijk. Ook als de watertoren niet
wordt aangewezen als rijksmonument blijft GroenLinks
strijden voor het behoud ervan. Dat ook de panden aan
het De Favaugeplein in de
aanbeveling zijn meegenomen versterkt ons uitgangpunt dat je die panden niet
moet slopen. Goed gerestaureerd en met het label van
wederopbouwmonument,
passen deze woningen goed
in Zandvoort.”
Voor de VVD ligt het allemaal
wat simpeler. Fred Paap: “Voor
de VVD geldt dat iedereen
wat mag vinden. Wij hebben
al eerder aangegeven dat, als
er meer geld beschikbaar was,
we de boulevard van noord tot
zuid zouden willen herstructureren, omdat er niets staat dat
van architectonische, culturele
of geschiedkundige waarde is.
De enige uitzondering is de
watertoren, omdat dat een
gemeentelijk monument is.”
Daarmee is voor wat de VVD
betreft een duidelijk standpunt ingenomen.

Postcode:……………………. (*)
Geboortedatum: …………........................…………………………..……….
Email: ………………………………......................………………………………..….
Velden met (*) zijn verplicht
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Burgerjaarverslag 2007

januari februari maar t april mei juni juli augustus september oktober november december

Besturen houdt in dat er knopen worden doorgehakt waarbij niet altijd een ieder krijgt wat hij of zij wil. Dit vereist
wel het vooraf goed beluisteren van alle meningen en in
heldere taal uitleggen waarom is gekozen voor de uiteindelijke oplossing.
Ik nodig met name die betrokken Zandvoorters uit, die ik
niet zo vaak in discussies of vergaderingen tegenkom, om
met ons in contact te treden. U kunt mij daartoe zelfs direct
via de mail bereiken op: burgemeester @ zandvoort.nl.
Het spreekt vanzelf dat niet alle wensen of ideeën direct
kunnen worden ingewilligd. Dit zal ik u dan ook vertellen.
Het minste wat wij wél kunnen doen, is een luisterend oor
bieden. U zult dit dan ook als leidend motto in dit burgerjaarverslag terugvinden.

Samen: dus luisteren naar en praten met elkaar

Burgemeester Niek Meijer:

Toen ik in september burgemeester werd van deze prachtige badplaats trof ik een
gemeente aan waar al veel is bereikt. Met ambities om Zandvoort nog meer op de
kaart te zetten. Waar hard wordt gewerkt om de dienstverlening aan u te verbeteren.
Over de kwaliteit van deze dienstverlening in 2007 leg ik verantwoording af in dit
verslag. En over de wijze waarop wij u daarbij hebben betrokken. En ook de dingen die
niet goed gaan melden wij u.

In 2007 hebben maar liefst vier personen het ambt van burgemeester uitgeoefend: naast mijzelf waren dit burgemeester
Rob van der Heijden, waarnemend burgemeester Hester Maij en locoburgemeester Wilfred Tates. Vanaf deze plaats wil
ik hen har telijk bedanken voor hun inzet en de voor treffelijke wijze waarop zij de gemeente hebben overgedragen.

Meedenken,meepraten ene vooral
luisteren
n
v o o r a l

M e e d e n k e n , m e e p r a t e n

In contact blijven

l u i s t e r e n

Loket Zandvoort

Bij alle grote plannen zoeken wij het contact met
u. Om inwoners goed te informeren organiseert de
gemeente speciale inloop-/informatieavonden.
In 2007 werd uw mening gevraagd op o.a. de informatie-inspraakavond Busbaan Prinsesseweg
en kruisingen Tolweg; de inspraakavond over het
Bestemmingsplan Strand en Duin en de inloopavond
over het nieuwe parkeerbeleid.
Maar ook bij het Louis Davidscarré, Bentveld, Oud
Noord, Nieuw Noord en de herinrichting van de
kruisingen Tolweg kregen de inwoners en de ondernemers alle gelegenheid om zich persoonlijk te
vergewissen van wat er aan de hand was en om een
bijdrage te leveren of te reageren.
Bewoners van Oud Noord boden aan de voorzitter
van de hoorcommissie een petitie aan tegen de sloop
van de woningen rond het Rode Kruisgebouw.
Contact ook tijdens de debatten over het Zandvoort
van de toekomst, die in het najaar zijn georganiseerd.
Hoewel het moeilijk is om u te prikkelen tot komen,
merken we toch dat de wél gekomen deelnemers
erg enthousiast zijn en hun inbreng wordt natuurlijk
serieus genomen.

Loket Zandvoort, in het gemeenschapshuis, is steeds
meer bekend bij de burger. In 2006 kwamen hier ongeveer 1.600 klanten en in 2007 waren dit alweer
1.850 klanten. Een toename van 18%!

Wijkspreekuur

Het wijkspreekuur in Nieuw Noord is in 2007 periodiek gehouden. De toen beloofde invoering in de hele
gemeente op drie verschillende locaties hebben wij
helaas moeten doorschuiven naar 2008 omdat andere werkzaamheden voorrang hebben gekregen.

Ideeënbus

Via de ideeënbus zijn meer van dergelijke verzoeken
van de jeugd binnengekomen. Omdat het aantal
ingediende ideeën via de ideeënbus beperkt bleef,
zijn begin 2007 de ideeënbuspoppen op de locaties
(tijdelijk) verwijderd. In 2008 zullen de poppen weer
teruggeplaatst worden. Gekeken wordt of dit op andere locaties zal zijn of dezelfde.

Om dezelfde reden is de gemeente er niet in geslaagd
om in 2007 opnieuw een wijkdag in Nieuw Noord of
in andere wijken te organiseren. Ook voor 2008 staat
er geen wijkdag gepland.
Een dergelijke goedbezochte wijkdag was in 2006 georganiseerd en in het burgerjaarverslag 2006 werd
nog gemeld dat dit mogelijk in 2007 een vervolg zou
krijgen.

Skatebaan

Het leukste voorbeeld van meepraten is het realiseren van een skatebaan geweest. Een groep jongeren,
ondersteund door de ambtelijke organisatie en een
raadslid, kreeg de touwtjes in handen en kon zelf
aangeven wat voor soort baan -binnen de mogelijkheden- er moest komen. Ze kijken er met plezier
op terug.

Gemeentelijke producten digitaal
aanvragen en betalen

i t a l e

Eisen van het rijk

In 2009 dienen alle gemeentes te voldoen aan nieuwe en hogere eisen voor de informatievoorziening
via internet waardoor de service aan de burgers kan
worden vergroot. De gemeente is druk bezig met
de voorbereidingen om hieraan te kunnen voldoen.
In 2007 is gestart met het opstellen van een soort
spoorboekje waarin alle ict-projecten zijn opgenomen.

In 2007 werden de technische voorbereidingen getroffen om onze internettende klant ook online van dienst
te zijn voor het afhandelen van aanvragen voor gemeentelijke producten, bijvoorbeeld een vergunning
of een uittreksel. Vanaf 2008 is dit al voor enkele producten mogelijk en kan er ook digitaal betaald worden. In de loop van 2008 wordt dit verder uitgebreid.

s n e l w e g

Ondanks de huidige digitale ontwikkelingen blijft
het persoonlijke contact met de inwoners van
Zandvoort voor mij erg belangrijk. Het persoonlijke
contact bepaalt de kwaliteit van de relatie gemeente- inwoner en het gevoel dat de laatste heeft over
‘zijn’ gemeente. Juist in dat contact kan de gemeente
net even dat accent leggen dat bij digitale wijze van
contact ontbeert.

Heeft u ideeën of suggesties? Deze kunt u
kwijt in de ideeënbus. Surf naar www.zandvoort.nl , waar een link staat naar Digitaal

Wijkdag

Zandvoort op deo digitale
snelweg
p
d e
d i g

Z a n d v o o r t

loket – formulieren. Hier klikt u op ideeënbus
en de rest wijst zich vanzelf.

Het
e tluisterende oor
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Zijn wij op de goede weg? En wat vindt u daarvan? En wat vinden anderen van ons?

Om deze en andere vragen te beantwoorden voert de gemeente Zandvoort onderzoeken uit of is zelf onderwerp van onderzoek.

Het Zandvoortse nieuws digitaal ontvangen

Om u over alles in de gemeente goed op de hoogte
te houden hebben wij het ZandvoortNieuws, de digitale nieuwsbrief van de gemeente, waarop zo’n
670 mensen een abonnement hebben. Elke abonnee geeft van tevoren aan welke informatie hij wel/
niet wil ontvangen. U kunt zich opgeven via www.
zandvoort.nl.

jANuARi
FeBRuARi
j anu ari jan u ari jan ua r i j a nua r i j a nua r i j a nua r i ja nua r i ja nua r i ja nua r i ja nua r i ja nua r i februari februari februari februari februari

Veel van deze onderzoeken kunt u terug vinden op onze website.

februari februari februari februari februari

Zaterdag 3 februari

MAARt

m aar t m aar t m aar t m aar t m aar t m aar t m aar t m aar t m aar t m aar t m aar t m aar t m aar t

Donderdag 1 maart

Vrijdag 2 maart

Vrijdag 12 januari
Maandag 22 januari

Waarnemend burgemeester W.Tates overhandigt
d e o o r ko n d e va n d e “ Za n d vo o r t e r va n h e t j a a r
2006 ” aan Arl an Berg .

Donderdag 1 februari

Tussen de windstoten door heeft het college van
B u rg e m e e s t e r e n We t h o u d e r s h e t Za n d vo o r t s e
strand geïnspec teerd. Het college wilde zien hoe
h et strand er aan toe wa s na de st o r m.

Dinsdag 13 februari

Woensdag 21 maart

Drie ambitieuze nieuwkomers op
Z a n d vo o r t s e n a t u ra l i s a t i e c e r e m o n i e . Wa a r n e m e n d b u r g e m e e s t e r
Ma ij ve r w e lko mt h e n .

Donderdag 18 januari
‘ Ee n w e r ve n d ku n s t- e n c u l t u u r b e l e i d vo o r Za n d vo o r t ’. D e w e r kg ro e p
C ul t uur, i nge st e l d na e e n va n d e w e r k b e zo e ke n va n d e b u rg e m e e s t e r,
boog zich over de vraag hoe cultuur in Zandvoor t ‘levend’ gehouden kan
worden. Met ver ve ver telde de heer Olieslager er over in zijn toespraak.
I n he t a dv i e s k l i nk t e nt h o u s ia s m e d o o r.

Een bezoek van de leerlingen van de
B e a t r i x s c h o o l a a n d e a fd e l i n g Re i n i g i n g
e n G ro e n . J o n g e n o u d i s b i j o n s w e l ko m
om z ic h te informeren naar de manier van
w erken van on ze ge me e nte lijke die nste n.

De raad trekt d e p or temon n ee voor b es tr ijd in g
ove rg e w i c ht e n o p vo e d i n g s o n d e r s t e u n i n g , wat
o n d e r m e e r g e re s u l t e e r d h e e ft i n ‘ 3 0 m i n u t e n
b e w e g e n’.

De twee vriendinnetjes Maxime en Larissa, beiden
a f ko m s t i g va n d e O p e n b a re b a s i s s c h o o l H a n n i e
S c h a ft , h i e l d e n e e n i nt e r v i e w m e t wa a r n e m e n d
burgemeester Hester Maij. Daarna werden zij
rondgeleid door het raadhuis. Zij mochten na afloop het carillon ‘daar komt de bruid’ laten spelen.
Ook voor onze jonge inwoners nemen wij de tijd.

Zandvoor t ne e mt har te lijk afsche id van waarn e m e n d b u r g e m e e s t e r M a i j . Vi c e - v o o r z i t t e r
van de raad Pim Kuijken zet Hester M aij in de
bloe me tje s.

Vo l e n t h o u s i a s m e d e d e n d e
k i n d e r e n va n g r o e p 4 va n d e
O ranje Nassauschool me e aan
de Nationale Bomenplantdag
op de e e rste le nte dag

De belangrijkste
onderzoeken
uit 2007
ini vogelvlucht
belangrijkste
onderzoeken
uit
2007
n
vogelvlucht

toekomstvisie
voor Zandvoort
e k o m s t v i s i e
v o o

De

• Leefbaarheidsmonitor 2006 en Veiligheidsmonitor
2006
Hoe ervaart de Zandvoorter de leefbaarheid en
de veiligheid in de gemeente en buurt op dit
moment. In totaal deden 554 Zandvoorters mee
aan de enquête voor de leefbaarheidsmonitor.
Beide schetsen een beeld van een inwoner die
zeer gesteld is op zijn buurt en er ijn woont,
maar die zich ook zorgen maakt. De voor 2007
toegezegde rapportage over de uitkomsten van
de Veiligheidsmonitor zal in 2008 worden opgesteld. In 2007 is voorrang gegeven aan uitvoe-

ring van handhaving boven het opstellen van
beleid.
• Onderzoek gehouden onder Zandvoortse ondernemers naar de kwaliteit van de gemeentelijke
dienstverlening
De uitkomsten worden in 2008 gepresenteerd.
• Digipanelonderzoek naar de kwaliteit van het
groen
De analyse van de uitkomsten wordt meegenomen in de actualisatie van het groenbeleid.
Het overheersende beeld is dat de Zandvoortse
inwoners meer groen, bomen, zomerbloemen

en bloembakken wensen. Maar ook ergert men
zich aan hondenpoep bij bomen, in gras en in
het plantsoen.
• Digipanelonderzoek naar de beluistering van de
vergaderingen van de gemeenteraad via radiozender ZFM Zandvoort
De resultaten laten zien dat het merendeel van
de panelleden bijna nooit naar de radio-uitzendingen luistert.
• De ZandvoortNieuws-lezersenquête
Velen zien een ‘verdieping’ van de berichtgeving
als wenselijk.

Wat hebben
anderen
voor
onso nonderzocht
in 2007
Wat
h e b b e n
a n d e r e n
vo o r
s
o n d e r zo c h t
i n
• De Blauwe Vlag
Dit is een jaarlijkse internationale onderscheiding
die wordt toegekend aan stranden die veilig en
schoon zijn. Een dikke voldoende voor de kwaliteit
van het zwemwater.
• Staat van de Gemeente
Dit is een tweejarig landelijk onderzoek naar wat de
burgers en de ondernemers vinden van bijvoorbeeld
de dienstverlening in hun eigen gemeente vanuit

meerdere invalshoeken of ‘rollen”. De uitkomsten van
dit onderzoek worden in 2008 bekend gemaakt. Wij
kijken er met spanning naar uit.
• Landelijke digitale ranglijst
Op de landelijke ranglijst van digitale waakhond
www.advies.overheid.nl is de gemeente Zandvoort
helaas in 2007 gedaald naar plaats 261. De verwachting is dat we in 2008 gaan stijgen als gevolg
van de activiteiten die worden verricht in het kader

T o
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Zaterdag 14 april

Tu s s e n d e w i n d st o t e n do o r he e ft
het college van
Burgemeester
en Wethouders
het Zandvoor tse
strand geïnspecteerd . H et colleg e
w ild e z ien h oe h et s tran d er aan toe was n a d e
st orm.

Vrijdag 27 april

Ko n i n k l i j ke o n derscheiding
voor de bekende
Zandvoor tse huisa r t s G . M o l . Vo o r
zijn vele ac tiviteiten op h et ter rein
va n vo l ks g e zo n d h ei d e n welzijn. Zo be n je e e n zo rge l i jke , a st mat isch e puber van 16 - ni e t f i t o m o o k ma a r ‘ i e t s’
te on d er n emen - en r u im 6 0 jaar later s p eld t d e
burgemeester je een Koninklijke Onderscheiding
op omdat je niet te s t o p p e n b e nt - a c t i e f, do o rgaan en betrokken, o o k na je p e nsi o ne r i ng .

Donderdag 10 Vemei
rkeerssimulatie

- je
ziet meteen hoe het
werkt . Bij de presentatie
van de plannen voor het
o p n i e u w i n r i c h t e n va n
h e t ve r ke e r s k n o o p p u n t
To lw e g w e r k t e n w ij vo o r h e t e e r s t m e t e e n ve rkeer s s imu latie op d e w eb s ite . Belan g s tellen d en
konden zien hoe de auto’s en de bussen mogelij kerwijs zouden rijden over de heringerichte kruisingen en door de aangrenzende straten, afhankelijk van de oplossing voor het knooppunt . In de
hal van het raadhuis stond een scherm opgesteld
wa a ro p z ij d e n a b o o t s in g ko n d e n b e k ij ke n .

Donderdag 17 ‘mei
Ba c t e r ie g r ij p t o m z ic h

heen’ - zo kopt op 16
mei het gratis krantje
D e Pe r s, d at b ij d e D e ka
Za n d vo o r t l i g t . M a a r e r
was meer d at te maken
h a d m e t d e e - co li b a c t e r ie . Ve rd e ro p s t a at in d e
supermarkt een extra kar met pakken bronwater
Bar le Du c . Een s tille g etu ig e van d e s itu atie in
d e re g io

Maandag 4 juni

Va n S o m a lië tot Ch i n a: h eel d e w erel d zat 4 ju n i
aan op het raadhuis voor de naturalisatieceremonie die enkele keren per jaar wordt uitgevoerd in
d e g e m e e nt e Zan d voor t . Ook op 1 9 maar t 2007
w e rd e e n n i eu w komer ver w el komd d oor bu rg em e e s t e r Va n d er Hei jd en .

Vrijdag 29 juni

Regionale samenwerking – eerst weten waar
Zandvoort staat.

Op 1 januari 2007 start de regionale belastingdienst,
waar ook Zandvoort in onder is gebracht. De gemeenteraad discussieert over samenwerking op andere
vlakken, zoals de brandweertaken en vreest uitholling van de eigen organisatie. Dan nu eerst een eigen
onderzoek naar de bestuurskracht van Zandvoort,
vindt de raad en zo geschiedt. ”Is Zandvoort uitgerust
om de huidige en toekomstige taken uit te voeren?”,
luidt de kernvraag die beantwoord moet worden.
Eind 2007 wordt de opdracht gegeven.

Nadenken over de toekomst is ook weten hoe
Zandvoort er over een aantal jaren uit moet zien.

van de elektronische dienstverlening.
• Rekenkamer Zandvoort
De rekenkamer heeft in 2007 diverse onderzoeken
gehouden, zoals naar de Gemeenschappelijke regelingen, waar Zandvoort aan deelneemt, en het
omgaan met grote stedelijke vernieuwingsprojecten. Hierover zijn rapporten verschenen met aanbevelingen waarmee raad en college hun voordeel
kunnen doen.

Tijdens het officiële afscheid van burgemeester M.R. van der Heijden
in de Protestantse
ke r k k r i j g t h i j va n d e
Zandvoor tse burgerij
een muziektent aangeboden.
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Hoe hebben we ons in 2007 voorbereid op de toekomst van Zandvoort?

De structuurvisie 2040: Welke richting moet
Zandvoort op?

2 0 0 7

r

Willen we internationaal georiënteerd zijn of hebben we andere ambities? De eerste stappen op
weg naar een structuurvisie worden in 2007 gezet.
Bijeenkomsten worden georganiseerd om de mogelijke toekomstscenario’s te helpen bouwen.

Het circuit: goede en slechte berichten.

Een zeer goed bezochte en van gemeentewege intensief begeleide tweede versie van de A1 Grand Prix
race op het circuit ging dit jaar gepaard met het bericht dat er in het raceprogramma moest worden
geschrapt vanwege een gerechtelijke uitspraak
over geluidshinder. De raad vroeg daarop bij het rijk
om speciale wetgeving voor het circuit. Verbazingwekkend was de aankondiging dat de provincie verplaatsing van het circuit naar Noord-Holland-Noord
wil onderzoeken. Een onderzoek dat in de ogen van

Alle
seizoenens aantrekkelijk
l l e
e i z o e n e n
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Zandvoort zonde van de moeite is.

De grote projecten krijgen langzaamaan vorm
Ook in 2007 waren er weer veel inspanningen om de
grote projecten Middenboulevard, Louis Davidscarré
en Nieuw Noord verder te brengen.

Ik merk dat betrokkenen zich zorgen maken.
Een groot project als de Middenboulevard verloopt
moeizaam. Er zijn (on-)voorziene tegenslagen.
Belangentegenstellingen lijken onoverkomelijk. Maar
het biedt ook kansen tot het zoeken naar de juiste
oplossing, waarin de meerderheid zich kan vinden.
Zonder afbreuk te doen aan de belangen van de minderheid. Juist bij dit soort grote projecten gaat het
om de lange termijn visie en belangen die moeten
worden gediend.
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Hoe houden we de voorzieningen voor onze eigen inwoners op peil? Het is een aandachtspunt voor het bestuur.

Gezondheidszorg en veiligheid

Ingrijpend was het van kracht worden van de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo), waarmee de
gemeente verantwoordelijk werd voor het aanbieden
van huishoudelijke hulp in Zandvoort, naast een breed
scala aan voorzieningen voor ouderen en gehandicapten, variërend van de bekostiging van de warme maaltijd aan huis tot woningaanpassingen.
Verder is succesvol gewerkt aan het verlagen van de
aanrijtijden van de ambulance in Zandvoort. In het
hoogseizoen was er in de avonden en weekenden een
dokterspost geopend. Een programma ter bestrijding
van het overgewicht bij kinderen werd gestart en het
zogenaamde GALM-project om inwoners ouder dan 55
jaar meer te laten bewegen werd uitgevoerd. Helaas kon
niet worden voorkomen dat de polikliniek in Zandvoort
door het Spaarneziekenhuis werd gesloten.

Cultuur en recreatie

De nieuwbouw aan de Flemingstraat voor Stichting
Pluspunt werd geopend; een prachtig gebouw waarin
een scala aan cursussen en activiteiten wordt aangeboden. Ook voor cultuur is er de nodige aandacht geweest:
veel inwoners hebben kunnen genieten van de expositie over de Blauwe tram die 50 jaar geleden voor het
laatst tussen Amsterdam en Zandvoort reed. Er werd
subsidie verleend aan de restauratie van het beroemde
Knipscheerorgel in de NH Kerk en er werd een project
Kunst op School gestart. Doordat deze werkzaamheden
veel tijd vergden is het haalbaarheidsonderzoek naar
een (indoor) tennisaccommodatie doorgeschoven naar
2008.

Woningen voor speciale doelgroepen

Woningen voor ouderen en gehandicapten werden
gebouwd in Noord; woningen voor starters en gezin-

nen zullen de komende jaren in het centrum worden
gebouwd. Om de koop van een woning te bevorderen,
zal volgend jaar een regeling “startersleningen” worden
geïntroduceerd waarmee jongeren makkelijker een woning kunnen kopen.

Voort op de goede weg?

Terugkijkend op het jaar 2007 vind ik dat er opvallend
veel en goed gepraat en geluisterd is tussen gemeente
en inwoners. Voorbeelden hiervan zijn: de vorming en
installatie van de Wmo adviesraad, de diverse adviezen
die de sportraad verstrekte, de intensieve inspraakprocedure voor de Wmo beleidsnota, het werkbezoek van
schoolkinderen aan het gemeentehuis en het afscheid
van burgemeester Van der Heijden, waarbij vele inwoners en kinderen nauw betrokken zijn geweest. Dit is
een goede weg om op voort te gaan!

juNi
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juni juni juni juni juni juni juni juni juni juni juni juli juli juli juli juli juli juli juli juli juli juli juli juli juli juli juli juli juli juli juli juli juli juli juli juli juli
Zaterdag 30 juni

Donderdag 5 juli

Maandag 9 juli

Voor iedereen die langskwam op 30 juni was er op
het Gasthuisplein vanaf 14 .00 uur een Ameezing
Afscheid: een spec taculair muzikaal en cultureel
evenement waaraan heel veel Zandvoor tse inwon ers een s pran kel en d e bi jd rag e l everd en .

Plannen voor een nieuwe skatebaan worden door
skaters Sven, N iels en Bas gep resenteerd aan de
g emeente .

We d e ro m w e rd e n t i j d e n s d e n at u ra l i s at i e c e re m o n i e n i e u w e N e d e r l a n d e r s ve r w e l ko m d . D e ze
ke e r door loco-burge me e ste r Wilfre d Tate s.

Klachten
en Meldingen
l a c h t e n

K

Ook via uw klachten denkt u met ons mee!
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2004

2005

2006

2007

2.857

2.467

2.453

2.557

2.529

2.934

delen en analyseren van klachten en meldingen.

* De klachten in 2006 zijn niet goed geregistreerd. Dit geeft een vertekend beeld.

Als het goed is heeft u dit gemerkt en krijgt u ook
te horen van ons wat wij ermee hebben gedaan.

Verschil tussen een klacht en een melding
U belt naar de vuilophaaldienst met de vraag of
uw vuilniszak alsnog opgehaald kan worden, omdat de reinigers die ’s morgens vergeten zijn mee
te nemen. In dit geval is er sprake van een verzoek.
De vuilniszak staat er ’s middags nog steeds en om

Bezwaarschriften

2003

2007 hebben wij extra tijd gestoken in het afhan-

burgerjaarverslagen en klachtenjaarverslagen. In
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Klachten *
Meldingen
Verzoeken
Klachten, meldingen
en verzoeken

dit onderwerp besteed, onder andere in de vorige

e

Binnengekomen klachten, meldingen en verzoeken vanaf 2002

De gemeente neemt uw klachten en meldingen serieus. In voorgaande jaren is al er veel aandacht aan

M

Onbekend
Onbekend
Onbekend

218
1.805
444

258
1.535
660

363
1.345
849

78
1.806
645

357
1.819
758

Binnengekomen klachten, meldingen en verzoeken in 2007
Digitaal via website
Via e-mail
Brief
Aan de balie/op straat
Telefonisch

Klachten aantal
63
20
33
1
240

Meldingen aantal
121
41
37
1
1.619

Verzoeken aantal
19
10
13
0
716

357

1.819

758

Totaal

(klachten). Vergeleken met 2006 kan hieruit opgemaakt worden dat vooral de afhandeling betreffende
de normtijden over het geheel sterk is verbeterd.

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, dan kunt u in veel gevallen hiertegen een bezwaar indienen. Wij hebben hiervoor een onafhankelijke bezwarencommissie die het bestuur adviseert in
hoeverre een bezwaar terecht is ingediend. Op grond
van het advies neemt het bestuur een beslissing op het
bezwaarschrift.
Jaarlijks verschijnt er een Jaarverslag van de comissie
bezwaarschriften met daarin alle gegevens van het afgelopen jaar zoals het aantal ingediende bezwaren en of
deze wel of niet gegrond waren. Hierin geeft de commissie ook adviezen aan de gemeente om in de toekomst
op een andere wijze met besluiten om te gaan of om
verbeteringen aan te brengen in het beleid. In 2007 is
er een merkbare toename door 80 ingediende bezwaren
tegen het door de gemeente afgekondigde voorkeurs-

over het niet tijdig reageren op een melding.

Heeft u klachten of meldingen? Krop ze niet op,
maar surf naar www.zandvoort.nl , waar een link
staat naar Meldingen/klachten. Hier klik je op
klachten of meldingen (9 of 10) en de rest wijst
zich vanzelf. Of bel naar de Centrale Meldlijn: (023)
5740200. Ook buiten kantoortijden heeft u de mogelijkheid om uw melding/klacht in te spreken op
een antwoordapparaat of kunt u kiezen om doorgeschakeld te worden met een piketmedewerker
(alleen voor overlast van muziekgeluid van een
horeca-inrichting).

Voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid wordt binnen de gemeente zoveel mogelijk
samenwerking gezocht tussen de partijen zoals de
gemeente en de politie maar ook met bewoners en
horeca-exploitanten. Deze hebben goeie ideeën en
signaleren vroegtijdig ongewenste trends waarop
de gemeente kan reageren. Dit contact is de borging
van een goede balans in de woon,- werk, en recreatieomgeving. Met deze gezamenlijke aanpak kunnen
we er voor zorgen dat de leefomgeving voor eenieder

AuGuStuS
augustus augustus

september september september september september september september september

september september september september

niszak nog steeds niet opgehaald is. Nu is er sprake
van een melding. Ondanks uw telefoontjes gebeurt
er niets en twee dagen later belt u nog maar weer
een keer om te vertellen dat die vuilniszak nog
steeds niet weggehaald is. Nu is het een klacht. Tegelijkertijd heeft daarmee een verschuiving plaatsgevonden. De klacht betreft niet meer het vergeten
van de vuilniszak, maar is nu een klacht geworden

augustus augustus

Donderdag 23 augustus

B e w o n e r s va n O u d
Noord bieden aan
de voorzitter van
de hoorcommissie,
ra a d s l i d D e Ro o d e ,
een petitie aan
t e g e n s l o o p va n d e w o n i n g e n r o n d h e t Ro d e
K r u i s g e b o u w e n v ra g e n z i c h a f o f r e n o va t i e
geen optie is .

Maandag 27 augustus

Beëd ig in g van d e n ieu w e b u rg emees ter d oor d e
commis sar is van d e Ko ni ngi n H . B o rgho ut s

SePteMBeR

Zaterdag 8 september

Dinsdag 18 september

I n s t a llat ie in Ni eu w U n i c u m.
Vr i j w i l l i g e r s v a n D e Z o n n e b l o e m
fleurden het dorp op met zelf gekweekte zonnebloemen. De afdeling
Zandvoor t werd hiervoor onderscheid e n m e t d e G o u d e n Zo n n e b lo e m !

Dinsdag 18 september

Aantal bezwaarschriften 2007
Bezwaarschriften
2007

Totaal
Totaal
Gegrond OngeNiet
Inge- Behandeling
ingekomen afgehandeld
grond ontvankelijk trokken
2008
2007
2007
192

71

9

34

21

7

121

Af te handelen
uit 2006

33

32

7

18

7

0

1

Totaal 2007

225

103

16

52

28

7

122

O p e n b a r e

Dinsdag 4 september

De g emeente Zan d voor t
h e e ft e e n s p e c i a l e i n loopavond gehouden om
d e n i eu w e pl an n en over
het parkeerbeleid toe
t e l i c h t e n . D e o p ko m s t
wa s g o e d . Ru i m 3 5 a a n w e z i g e n h e b b e n a a n d e
ve r s c h i l l e n d e ve r ke e r s d e s ku n d i g e n va n d e g e meente een toel i c hti n g g evraag d .

Zondag 30 september
De ‘verse’ burge meester wordt in
Nieuw Unicum
vo o rg e s t e l d a a n
de bevolking van
Zandvoort en
door menigeen
gefeliciteerd met
z i jn beëd i g i n g .

Op de website kunt u meer lezen over het indienen van
bezwaarschriften en de commissie. Mocht u vragen
hebben dan kunt u contact opnemen met de secretaris
van de commissie bezwaarschriften bij de gemeente.

Openbare oorde
ene nveiligheid
r d e
v e i l i g h e en
i d rampenbestrijding
e n
r a m p e n b e s t r i j d i n g

Van de 357 klachten in 2007 werd 53% binnen 3 dagen afgehandeld, in 2006 bedroeg het percentage
eveneens 53%. Van de 1.819 meldingen werd 61%
binnen drie dagen afgehandeld, in 2006 bedroeg
het percentage 52%. Van de 758 verzoeken ten slotte,
werd 61% binnen de drie dagen afgehandeld, in 2006
bedroeg het percentage 57%. Van de meldingen en
verzoeken werden respectievelijk 15% en 10% buiten
de betreffende normtermijn afgehandeld. Voor de
gecompliceerdere categorie klachten, die vaak meer
onderzoek vraagt, hadden de klachtafhandelaars in
6% van de gevallen langer tijd nodig dan de normtijd.
De gemiddelde overschrijding bedraagt 15 dagen. In
2006 bedroegen deze percentages respectievelijk
20% (meldingen), 17% (verzoeken) en ten slotte 24%

drie uur belt u weer met de mededeling dat de vuil-

recht voor de panden op de Middenboulevard. In 2007
zijn het beter motiveren van besluiten en het versnellen
van de procedure als leerpunten naar voren gekomen. De
organisatie zal hieraan hard gaan werken in 2008.

De A1GP was weer een grote happening in
Zan d voor t . De s amenw erking tussen de diverse
organisaties verliep zó goed, dat er taar ten werd en bezorg d op h et raad h u i s en d e remi s e .

goed en veilig is. Aan het voortzetten en intensiveren van de contacten hecht de gemeente Zandvoort
veel waarde. Handhaving is een belangrijke schakel
daarin. Een groter accent op de regionale handhaving
is in 2007 niet uit de verf gekomen. Besloten is om
hierin voorlopig geen energie te steken maar eerst
de eigen handhaving beter te organiseren en uit te
voeren. Dit is voorlopig doorgeschoven naar 2009.
Op het gebied van rampenbestrijding is in 2007 een

belangrijke stap gezet met de voorbereiding van het
regionaal brandweerkorps Kennemerland waarvan
ook Zandvoort deel zal gaan uitmaken. De oficiële
vorming van de regionale brandweer staat gepland
voor de zomer van 2008. Met de Veiligheidsregio
Kennemerland worden Bestuursafspraken gemaakt
om vast te leggen welke taken er door de regionale
brandweer zullen worden uitgevoerd. Uitgangspunt
blijft het adequaat en eficiënt bestrijden van branden en / of rampen in Zandvoort.

OKtOBeR
oktober oktober oktober oktober oktober oktober oktober oktober oktober oktober oktober
Donderdag 4 oktober

O nde r te ke ning ove re e nkomst me t
E M M met b etrekking tot het Louis
Davidscarré .

Donderdag 31 oktober
Donderdag 25 oktober
O u d - b u rg e m e e s t e r M . R .
van der Heijden overhandigde uit hoofde van zijn
p o s i t i e i n d e Ro t a r yc l u b
Zandvoor t, op 25 oktober,
e e n p ra c h t i g e t e k e n i n g
van het Italiaanse stadje
N a m i é n h e t s t a d sva a n tje aan burgemeester
Nie k Me ije r.

Vier nieuwkomers verkregen het
N ederlandersc hap. Burgemeester N iek
Meijer ontving hen, samen met hun
fa m i l i e l e d e n , i n h e t R a a d h u i s . O p 1 4
december zal de burgemeester nogmaals drie nieuwkomers ver welkomen.
Opvallend genoeg gaat het dit keer om
drie nie uwkome rs uit de S ovje tunie .

Handhaving en
hoe houden
we het leuk
e n
h o e
h o u d e n
w e

H a n d h a v i n g

Handhaving en vergunningverlening dienen voorspelbaar te zijn; als u de regels overtreedt moet er
een reële pakkans/dreiging zijn. Regels moeten ook
zodanig zijn dat ze handhaafbaar zijn. Niet alleen bij
bouwwerken maar ook bijvoorbeeld bij pensions/
hotels die aan strengere veiligheidseisen moeten
voldoen, verkeerd parkeerders en grofvuildoorzoekers. Ik geloof in een genuanceerd en rechtvaardig
handhaven. Dat betekent dus dat het resultaat uiteindelijk moet tellen. Handhaven (in het bijzonder)
doe je om de grote groep inwoners die de regeling
goed uitvoert, te laten zien dat overtreding niet loont.

h e t

Doe je dat goed dan zal dat een positief effect hebben op de samenleving.

Wat doet de gemeente zoal aan handhaving:

• Er zijn horecacontroles gehouden in 2007.
• Parkeerbeleid wordt uitgevoerd met bijbehorende
handhaving.
• Er zijn controles op het bouwen met onder andere
14 bouwstops als gevolg.
• Handhaving vindt plaats om een schone openbare ruimte te behouden en zwerfafval wordt verwijderd.

Vergunningverlening

V e r g u n n i n g v e r l e n i n g

l e u k

Nog wat getallen
Wat?
Geconstateerde illegale bouwwerken
Opgelegde bouwstops
Fiscale nahefingen
Bekeuringen Mulder
Bekeuringen overige diensten
Horeca diensten
Meldingen/klachten bestemd
voor de reinigingscontroleur
Melding/klachten handhaving overig

Hoeveel
46
14
4.285
1.664
110
30
Uw sloggi dealer

Burgemeester Niek Meijer:

Door uitstel van de wet zijn de voorbereidingen voor de invoering van de omgevingsvergunning verschoven naar 2008. Op dit moment is invoering van de wet
gepland op 1 januari 2009. Het zal een belangrijke verbetering betekenen voor
iedereen die vergunningen aanvraagt bij de gemeente.

Bouw- en gebruikersvergunningen voor strandpaviljoens

Samen: dus luisteren naar en praten met elkaar

Invoering omgevingsvergunning

In verband met het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan Strand en
Duin is het project bouwvergunningen strandpaviljoens uitgesteld. Na vaststelling van het bestemmingsplan zal worden begonnen met de uitvoering van
vergunningverlening.

Hoe g aat h et
verd er i n 2008 .
Nieuw jaarsspeech
b u rg emees ter
N iek M eijer op
2 jan u ari 2008 .

NOVeMBeR
n o ve m b e r n o ve m b e r n o ve m b e r n o ve m b e r n o ve m b e r n o ve m b e r
Zondag 4 november
Woensdag 21 november

D e H e r fs t d u i k We r e l d
Natuur fonds past bij
Za n d vo o r t . Ru i m 1 . 5 0 0
mensen doken op 4
november 2007 in de
Noordzee. Dergelijke
evenementen passen
b i j Z a n d vo o r t e n h e l pen de badplaats in
positieve zin bekend te
m a ke n : s p o r t i e f, b r u i s e n d e n b e t ro k ke n b i j
de n atuur.

DeCeMBeR
december december december december december december

O p en in g van d e n ieu w g ep laats te
do r p sp o mp o p he t G a s t h u is h o fj e

Dinsdag 27 november

Céline van der Boom
i s d o l b li j m et d e i - Pod
Nano. Zij heeft deze gewonnen, doordat zij de
b es te n aam ver zon n en
h e e ft vo o r h e t j e u g d honk Pluspunt . Dit heet
vo o r t a a n C h ill- Ou t .

D e a fd e l i n g Re i n i g i n g e n G r o e n va n d e g e meente is er in geslaagd om vóór 15 december
nagenoeg al het bladaf val in de gemeente weg
te werken. Dat is elke her fst een hele klus. Om
in de toekomst het bladaf val nog beter te lijf
te kunnen gaan zullen in het najaar van 2008
op diverse plekken in de gemeente bladkor ven
worden geplaatst waarin men dan de gevallen
boombladeren kan deponeren. Dat is nou echt:
‘Samen houden we Zandvoor t schoon!’

Omdat iedereen zijn
eigen paspoort moet
ophalen hebben we
een speciaal opstapje
g e m a a k t vo o r d e m i n der grote burgers in
on ze g emeente

Locatie Centrum
Willemstraat 20
2042 VB Zandvoort
Tel: 023 571 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl
cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl
info@pluspuntzandvoort.nl

939
155

In 2008 wil ik graag doorgaan op de ingeslagen weg om u meer en
eerder te betrekken bij alle onderwerpen die de gemeente (verder) wil gaan
oppakken. Dat wij onze dienstverlening aan u nog praktischer en meer
afgestemd op uw wensen inrichten. Waarop ook onze digitale service wordt
aangepast. Ik vind het belangrijk dat Zandvoort een veilige en ijne plek
is om te wonen en te vertoeven. Dat niet een beperkt aantal mensen de
dienst uitmaakt en last veroorzaakt naar anderen. Dat Zandvoort ook
in de toekomst aantrekkelijk blijft voor onze bezoekers maar waar vooral
ook de eigen bewoners het naar hun zin hebben en zich geborgen voelen.
Dit alles in goed overleg met u.

In het burgerjaarverslag 2006 hebben wij u enkele onderwerpen voor de vergunningverlening toegezegd in 2007. Hieronder leggen wij u uit waarom dit
niet is gelukt.

Locatie Noord
Flemingstraat 55
2041 VW Zandvoort
Tel: 023 574 03 30

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39
Ook zondags geopend
Geldig voor alle modellen en kleuren
vanaf heden t/m 30 juni 2008
of zolang de voorraad strekt.

BOEKENKAST PLUSPUNT:
Onze locatie in Noord heeft een boekenkast waar
het voor een ieder vrij is om boeken mee te nemen
of te ruilen. Er staan allerlei boeken in deze kast:
over tuinen, dieren, romans, detectives – voor iedereen is er wel iets te vinden. Heeft u wellicht boeken
die u kwijt wilt? Wij kunnen ze goed gebruiken!
U kunt de boeken afgeven bij de receptie. Als u niet
in de gelegenheid bent om zelf langs te komen, kunt
u ons ook bellen (023-5740330) en uw naam en
telefoonnummer achterlaten. Wij nemen dan contact
met u op om de boeken dan bij u thuis op te halen.
HET WIJKSTEUNPUNT,
Is door de weeks ook open als ontmoetingsplek voor
iedereen in de buurt. U kunt overdag terecht voor
een kopje koffie en een praatje. Op openingsavonden
bent u ook van harte welkom. Onze gastvrouw of
heer schenkt u graag een drankje in. Er kan gezamenlijk televisie gekeken worden, een spelletje gedaan of
gewoon lekker een wijntje drinken met buurtgenoten.

Wat lief!
Bloemen…

ZONDAG SAMEN ZONDAG 15 JUNI 2008
Zondag is al heel lang een dag om naar uit te kijken.
Dat geldt zeker voor de bezoekers van onze Zondag
Samen. We beginnen met koffie-plus, doen allerlei
spelletjes waaronder klaverjassen en rummikub,
gebruiken met elkaar een lekkere lunch en spelen of
praten daarna rustig verder.
Ook u bent van harte welkom.
Opgeven is wel noodzakelijk.
Prijs voor deze dag: € 6,-Flemingstraat 55 te Zandvoort.
BINGO DINSDAG 24 JUNI
Bingo behoort tot de activiteiten die speciaal voor
ouderen worden georganiseerd.
U gaat niet met de allergrootste prijzen naar huis,
maar gezelligheid staat voorop.
Bent u ook dit jaar weer van de partij?
Tot gauw op dinsdagmiddag - Flemingstraat 55 te
Zandvoort - van 14.00 tot 16.00 uur.
Prijs per bingokaart €1,25
WIJKSTEUNPUNT BIEDT SPREEKUREN
VAN DIVERSE ORGANISATIES:
• Medial:
Bloedafname en trombosedienst: maandag en donderdag tussen 8.15 uur en 11.00 uur kunt u terecht in het
wijksteunpunt. Andere dagen in het Huis in de Duinen.
• Loket Zandvoort:
Iedere donderdagochtend van 09.00-11.00 uur.
• Wijkagent Zandvoort-Noord:
Dinsdag 15.00-16.30 uur (even weken) en 19.00-20.30
uur (oneven weken)
• Wijkmeesters EMM:
Dinsdag 15.00-16.00 uur
• Zorgloket stichting ZorgContact
Maandagochtend 10.00-12.00 uur.
• Helpdesk compunic/pluspunt
Iedere dinsdag tussen 14.00 en 16.00 uur voor uw
vragen en problemen.

Zandvoortse Courant

I
II
III
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SMAAKVOL ETEN

LEKKER DRINKEN

GEZELLIG SAMENZIJN

GENIETEN VAN HET LEVEN

Deze week van de Zee
een zeewaardig menu

Zaterdag 7 juni a.s.
Groot feest bij

Haringhappen!

Nikita, 22 jaar, werkt sinds januari als kapster bij Hizi Hair.
Een leuke, uitdagende en afwisselende baan die haar goed
bevalt. Drie keer in de week staat ze met veel enthousiasme
in de kapperssalon. “Als kapster maak je klanten blij met een

***

Op de huid gegrilde Roodbaarsfilet
met tagliatelle en een vinaigrette van basilicum en tomaat

***

Citroentaartje met Sorbetijs
***

€ 19,50
Maar natuurlijk kunt u ook genieten van onze
vleesspecialiteiten.
Graag tot ziens, Lucienne,Peter en Bas
Voor reserveringen 0235712537
Kerkstraat 27 u 2042 JD u Zandvoort u tel: 023-5712537
www.deviergeboden.hyves.nl

Nog enkele kaarten
beschikbaar!
Strandpaviljoen
Thalassa 18

De informatie pagina van de sportraad
www.sportinzandvoort.nl

Rensportschool Zandvoort

Watersportvereniging Zandvoort

Eind jaren ’50 werd Rensportschool Zandvoort opgericht door de legendari-

De Watersportvereniging Zandvoort is opgericht in 1966 en heeft als doel het

de raceschool had Slotemaker opgedaan tijdens zijn opleiding als straaljager-

clubgebouw, verdeeld over 2 etages, en is gunstig gelegen aan de boulevard

sche Rob Slotemaker. De ideeën voor het oprichten van zowel de slipschool als
piloot op Soesterberg. De besneeuwde start- en landingsbanen vormden een
perfect oefenterrein om al zijn sliptechnieken en race-ideeën uit te proberen.

bevorderen van de zeilsport op zee. De vereniging beschikt over een modern
Paulus Loot (zuid).

groep jonge kitesurfers die over een
eigen opbergplaats in het clubhuis
beschikt. Bij voldoende wind zijn zij
altijd op zee te vinden.

deze later over aan autocoureurs Dick
van Iperen en Huub Vermeulen.

Slotemaker startte de Rensportschool
samen met de begaafde motortuner
Henk van Zalinge. Tijdens de winterperiode werden op de zaterdagmiddagen trainingen georganiseerd, voornamelijk voor vrienden en bekenden.
Deze opzet groeide al snel uit tot hét
instituut voor aankomende racers in
Nederland! Na het noodlottige raceongeval van Slotemaker in 1979 zette
Van Zalinge de school voort en droeg

Kapster

Thalassa

Zandvoortse Vissoep

foto: Chris Schotanus

In the Picture…
Nikita Hehl,

Begin jaren ‘90 kwamen er uit het
bedrijfsleven aanvragen voor het organiseren en begeleiden van diverse
circuitprogramma’s van onder andere
BMW en Siemens. Sinds die tijd is de
Rensportschool Zandvoort uitgegroeid
tot een gespecialiseerde onderneming
op het gebied van vele soorten circuitprogramma’s en auto- en motor(sport)
opleidingen. Naast het Circuit Park
Zandvoort is de school ook actief op
het TT Circuit Assen en het Belgische
Circuit Zolder. Nog steeds wordt er op
Rensportschool Zandvoort lesgegeven
door oud-cursisten die vaak aan een
zeer succesvolle racecarrière bezig zijn.
Met recht is de slogan van de Rensport
school Zandvoort dan ook: “Sinds 1955
op pole position”. Meer informatie:
www.rsz.nl.

foto: Rob Bossink

Tijdens het seizoen organiseert de
Watersportvereniging Zandvoort
om de twee weken clubwedstrijden,
die beginnen met een gezamenlijk
ontbijt. Verder zijn er tal van nationale evenementen, zoals Nederlandse
kampioenschappen van diverse type
catamarans. Een jaarlijks terugkerend
evenement is het ‘Rondje Remeiland’,
één van de grootste zeilevenementen
van Nederland. Tevens is er een actieve

Zandvoort is een gemeente die bij
uitstek geschikt is om de watersport te beoefenen. Er is een lang
strand zonder gevaarlijke obstakels
zoals strekdammen. Indien een boot
in nood is, staan de Zandvoortse
Reddingsbrigade en de KNRM klaar
om direct uit te varen. Om een
duidelijk beeld te schetsen van
datgene waar de WVZ voor staat,
heeft men een informatiepakket gemaakt. Dit pakket is aan te vragen
bij het secretariaat, Sirikit Reijenga,
Zuiderstraat 8, 2042 GB Zandvoort,
tel. 5715831.
Kijk voor meer informatie over de
Watersportvereniging Zandvoort op
de website: www.wvz.vuurwerk.nl.

nieuwe look, dat vind ik het leukst aan het vak. Mensen mooi
maken.”

Nikita is altijd al met het uiterlijk bezig geweest, maar kwam
er pas later eigenlijk achter dat
ze kapster wilde worden.“Eerst
volgde ik een opleiding detailhandel. Het leek me te gek om
na de studie bij een groothandel in het buitenland te gaan
werken. Tijdens een stage

kwam ik er achter dat ik toch
liever iets anders wilde gaan
doen. Maar wat dat precies
dan was, dat wist ik nog niet
zo goed”, vertelt Nikita. Het
muntje viel al snel. De kapster
in spé besloot zich in te schrijven aan de Kappersopleiding
in Haarlem.

H eb je ff …

… vo or Est he r Daude ij, 15 jaa r

Wat heb jij voor
bijbaan?
“Ik heb een bijbaantje bij
Albert Heijn. Op maandag- en
donderdagavond werk ik hier
een paar uurtjes in de winkel.
Ik heb het er erg naar mijn zin,
de ploeg waarmee ik werk is
heel gezellig! Over een tijdje ga
ik bij Albert Heijn in Heemstede
werken, omdat dat makkelijker
is voor mij, dan kan ik meteen door na school!”

Wat doe je naast deze bijbaan?
“Ik zit in 3VMBO op het Haemstede-Barger in Heemstede.
Volgend jaar doe ik eindexamen. Als ik mijn diploma binnen
heb wil ik naar het ROC in Hoofddorp om daar een toeristische opleiding te gaan doen. Voor de rest dans ik al jaren.
Momenteel doe ik één keer in de week streetdance bij Kenamju
in Haarlem.”

Waar kunnen we jou nog meer tegenkomen?
“In de zomer ben ik veel op het strand te vinden. Voor de rest
ben ik eigenlijk niet heel veel in Zandvoort. Ik ga namelijk elk
weekend naar de camping in Overijssel omdat mijn familie daar
woont. Met mooi weer mis ik het strand dan wel, maar toch
heb ik het er altijd naar mijn zin met vrienden van daar!”

Na het behalen van haar diploma kon ze al snel aan de
slag bij Hizi Hair in Zandvoort.
Nikita:“Ik heb het hier heel erg
naar mijn zin. De meeste klanten die hier komen ken ik al
vanuit het dorp, dus dan maak
je met iedereen een babbeltje.
Een dag in een kapperssalon
is nooit hetzelfde, dat maakt
het werk leuk om te doen.”
Tijdens haar werk luistert
Nikita altijd naar de wens
van de klant. “Het belangrijkste is dat de klant zich lekker
voelt met het kapsel. Ik geef
hun daarbij wel advies, omdat

•

ik ook kijk naar de vorm van
het gezicht.” Een totale make
over vindt Nikita daarom het
allerleukste om te doen. “Een
metamorfose van top tot
teen, dat is écht superleuk
om te doen. Ik kan me dan
helemaal uitleven! Kapsel,
make-up én kleding. Van een
beetje saai omtoveren tot hip
en trendy. De kunst is om de
mooie punten van iemand te
accentueren. Als een persoon
hele mooie ogen heeft, dan
kan je die naar voren brengen
door op een bepaalde manier
make-up aan te brengen.”
Naast haar werk in de kappersalon doet Nikita ook nog
de administratie en boekhouding van het autobedrijf van
haar vader. Het ondernemerschap heeft ze duidelijk niet
van een vreemde! Nikita zou
in de toekomst dan ook graag
een eigen beautysalon willen
starten. “Het is gewoon ontzettend leuk om mensen nog
mooier te maken. Zodat ze
met een goed gevoel de deur
uit lopen, daar doe je het tenslotte allemaal voor.”

i Know Where it’s @

Vrijdag 30 mei:

In het programma van de ‘Week van de Zee’ vindt
het openingsfeest van het strandseizoen plaats
bij strandpaviljoen 2a Safari Club, met DJ Alex. Het
feestje duurt van 20.00 tot 24.00 uur en om 22.30
uur is er vuurwerk!

Vrijdag 30 mei:

Michel de Hey @ Patronaat! Een maar liefst 4 uur
durende set met techno, minimal en house. Michel
de Hey wordt bijgestaan door de winnaar van
de Haarlemse DJ-contest. Het feest heet ‘HEY!
XXL’ en een kaartje kost € 10. De zaal is open om
23.00 uur.

Zondag 1 juni:

Vanaf 16.00 uur kan je bij Beachclub Vroeger
(Bloemendaal) terecht voor een nieuwe editie van
Armada @ The Beach. Deze zondag zal onder andere
Armin van Buuren zijn muziek laten horen op het
Bloemendaalse strand. Kaarten voor Armada @ The
Beach zijn voor € 15 verkrijgbaar via www.ticketbox.
nl en aan de deur kost een kaartje € 18.

Wij zoeken jou!
Heb je iets leuks te vertellen
of te laten zien: mail het ons!
jong@zandvoortsecourant.nl
Sutiah
Pauline
Stephanie
Ilja

nummer 22
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Column
Slimme Humor!
‘De Mannetjes’ op de voorpagina is geniaal! Een
cartoon dat met één klein
zinnetje een heel verhaal
vertelt, een statement
maakt of je aan het denken
zet. Dat is niet alleen een
vak, maar ook een kunst
apart. Ik heb zeker meer
dan één zin nodig om te
kunnen zeggen wat ik wil. Ik
zou gek worden als ik maar
één regel mocht schrijven.
Ik ga het niet eens proberen,
want dan raak ik zwaar gefrustreerd. Dat weet ik nu al.
Niks voor mij dus. Daarom
vind ik het een kunst apart
dat er mensen zijn die zoiets kunnen bedenken. Dus
aan alle cartoonisten over
de hele wereld: petje af!
‘De Mannetjes’ is ook altijd
het eerste waar ik naar kijk
als ik de krant open sla. Jij
denkt nu misschien: “Ja, logisch, het staat op de voorpagina!” Nou, nee, voor mij
is dat niet logisch. Ik heb
namelijk de gewoonte om
kranten en tijdschriften
van achter naar voren door
te bladeren. Vraag me niet
waarom, dat doe ik uit gewoonte, denk ik. Voor “De
Mannetjes” maak ik een
uitzondering. Ik zie het ook
zo voor me. Drie wat norse
mannen die met weinig
woorden het laatste nieuws
doornemen. Met op de
achtergrond een eeuwige
trieste kalende boom zonder een blaadje eraan.
Het is gewoon grappig! Ik
moet er vaak om lachen.
Ik hou wel van die droge
humor. Het zet je aan het
denken. Er zit inhoud achter. Ik noem dit soort humor,
slimme humor. Soms moet
je de zin een paar keer lezen voordat je het snapt.
Dan valt het kwartje wat
later, maar dat geeft niet,
dat is juist het leuke eraan.
Het verveelt niet. Daarom
ben ik altijd benieuwd wat
‘De Mannetjes’ nu weer te
vertellen hebben! Laat de
kwartjes maar vallen…

Sutiah
23

50 plus pagina door Mitzi Maas

Uitvaartverzekering

50plus@zandvoortsecourant.nl

Snel en eenvoudig te regelen

Het roer om

6AN ONTWERP TOT EINDPRODUCT
0RINTING 0EOPLE :ANDVOORT
TEGENOVER HET GEMEENTEHUIS
LEVERT OA DE VOLGENDE KWALITEITSPRODUCTEN

Donderdag 29 mei

Gall & Gall weer

OPEN

Grote Krocht,
Zandvoort

&LYERS&OLDERS
6LAGGEN
3PANDOEKEN
/NTWERP$40
"EACHmAGS
0OSTERS
(UISSTIJLEN
3TICKERS
"EURSSYSTEMEN
4EXTIELBEDRUKKING

Er zijn jongetjes die ervan dromen om boswachter te worden.
Gerard Scholten niet. Hij wilde zijn vader opvolgen in het boerenbedrijf en met koeien werken, maar kwam in de zorgsector
terecht. Toch sloeg hij tien jaar geleden het natuurpad in. Hij
werd boswachter in de Amsterdamse Waterleidingduinen.

(EEFT U FOLDERS BROCHURES POSTERS OF EEN HUISSTIJL NODIG
%N U WILT ADVIES OVER HET ONTWERP
-AAK VRIJBLIJVEND EEN AFSPRAAK EN LAAT U ADVISEREN

Proﬁteer nu van onze openingsaanbieding!

Tel. 023-8887255
0RINTING 0EOPLE 'ROUP s +LEINE +ROCHT 
 *. s :ANDVOORT s ZANDVOORT PRINTINGPEOPLENL

Pierre de Prunet
Rosé
75cl

5.99

3.99
Grote Krocht 24, Zandvoort
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Geniet, maar drink met mate. Deze aanbieding is geldig t/m 8 juni a.s. en zolang de voorraad strekt. Maximaal 4 dozen à 6 flessen per klant.

www.printingpeople.nl
Café Oomstee
Weekend van
7- en 8 juni:

Muzikale
verrassing!
Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

Gerard Scholten

In de Wieringermeer hadden
vader en moeder Scholten een
gemengd boerenbedrijf, landbouw en veeteelt. Gerard, een
van de acht kinderen, was stapel op koe Marie en ging elke
morgen op haar rug de andere
koeien bijeen drijven om ze te
melken. Later, als hij groot zou
zijn, wilde hij ook boer worden. Hij doorliep en lagere- en
middelbare land- en tuinbouwschool. Maar toen hij er
klaar voor was, zwaaide vader
Scholten nog volop de scepter en was het bedrijf te klein
om door twee man gerund te
worden. Uitbreiden door meer
koeien te kopen en fors te investeren in moderne melkapparatuur was geen optie.

Broeder Gerard

Omdat hij het ook fijn vond
mensen te helpen, begon hij
als leerling ziekenverzorging
in het ziekenhuis in Hoorn

en vertrok na twee jaar naar
Amsterdam. Als wijkziekenverzorger in Amsterdam West
gaf hij zijn patiënten aan huis
insuline-injecties, trok elastieken kousen aan en verzorgde
wonden. Hij wilde zich verder
ontwikkelen en koos voor de
studie HBO-V. Bij de toenmalige Thuiszorg in het Haarlemse
Kenaupark stortte hij zich op
de patiënten- en zuigelingenzorg. Menig baby’tje heeft dat
venijnige hielprikje van hem
gehad. Bij het indicatiebureau
deed hij onder andere een project voor dementerende ouderen. In zijn vrije tijd trok hij vaak
de natuur in en liep mee met
excursies. Zo leerde hij veel van
de gidsen. Zo een baan, lekker
buiten, leek hem ook wel wat.
En rond zijn veertigste besloot
hij het roer om te gooien.

Boswachter Gerard

Door de land- en tuinbouw-

school had hij al aardig wat
kennis, maar hij verdiepte zich
nog meer in lora en fauna en
solliciteerde naar een baan
in het bezoekerscentrum De
Oranjekom in de Amsterdamse
Waterleidingduinen. Daar
richtte hij tentoonstellingen
in en organiseerde veel excursies. Hij had het helemaal naar
zijn zin. Toen er een functie vrij
kwam als boswachter aarzelde
hij geen moment. “Een beetje
te hoog gegrepen,” riep zijn
leidinggevende pessimistisch,
“en je hebt ook nog niet alle
benodigde papieren, zoals
BOA, buitengewoon opsporingsambtenaar.” Die komen er
ook wel, dacht Gerard met zijn
pitbullmentaliteit. Er zijn in de
boswachterij drie specialismen: recreatie, handhaving en
faunabeheer. Een baan als boswachter recreatie was hem op
het lijf geschreven, daar overtuigde hij de sollicitatiecommissie van. Zo combineerde
hij zijn fascinatie voor mens en
natuur. Sinds tien jaar is onze
dorpsgenoot Gerard Scholten
een enthousiaste boswachter
die er zijn hand niet voor omdraait jong en oud te interesseren voor alles wat leeft, groeit
en bloeit in de Amsterdamse
Waterleidingduinen.

Gras zonder krijtstrepen

Speciaal voor niet-voetbalfans heeft Gerard Scholten
op woensdagavond 11 juni
een grasduinenwandeling
georganiseerd. De wandeling begint om 20.00 uur
bij ingang De Oase aan
de Vogelenzangseweg in
Vogelenzang en is geschikt
voor de ervaren wandelaar. De
kosten, inclusief een drankje,
bedragen € 5. Aanmelden
is verplicht bij bezoekerscentrum De Oranjekom, tel.
020-6087595.
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Memories

Adieu Paris
Ik ben één van de gelukkigen
die als kind les heeft gehad
van meester Ge Loogman.
In het jaar dat ik in de
zesde klas van de Hannie
Schaftschool zat, bestond de
school vijftig jaar. Behalve
onze eindejaarsmusical, ‘De
tijdmachine van professor
Knap’, hebben wij dat jaar,
samen met de leerlingen
die het jaar daarvoor in de
zesde hadden gezeten, nóg
een musical ingestudeerd,
de mega-productie ‘Adieu
Paris’.
Het verhaal speelt zich af
op de trappen van de Sacré
Coeur, de bekende kerk op
Montmartre. Gids Françoise
(gespeeld door Mirjam de
Leon) heeft een groep kinderen door Parijs geleid en alle
beroemde plekken laten zien.
De laatste avond zitten ze bij
elkaar om na te genieten en
laten alle indrukken die ze
op hebben gedaan de revue
passeren. In een lied zingen
ze: “Parijs is geen stad, ’t is
een wereld. Met alle facetten van dien. Je kunt er wel
haast alle volken, uit allerlei
windstreken zien. Roemenen,
Armeniërs, Grieken, Chinees,
Arabier en Hongaar. En aan
de Sorbonne daar vindt dan,
de jeugd uit de wereld elkaar.”
En dan volgden er dansjes
van Chinezen, Hongaren en
Grieken, waarbij ik als Griek
‘op’ mocht. Bloednerveus wa-

ren we, maar het ging goed
en het publiek was uitzinnig.
Vader Kraaijkamp zat te glimmen in de zaal toen dochter
Ellis als buikdanseres een geweldige act neerzette.

Achter de schermen

Voordat de voorstelling zo
professioneel gebracht kon
worden, is er heel wat werk
verzet. De Sacré Coeur werd
levensgroot op een doek geschilderd door een team onder
leiding van de creatieve ‘master himself’, meester Loogman.
Een groep vaders, onder ander
met die van mij, bouwden de
trappen waar de kinderen
op moesten zitten, staan en
dansen. Annemarie en Frank
Termes, dochter en zoon van
Jan, studeerden de teksten en
dansjes met ons in. Dat gebeurde in de gymzaal. Broer
Marco speelde zelf ook mee.
Een groep moeders, waaronder
de mijne, naaiden zich de blaren aan kostuums. En moeder
Termes bakte soesjes voor ons
en was verantwoordelijk voor
de geestelijke ondersteuning.
Daar had ze haar handen vol
aan, want menig artiest had
ernstig last van plankenkoorts.
Als je even moest huilen van
de zenuwen, was ‘tante Ots’
er om je te troosten. De megaproductie was zo succesvol,
dat we meerdere optredens
verzorgd hebben, onder andere in Nieuw Unicum en verpleeghuis Zuiderhout.

Mam, gefeliciteerd
met je 80e verjaardag!
liefs, Mitzi

Van den vos Reinaerde

Wie kent deze klassieker
niet. Het boek, geschreven
in de 12e eeuw waarin de
slechte eigenschappen van
de ‘mensch’ te kijk worden gezet. Het bedelvosje op de foto
heeft ook last van de soms
goedbedoelde, maar voor het

vosje slechte gewoonten van
duinbezoekers. Vosjes die gevoerd worden, zijn vaak niet
meer in staat zelf voor eten te
zorgen. Dat betekent vooral
in perioden dat er weinig bezoekers in de duinen komen,
afzien voor het vosje.
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Hele maand juni:

500 gr shoarmavlees +
5 pitabroodjes + saus
samen € 5,-

Nu bij aankoop van 6 lessen Rosé

€ 10,- korting!

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Maak zelf uw keuze uit ons ZOMeRSe,
FRiSSe en GeKOelDe assortiment.

Schilderijen, hobby – en
kunstschildersmaterialen.

Top 3!
Rijst kip - kerrie
schotel
Voor Pashouders
Van € 8,75
voor € 7,95

3x 100 gram vleeswaren

We hebben weer nieuwe collectie Rivièra
Maison en Braxton binnen!

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102
7 dagen per week geopend
van 09.00 tot 22.00 uur

Lijst van deelnemende
bedrijven

5% korting op luchtdrogende klei
van Makin’s clay

De hele maand juni

Zandvoortse Zandkorrels

Pashouders op alle artikelen 5% korting.

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing

10% Korting op
zwangerschapscursus

Kijk op www.newwaves.nl
023- 571 32 55 of info@newwaves.nl

Nu zakje
van € 3,75
voor € 3,25

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

GRAND CAFÉ 25
www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Bestel nu de ZandvoortPas 2008
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Deze pas is geldig t/m 31 december 2008
Uw op naam gestelde ZandvoortPas
wordt, tesamen met een welkomstkado,
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.
Met de aangehechte tegoedbon voor een
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst
tijdstip gratis een Zandkorrel (miniadvertentie) plaatsen.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

Schofies Kindermode - Haltestraat 2d

verpakt in
Zandvoortse
kleuren

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Haltestraat 54 - T. 023-5712451

Gasthuisplein 6 (naast het Circus)

20% korting

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

€ 3,25

pashouders 5% korting op de gehele collectie.

op de zomercollectie!

Nieuwe collectie
sieraden Van BB Brasil
is binnen!

Boterhamworst +
Gebraden gehakt +
Achterham

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

2042 LM Zandvoort - Tel.: 023-5738047
Vrijdag koopavond

10% korting op
tijdschriften

Pashouders OPGELET
de maand juni bij

Kom gezellig bij ons lunchen
2 personen voor de prijs van 1
voor ZandvoortPashouders
Gand Cafe 25: Kerkstraat 25 - Tel. 5713510

Elk 2 vouwgordijn voor de helft van de prijs
q(Vouw)gordijnen
qVitrages
qLuxalex
qZonwering
Op vertoon van uw

Vers uit onze boulangerie achter
de winkel
Normaal 165, nu slechts

1

00

qTapijt
qVinyl
qLaminaat
qParket

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

ZandvoortPas 5% korting *
Dobey Zandvoort • Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort • 023-5719345
* korting geldt niet op aanbiedingen

Yoga voor kids
10% korting cursus kinderyoga
www.nympheia.com

Voor de ZandvoortPashouders

for shoes

Met ZandvoortPas 10% korting
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen
Kerkstraat 1a

Seizoenkaart ligbedden
van € 100,- voor € 85,-!

BELLI E RIBELLI

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

Kinderkleding

NIEUWE CROCS ZIJN BINNEN

Tel. 023 571 44 10

OP=OP

VAN MT 21 T/M 35
Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation
Op vertoon van de pas geen
afmeldkosten bij APK Keuring

Aanbod geldig tot en met woensdag 4 juni 2008
en alleen in onze vestiging te Zandvoort.
Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 - 57 12 865
Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

Geopend van 18.00 – tot 23.00 uur
woensdags gesloten
Zeestraat 36 - 023 5734001

Medina
Woninginrichters
e

* Kom ‘ns langs voor lekkere franse broodjes

Pain au
chocolat

Varkenshaas sateh
incl. glas wijn € 10,-

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort
Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

Visitez
le fournil
de Paul*
Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Satehcafé

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand juni

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Hele maand juni voor
ZandvoortPashouders:

Gratis
1 maand zachte
contactlenzen uitproberen
Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Op vertoon van de ZandvoortPas

10% korting
(Indien betaling met creditcard: 5%)

Haltestraat 45 - Zandvoort
023 571 27 05 www.bellieribelli-shop.nl

(in alfabetische volgorde)

Winkeliers:

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

Verzorging en vrije tijd:
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat
Autorijschool Duet - 06-54280393
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hobby -Art- Gasthuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - www.nympheia.com
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

Mode en trends:
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Chaozzz - Schoolstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Schofies Kindermode - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Vlug Fashion Men’s Wear - Haltestraat

Wonen en onderhoud:
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Mark Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:
Grand Café 25 - Kerkstraat
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
She Satehcafé - Zeestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

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

De besluitenlijst van de collegevergadering van 20 mei
en de verdere in week 21 door het college genomen
besluiten zijn 27 mei vastgesteld. De besluitenlijst is in
te zien bij de Centrale Balie en op de website.

Aanwijsbesluit toezichthouders gemeente Zandvoort

Burgemeester en wethouders van Zandvoort, respectievelijk de burgemeester van Zandvoort, ieder voor
zover het hun c.q zijn bevoegdheden betreft hebben
besloten: de ambtenaren zoals bekend bij de personeelsadministratie van de gemeente Zandvoort, aan te
wijzen als toezichthouder voor het toezicht op de naleving van de Algemene plaatselijke verordening van de
gemeente Zandvoort en de Wet milieubeheer.

Ter inzage legging beleidsregels ter uitwerking
van artikel 170, lid 1, sub c, Wegenverkeerswet

De beleidsregels ter uitwerking van artikel 170, lid 1,
sub c, Wegenverkeerswet (vrijhouden aangewezen
weggedeelten en wegen, te weten parkeerplaatsen
nader aangeduid door een bord E9) zijn op 20 mei
2008 door burgemeester en wethouders vastgesteld
en deze liggen van 30 mei tot en met 12 juli 2008 voor
een ieder ter inzage bij de publieksbalie. De beleidsregels treden op 1 juli 2008 in werking.
Toelichting
Op grond van artikel 170, lid 1 Wegenverkeerswet kunnen voertuigen waarmee én een verkeersregel wordt
overtreden én waarvan de verwijdering noodzakelijk is,
worden weggesleept in verband met het belang van:
a) de veiligheid op de weg of;
b) de vrijheid van het verkeer of;
c) het vrijhouden van aangewezen weggedeelten en
wegen
Degenen die met de uitvoering van de wegsleepregeling zijn belast, dienen per geval na te gaan of in het
specifieke geval het wegslepen van het desbetreffende voertuig absoluut noodzakelijk is. In sommige
gevallen kan namelijk worden volstaan met het opmaken van een proces-verbaal door een opsporingsambtenaar.
In onderdeel B van bijlage 1, dat onderdeel uitmaakt
van de “Wegsleepverordening 2007”, zijn diverse wegsleepwaardige overtredingen van de wegenverkeerswetgeving opgenomen waarbij het motief niet zozeer
ligt bij de verkeersveiligheid en de doorstroming van
het verkeer, maar wel bij het vrijhouden van wegen en
weggedeelten. In artikel 2 van het Besluit “wegslepen
van voertuigen” is concreet aangegeven op welke
soorten wegen en weggedeelten voertuigen mogen
worden weggesleept in het belang van het vrijhouden
van wegen en weggedeelten. Deze soorten wegen en
weggedeelten zijn in onderdeel B van bijlage 1, dat on-

derdeel uitmaakt van de “Wegsleepverordening 2007”,
onder sub a tot en met sub i nader aangeduid.
Tot op heden is in de praktijk voornamelijk verwarring
ontstaan bij de uitvoering van sub h: “het verwijderen,
overbrengen en in bewaring stellen van voertuigen
in het belang van het vrijhouden van de aangewezen
weggedeelten en wegen (artikel 170, eerste lid, aanhef
en onder c, WVW 1994 en artikel 2 Besluit wegslepen
van voertuigen) kan noodzakelijk zijn in het geval
dat een voertuig geparkeerd is op een parkeerplaats
nader aangeduid door een bord E9 van die bijlage en
bestemd voor vergunninghouders, tenzij het parkeren
gebeurt met het voertuig waarvoor een parkeervergunning is afgegeven”. Teneinde de betreffende opsporingsambtenaren meer houvast te bieden bij de
uitoefening van hun taak bij de uitvoering van sub h
alsmede duidelijkheid te verschaffen aan de burgers,
zijn op 20 mei 2008 beleidsregels hiervoor door burgemeester en wethouders vastgesteld.

Inspraak Welstandsnota strand

Overeenkomstig het bepaalde in de gemeentelijke
inspraakverordening ligt vanaf heden voor een ieder
ter inzage de ontwerpnota Welstandsnota Strand.
Achtergrond
De gemeente Zandvoort heeft de taak zorg te dragen
voor de ruimtelijke ordening binnen haar gemeentegrenzen. Hierbij wordt onder andere gestreefd naar
een verbetering van de kwaliteit van de bebouwing, zo
ook op het strand. Naast de bebouwingsvoorschriften
in het bestemmingsplan, is het wenselijk om specifieker sturing te geven aan de architectonische uitstraling van de bebouwing op het strand. Dit betekent dat
bouwaanvragen naast de toets van het bestemmingsplan, ook moeten voldoen aan de in de nota gestelde
welstandscriteria alvorens een bouwvergunning
afgegeven kan worden. De huidige welstandsnota
voorziet niet in dergelijke criteria voor bebouwing op
het strand. Het is echter wel wenselijk om dergelijke
welstandscriteria op te stellen met het oog op het
realiseren van een goede ruimtelijke kwaliteit.
Door het vaststellen van welstandscriteria, probeert
de gemeente sturing te geven aan de gewenste ruimtelijke kwaliteitsverbetering. In de ontwerpnota “Welstandsnota Strand” worden de criteria omschreven,
met als doel om ongewenste ruimtelijke excessen (die
duidelijk niet bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit
van het strand alsook het aanzicht vanaf de boulevard)
op het strand uit te sluiten.
Om wél te komen tot een aantrekkelijk beeld van
het strand, zal rekening gehouden moeten worden
met de volgende aspecten, die verwerkt zijn in de
welstandscriteria:
- voorkom materiaalgebruik met een armoedige uitstraling;
- voorkom de uitstraling van een noodoplossing;
- voorkom een veelvoud / verzameling van diverse,
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onsamenhangende gebouwen;
- streef naar eenheid door hoofdgebouwen en bijgebouwen op gelijke, verzorgde wijze te behandelen
volgens één gekozen concept in kleur/materialisatie
en detaillering.
De ontwerpnota “Welstandsnota Strand”, bestaande
uit een toelichting en concrete welstandscriteria voor
strandpaviljoens en strandhuisjes, ligt gedurende
de openingstijden met ingang van 30 mei 2008 gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale balie op
het raadhuis (ingang Swaluëstraat) te Zandvoort en
de openbare bibliotheek (Prinsesseweg 34) en is ook
raadpleegbaar via de gemeentelijke website (www.
zandvoort.nl).
Termijn
Gedurende de termijn van de tervisielegging kunt u
uw reacties schriftelijk richten aan het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort. Voor mondelinge reacties kunt u een
telefonische afspraak maken met de heer R.M. den
Blanken, werkzaam bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefonisch bereikbaar onder het algemene
nummer 023-5740100.

Inspraak voorontwerp-bestemmingsplan Boulevard Noord

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 150 Gemeentewet en de
Inspraakverordening Zandvoort 2006 bekend dat voor
een ieder ter inzage ligt het voorontwerp bestemmingsplan Boulevard Noord.
Het nu nog geldende bestemmingsplan dateert van
1999 en dient volgens de Wet op de Ruimtelijke Ordening binnen 10 jaar te worden vernieuwd. Het ter
inzage liggend voorontwerp dient tot deze vernieuwing.
Het plangebied van dit bestemmingsplan wordt begrensd door:
- de Burg. Van Alphenstraat
- de Van Speijkstraat
- het Stationsplein
- de Ir. E.J.J. Kuindersstraat
- de Zeestraat
- de Burg. Engelbertsstraat
- de Van Heemkerckstraat
- de Boulevard Barnaart
Het plan heeft een hoofdzakelijk conserverend karakter. Met andere woorden, de huidige planologische
situatie is zoveel mogelijk ook in het nieuwe plan
vastgelegd. Wel is het relevante geldende Europese,
rijks-, provinciale en gemeentelijke ruimtelijke beleid in
het plan vermeld. Wat het gemeentelijk beleid betreft
is het aan- en bijgebouwenbeleid, het GSM-beleid, het
prostitutiebeleid, het terrassenbeleid en het beleid ten
aanzien van logies en pensions opgenomen.

Op twee punten wijkt het plan af van het huidige. Er
wordt door middel van het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid mogelijk gemaakt dat de meeste
paviljoens aan de Boulevard Barnaart iets kunnen
uitbreiden en tevens dat de gebruiksfunctie iets wordt
verruimd. Een wijzigingsbevoegdheid houdt in dat
de aangegeven bestemming geldt, maar dat de gemeente de mogelijkheid heeft om de bestemming
te wijzigen volgens voorwaarden die in het bestemmingsplan zijn opgenomen. Ook worden voor een
perceel grond op de hoek van de Tjerk Hiddesstraat
en de Burg. Van Alphenstraat de bouwmogelijkheden
beter gereguleerd. In de huidige situatie heeft het
perceel formeel geen bestemming en geldt alleen de
Bouwverordening. De gemeente wil de bestemming
voor dit perceel in het plan beter reguleren en alleen
woningbouw toestaan.
Vóór de start van de inspraakperiode zal op donderdag
5 juni a.s. van 17.30 uur tot 19.00 uur een inloopavond
worden gehouden, waarop u een toelichting kunt krijgen op de uitgangspunten en de inhoudelijke regeling
van het plan. De avond wordt gehouden in de centrale
hal van het gemeentehuis. Wethouder Bierman zal
daarbij aanwezig zijn. U wordt van harte uitgenodigd
deze avond te bezoeken.
Het voorontwerp bestemmingsplan Boulevard Noord
ligt met ingang van 6 juni gedurende zes weken ter
inzage in het gemeentehuis (ingang Swaluëstraat) bij
de centrale balie, tijdens de openingstijden. Het voorontwerp ligt ook ter inzage in de openbare bibliotheek
aan de Prinsesseweg 34. Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen ingezetenen van de gemeente
Zandvoort en belanghebbenden zowel mondeling
als schriftelijk reageren op het voorontwerp bestemmingsplan. Voor een mondelinge reactie kan contact
worden opgenomen met de heer A. Hoogesteger (juridisch), bereikbaar onder nummer 06 – 54 68 50 57 of
mevrouw S. Koenes (stedenbouwkundig), bereikbaar
onder nummer 023 – 574 01 92. Schriftelijke reacties
dienen te worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.

Commissie Welstand en Monumenten

Op 5 juni vergadert de Commissie Welstand en Monumenten. De vergadering begint omstreeks 15.00
uur in de commissiekamer. De exacte begintijd is
afhankelijk van de agenda. U kunt hiervoor het beste
even contact opnemen met de werkeenheid Bouwen,
tel. (023)5740100.

Klein Chemisch Afval

Op zaterdag 7 juni haalt de ecocar van Sita weer Klein
Chemisch Afval op. Schema: Dirk v.d. Broek 9.00-10.00
uur, Vomar 10.10-11.00 uur, Tolweg 11.10-12.00 uur

ngekomen vergunningen
aanvragen
Bouw-, sloop- en reclame-aanvragen.
Zandvoort:

- Ampèrestraat 12, vergroten bedrijfsruimte, ingekomen
16 mei 2008, 2008-091Lv.
- Hogeweg 59 rd, plaatsen balkonhek, ingekomen 21 mei
2008, 2008-092Rv.
- Tolweg 8-10, tijdelijk plaatsen ketencomplex, ingekomen 21 mei 2008, 2008-094Rv.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt
deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw zienswijze over deze aangevraagde
bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts indien voor
deze bouwplannen vrijstelling van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden verleend, kan
tegen ons voornemen daartoe een zienswijze kenbaar
worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van
vrijstelling wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt
indienen. Mocht de vergunning of vrijstelling worden
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan
kunnen belanghebbenden bezwaar indienen.

erzonden esluiten
Bouw-, sloop- en reclame-vergunningen.
Zandvoort:

- Burgemeester van Alphenstraat mast nr. 17, plaatsen
lichtreclame, verzonden 20 mei 2008, 2008-083R.
- Leeuwerikenstraat 5, uitbreiden woning, verzonden 21
mei 2008, 2007-257Rv.
- Kostverlorenstraat 105, plaatsen zwembad met techniekruimte, verzonden 23 mei 2008, 2008-062Rv2efase

Bentveld:

- Teunisbloemlaan 3, wijzigen kozijnen, verzonden 20
mei 2008, 2008-084Lv.

Aangepaste verleende vergunning

De verleende vergunning met nummer VH/
VV/2008/7223 is aangepast. De draaimolen, kassa, ijswagen en suikerspinwagen worden van 24 mei 2008 tot
en met 22 juni 2008 niet op het Stationsplein geplaatst
maar op het Badhuisplein.

Evenementenvergunningen verleend

Door de gemeente Zandvoort is er een evenementenvergunning verleend voor het houden van kleine voorstellingen/evenementen die voornamelijk in het weekend
plaatsvinden in de muziektent welke is geplaatst op
de rotonde van het Raadhuisplein. Een en ander in gedurende de periode van 24 mei 2008 tot en met 31
december 2008.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage.
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. 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. Indien het een vergunning betreft voor evenementen, vertoningen op of aan
de weg, het houden van optochten, snuffelmarkten,
verruiming sluitingsuur, ontheffing Zondagwet, exploitatie of speelautomaten, dient u uw bezwaarschrift
aan de burgemeester te richten.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00,
maandag t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag
8.30 – 16.00 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 klachtenco rdinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur
Donderdag:
08.30 - 20.00 uur
Vrijdag:
08.30 - 12.30 uur
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 Tollensstraat 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 collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u
eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen
is de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen
telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur.

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.

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Zandvoortse Courant

Autosport

speciale mengsels voor plantenbakken –
potterie - hanging baskets
Van Stolbergweg 1 Tel. 57 170 93

VAN AACKeN
GlASZetteRSBeDRijF
levering en plaatsing
van alle glassoorten
vrijblijvende offerte!
023 5720480/06 41374921

Het aankomend weekend staat het Circuit Park Zandvoort in
het teken het zestigjarig jubileum. Een jubileum op een circuit

wordt natuurlijk gevierd met races. Speciaal voor de Jubileum-

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort
Telefoon: 023 57 168 41
E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

Administratiekantoor

K. Willemse
Administratie en
belastingaangiften
voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf
Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531
E-mail: kittywillemse@planet.nl

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!
Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort
Tel. 023-5739278
e-mail: hanswillemse@planet.nl

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels €5,-

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

Zakelijke
zandkorrels €10,- (excl.BTW)

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist
plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.

ZANDKORRELS

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen
Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilderswerkzaamheden
.................
Autobedrijf
Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519
/06-53498304
www.trade-ard.nl
.................
Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of
06-44696001. ;
Met garantie en KvK.
.................
Gevraagd:
Voor enkele ochtenden in de week,
schoonmaakhulp
in hotel
centrum Zandvoort.
Tel. 5714674
.................
Te koop:
Garagebox
in gebouw‘Mezgerstede’,
Mezgerstraat Zandvoort.
Vraagprijs €29.500,Tel. 5714587 of
06-53166655
.................
Garageverkoop:
31 mei, 10.00-15.00 uur,
Mr. Troelstrastraat 24.
Kleingoed en meubelen.

Talentenspel ‘Ontdek
je levensmissie’.
2-daagse Workshop
14 en 21 juni. Jansweg
26-28, Haarlem.
kosten € 195,-.
Aanmelden en
informatie:
Brigit Rozestraten:
06-10192077 of
info@justbeing.nl
.................
Kofferbakmarkt:
zat. 31 mei,
tuincentrum Bos,
Vogelenzang,
10-16 uur.
Res. 0229-244739 of
kijk op www.mikki.nl.
Ook zat. 14 & 28 juni a.s.
.................
Schoonheidssalon
Chez Ans.
Weleda. Behandelingen
met biologisch
dynamische
producten.
Flemingstraat 52,
tel. 5713196
.................
Te koop:
Samsung U600.
Gekocht bij
Belcompany,
1 maand oud.
Losse toestelprijs
€ 199,99.
Vaste prijs: € 100.
Tel. 06-46046026
.................
Bijbel zegt:
“Zoek je vreugde bij de
Heer dan vervult hij
iedere wens.
Leg je leven in zijn
handen, vertrouw
op hem, hij stelt je
niet teleur.” (Psalm
37:4,5) God hoort!

races komen Historische Toerwagens en GT’s met een grote

groep auto’s om op zaterdag gedurende 2 races het nodige
racevermaak te verzorgen.
In de moderne autosport is de Samsung
BMW130i cup, ondanks zijn beperkte
omvang, een klasse
waar naar gekeken
wordt. De vorige race
waren Bas Schothorst
en Duncan Huisman
overwinnaars, maar
ook plaatsgenoot
Dillon Koster is kandidaat om op het podium te eindigen.

BMW 130i Cup

Een raceklasse waar het
op het scherpst van de
snede kan toegaan is de
DunlopSportMaxxClioCup. Paul
Vahstal en Landmachtrijdster
Sandra van der Sloot lieten zich
de laatste keer van hun goede
kant zien door te winnen.
Uiteraard zitten er ook namen
als Sheila Verschuur, Sebastiaan
Bleekemolen en Robert van de
Berg in deze raceklasse.
Een mooie opstap naar groter ‘werk’ is de Formido Swift
Cup. Belangrijke rijders daarin
zijn Hans Bos en de rappe

nummer 22

•
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Sport Kort

Groot programma tijdens jubileumraces

Groot assortiment
zomerplanten

•

Ford wordt ook gestreden om
de Zetec Cup, waar Arthur van
Uitert als klassementsleider
naar Zandvoort komt.
Sinds het pinksterweekend
moeten Marc Koster en Bertus
Sanders in de Toerwagen Diesel
Cup rekening houden
met de snelle Golf van
het duo Ronald Morien
en Ferry Duivenvoorde.
Ondanks dat de Golf
problemen kende
heeft dit duo aangetoond met de BMW’s
mee te kunnen. In de
stand leiden Koster en
Sanders maar diverse
andere equipes zitten
op het vinkentouw.
In de twee races van
het NEC FR 2.0 (formulewagens) zal het publiek getrakteerd worden op de nodige
sensationele gevechten om
positie. De klasse komt met
meer dan 25 coureurs naar
de Zandvoortse duinenpiste
om twee races voor het kampioenschap af te werken.
Nederlandse inbreng komt van
de teams van Van Amersfoort
Racing, AR Motorsport en MP
Motorsport.

foto: Chris Schotanus

dame Sandra Douma. De andere snelle dame uit het veld,
Suzanne de Jager, maakte het
vorige raceweekend een harde
stuiter en moest even naar het
ziekenhuis.
Mooie gevechten en felle
strijd om de punten worden
geleverd in de Formule Ford.
In de opstapklasse voor beginnende formulewagen coureurs heeft Simon Knap een
minimale voorsprong en dat
betekent dat hij ook tijdens de
Jubileumraces goed zal moeten scoren. Binnen de Formule

Zie voor het programma en
toegangsprijzen: www.circuitzandvoort.nl

ZSC stopt met veldvoetbal
De afdeling veldvoetbal van de Zandvoortse Sport Combinatie
heeft besloten in het nieuwe seizoen 2008/2009 niet meer in
te schrijven voor de competitie. Wel zal nog worden deelgenomen aan de futsalcompetitie. Het veldvoetbal bij ZSC is in 1950
gestart bij één van de fusiepartners TZB. Aan de Kennemerweg
groeide de club gestaag met zowel senioren als jeugd. De laatste jaren ging het steeds meer qua ledental bergafwaarts. Een
groepje oude getrouwen bleef actief in de reserve klasse van de
voetbalcompetitie. Daaraan is nu dus na ruim een halve eeuw
een einde gekomen.

Handbalsters degraderen
Het dameshandbalteam van ZSC is gedegradeerd. De laatste
competitiewedstrijd uit bij Muiden werd na een 5-4 ruststand
met 12-5 verloren. De Zandvoortse dames kenden na een goede
seizoensstart een ongelukkig jaar met vele blessures. De doelpunten tegen Muiden werden gemaakt door Daphne van Rhee
(2), Asia el Bakkali, Laura Koning en Lucia v.d. Drift.

golf
RABO Open trophy 2008
Elisabeth Hauswirth is de eerste vrouwelijke winnaar van de ‘Cup

met de Grote Oren’. In de RABO Open Trophy 2008 liet zij Martin
Spaans, de winnaar van vorig jaar, met 23 punten achter zich.
De beker werd haar uitgereikt door Frans Methorst
van de Rabobank Haarlem
en Omstreken. De trotse winnares had veel te danken aan
haar 14-jarige caddie Toine
Deen: “Zonder hem was het
mij niet gelukt.”
De prijs voor de hogere handicaps (27 en hoger) ging
ook naar het vrouwelijk ge-

Softbal
Drie maal winst ZSC-softbal

Zowel het dames- als het herensoftbalteam van ZSC blijft win-

volgens de thuiswedstrijd tegen Amsterdam Pirates met 16-10.

runs, waar Bloemendaal er
slechts tien tegenoverstelde.
Tjeerd Buijs werd de winnende werper. Jeroen van ’t Wout
sloeg een homerun.

De dames hadden alleen in de
1e inning enige tegenstand
van DSS 6, dat daarna vele
fouten maakte. Opvallend
was dat ZSC 9 honkslagen
sloeg waarvan 8 in de eerste
twee innings. Daarna was
het pitchen van DSS zo slecht
dat vele vrije lopen werden
weggegeven. Marcella en
Martina Balk sloegen beide
een homerun. Wilma van
Riemsdijk werd ondanks een

De thuiswedstrijd tegen
Amsterdam Pirates leverde in
het begin problemen op, maar
in de 2e inning nam ZSC een
8-1 voorsprong, waarna Pirates
in de 4e en 5e inning iets terug
kon doen en aan het eind uitkwam op 10 runs. Het totaal
van ZSC was in de 3e en 4e inning echter opgevoerd naar 16,
waardoor de winst van werper
Jeroen van ’t Wout niet meer
in gevaar kwam.

nen. De dames versloegen DSS 6 met 4-16. De heren wonnen
eerst de uitwedstrijd bij Bloemendaal met 23-10 wonnen en ver-

blessure winnende werper.

Heren

In de uitwedstrijd tegen
Bloemendaal nam ZSC al in de
1e inning een 1-3 voorsprong.
In de 2e inning werd het nog
even spannend toen ZSC weliswaar 5 keer scoorde, maar
Bloemendaal ook vier keer. In
de daaropvolgende innings
liep ZSC steeds verder uit en
eindigde uiteindelijk op 23

slacht. Jopie Felix won hier
met 21 punten voor nieuwkomer Henk Morang, die
knap tweede werd. Er waren
nog veel meer prijzen en als
u komend weekend op snelheid wordt ingehaald door
de Volkswagen Tiguan van
Autobedrijf Strijder, dan is de
kans groot dat hier een prominent lid van de Zandvoorste
Golfclub Sonderland in rijdt.

De adverteerders van deze week
(In alfabetische volgorde)

Administratiekantoor
K. Willemse
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef &
Henk Bluijs
Café Oomstee
Café ‘t Badeendje
Cense en van Lingen
Circuit Park Zandvoort
Circus Zandvoort
Club Nautique
Danzee
De Albatros
De Vier Geboden
Dorsman Assurantiën
Gall & Gall
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.

IJzerhandel Zantvoort
Jobtide
Kennemerland
Uitzendorganisatie
Kroon Mode
Motorrijschool Goede
Netexpo Internet BV
P. van Kleeff
Pluspunt
Pole Position
Printing People
Stichting Z.E.P.
Thalassa Strandpaviljoen 18
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van der Valk & Swart
Notarissen
Vanhier
Vrijehuizenmarkt.nl
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek
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Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR Zandvoort Tel: 5 715 715

e

Op de 5 etage gelegen, goed onderhouden voormalig 3 kamer
appartement met ruim balkon op het westen en zeezicht. Dit
appartement maakt deel uit van Monopole 1, welke beschikt
over een lift en een eigen parkeerplaats in de afgesloten
parkeergarage. Tevens ligt het treinstation tegenover het
complex.w
• Geheel v.v. hardhouten kozijnen en dubbele beglazing
• Grote berging en parkeerplaats in de onderbouw
• Op loopafstand van het centrum, openbaar vervoer en
strand
• Woonoppervlakte ca. 91 m2 (excl. ruim balkon)

Vraagprijs € 319.000,--

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie

In het
centrum
nieuw

Zeezicht

Ir. E.J.J. Kuindersstraat 11/11

www.cvl.nu

Nieuw

Prinsenhofstraat 5-B

Zeestraat 41

Op loopafstand van centrum, station en strand gelegen royale,
luxe maisonnette met ruim dakterras van ca. 40 m2 op het
zuidoosten, 3 slaapkamers, woonkeuken en een inpandige
garage.

In het centrum ligt dit royale karakteristieke halfvrijstaande
pand, bestaande uit 4 verd. met op de beg.grond & souterrain
een restaurantfunctie. Het restaurant Dubrovnic beschikt
over een keuken met grote grill, bargedeelte en souterrain,
hier bevindt zich de spoelkeuken met div. opslagruimten en
toegang tot de tuin. De geheel gerenoveerde 1e verd. wordt in
verhuurde staat aangeboden. De 2e verdieping is een studio
met kookgelegenheid en sanitaire voorzieningen.

•
•
•
•
•

Midden in het centrum en toch rustig gelegen
Garage met elektrisch bedienbare deur
Alle vertrekken v.v. paneeldeuren, strak stucwerk
Geheel v.v. dubbele beglazing
Woonoppervlakte ca. 140 m2

€ 498.000,-Vraagprijs maisonnette
Vraagprijs inpandige garage € 40.000,--

Wijds uitzicht

• Opp. bedrijfsruimte ca. 160 m2 (beg.grond+souterrain)
• Opp. woonruimte ca. 92 m2(1e verd.+2e verd.)
• Perceeloppervlakte 278 m2

Vraagprijs € 675.000,--

Royaal modern

Opvallend ruim

Tjerk Hiddesstraat 4/5

Witte Veld 66

Leeuwerikenstraat 12/2

In recent gerenoveerd gebouw aan de boulevard van
Zandvoort, ligt dit 4 kamer appartement (verbouwd naar 3
kamers) met geweldig uitzicht over zee. Het appartement
is op de 3e verdieping gelegen, beschikt over een L-vormige
woonkamer met open haard, 2 slaapkamers, moderne
keuken en een garage in de onderbouw.

Goed onderhouden royale 2 onder 1 kap villa, gelegen aan
de rand van Park Duijnwijk, met 4 zeer ruime (slaap)kamers,
heerlijke ruime L-vormige woonkamer met haard, allen met
goede lichtinval. Zonnige tuin op het zuiden met achterom,
garage en oprit voor meerdere auto’s.

Verrassend ruime en goed onderhouden 3 kamer hoekmaisonnette (v.h. 5 kamers) met een royale L-vormige
woonkamer, woonkeuken, luxe badkamer en 2 slaapkamers.
De woning heeft op de begane grond een heerlijke beschutte
voortuin en is op steenworp afstand van de zuidduinen en
het strand gelegen.

• Gedeeltelijk v.v. dubbele beglazing
• Boodschappenlift, inpandige berging
• Woonoppervlakte ca. 85 m2

Vraagprijs appartement € 249.000,-Vraagprijs garage
€ 30.000,--

•
•
•
•

Buitenzijde geheel geschilderd in september 2007
Alle ruimtes zijn zeer royaal
Gehele woning voorzien van houten vloerdelen
Centraal gelegen t.o.v. het strand, duinen, centrum en
station
• Gebruiksoppervlakte ca. 170 m2

Vraagprijs € 619.000,--

•
•
•
•
•

Geheel v.v. dubbele beglazing
Rustige woonomgeving (aan duinrand)
Eventueel grote garage te koop voor € 40.000,-Voldoende parkeergelegenheid zonder vergunningen
Woonoppervlakte ca. 100 m2

Vraagprijs € 239.000,--
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Het wekelijkse nieuwsblad
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl

3

Courant

Actueel

Toekomstdebat

Rubriek

7

Zandvoort
in Bedrijf

Zie onze advertentie op de achterpagina

11

Cultuur
Trip naar
Beijing

In een nieuw jasje

23

Sport

Jubileumraces

Wat een feest!

Dit zijn de eerste regels tekst in de 175e Zand-

• Toscaans donker € 1,75
• Aardbeienschelpje € 2,95
• Weekendtaartje € 7.95

voortse Courant. Sinds onze start in februari

Stap ook eens binnen voor
een heerlijk belegd broodje
met ambachtelijk gemaakte
salade, of een heerlijk kopje
koffie met een gebakje

deze week heeft de Zandvoortse Courant

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

Juni actie
Bij aankoop van
een montuur
rechter glas gratis

Sea Optiek

2005, is ‘het kleine krantje’ inmiddels niet
meer weg te denken uit Zandvoort. Vanaf
een nieuw, iets groter jasje.

Zowel inwoners als ondernemers weten de Zandvoortse
Courant te waarderen. Dat
houdt ons scherp. Wij doen
graag onze uiterste best om
die waardering te blijven verdienen. Een belangrijk onderdeel daarvan is deze overstap
naar een betere kwaliteit
krantendruk.
Als gevolg van deze overstap
wordt de krant meteen een
maatje groter. Het lettertype
is daardoor ook groter geworden en voortaan kunnen
vaker grotere foto’s worden

afgebeeld.
Ook de lay
out heeft een
modernere
uitstraling
gekregen.
Aan de opmaak wordt
sowieso al heel veel
zorg besteed, niet alleen de
redactiepagina’s maar ook
de advertenties worden met
veel precisie gemaakt. Op
het redactionele vlak was, is
en blijft onze visie: onpartijdig het Zandvoortse nieuws
brengen, gecombineerd met

Veel publiek langs de weg voor de racebolides

Het kan u bijna niet ontgaan zijn: het was feest in
Zandvoort afgelopen zaterdag. Circuit Park Zandvoort

herdacht het feit dat 60 jaar geleden de eerste races op de
Zandvoortse piste werden verreden. Een imposante rij van
interessante rubrieken, voor
iedere leeftijdsgroep. Het
nieuwe jasje zal daar niets
aan veranderen. Wij hopen
dan ook dat u nog heel veel
leesplezier zult beleven aan
de Zandvoortse Courant.

Zichtbaar Beter

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74
Vrijdag koopavond

De Mannetjes
Parade circuit
60 jaar

CRUQUIUS
ELKE WERKDAG
D
OPEN
TOT 21:00 UUR
GRATIS PARKEREN!
CRUQUIUS
Cruquiusplein 10
Tel. 023 - 543 88 00

‘Knap hoor, met al
die racewagens door
de 30 km-zones’

Openingstijden
maandag 09.00 - 21.00 uur
dinsdag 09.00 - 21.00 uur
woensdag 09.00 - 21.00 uur

donderdag 09.00 - 21.00 uur
vrijdag
09.00 - 21.00 uur
zaterdag 09.00 - 18.00 uur

foto: Rob Bossink

Satehcafé
Zeestraat 36

vele tientallen oude en nieuwe racebolides reed van het

circuit naar het dorpscentrum. De parade, vooraf gegaan
door racenestor Michael Bleekemolen en circuit CEO Hans
Ernst in een Jaguar, werd door vele, vooral Zandvoortse
toeschouwers gadegeslagen.
In het centrum, waar het
op het Raadhuisplein en
Gasthuisplein zwart zag
van de mensen, werd de
stoet welkom geheten door
Allard Kalf die ook de nodige
informatie over de diverse
klassieke voertuigen had.
Ook vertelde hij het een en
ander over diverse collegacoureurs en bekende oudcoureurs die in de stoet
meereden. Nadat de wagens

in het centrum tentoon werden gesteld, mocht Ernst het
eerste exemplaar van een bijzondere uitgave De Klink in
ontvangst nemen. Deze bewaareditie van het kwartaalblad van het Genootschap
Oud Zandvoort wordt momenteel in heel Zandvoort
en Bentveld huis-aan-huis
bezorgd.

vervolg op pagina 3

Kom ook naar de
raadvergadering op
10 juni!

www.mediamarkt.nl

Elke werkdag
koopavond

Auto Strijder
Zandvoort
1

waterstanden

Burgemeester Niek Meijer en plaatsvervangend dijkgraaf

restaurant aan het strand

Waar je ook bent,
Ik zou het niet weten.
Niet in tijd of afstand te meten.
Ik heb je bij me, diep in mij
Daarom ben je zo dichtbij.

Peter Groen hebben vrijdag 30 mei bij strandpaviljoen

Safari Club het ‘badseizoen’ 2008 geopend. In zijn toespraak

deelde Groen mee dat het Hoogheemraadschap van Rijn-

Tel. 023 - 571 57 07

land eindelijk overstag is gegaan en jaarrond paviljoens zal

www.clubnautique.nl

Met verslagenheid en onuitsprekelijk verdriet
geven wij u kennis dat, voor ons veel te vroeg en
totaal onverwacht, is overleden mijn lieve zoon,
onze broer, zwager en oom,

toestaan. Na de gebruikelijke overhandiging van de ‘les-

sen’ konden de genodigden genieten van een spetterende

juni

Jan George Halderman
Zandvoort, 10 mei 1938

Opening strandseizoen 2008

Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do

Surabaya, 27 mei 2008

Ik zal je intens missen, zeun.
Uit aller naam:
H. Halderman-Telman
Jan is reeds begraven op zijn geliefde Bali.
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Diep bedroefd, maar intens dankbaar voor
wie hij was en wat hij voor ons en vele anderen
heeft betekend, moeten wij totaal onverwacht en
veel te vroeg afscheid nemen van mijn lieve broer,
zwager en onze fantastische oom

Jan Halderman
Zandvoort, 10 mei 1938

Surabaya, 27 mei 2008
Fred en Sylvia
Yoni en Jessica
Terry en Martijn

I’m going to take off my shoes and my sorrow
And make my way back to you
Since I no longer have a tomorrow
I’ll put myself into your view
(Itsik Manger)

Met dankbare herinnering aan de liefde die hij ons
gegeven heeft, berichten wij u dat is
overleden onze lieve papa en opa

burgelijke stand

24 mei – 30 mei 2008
Gehuwd:

Pieplenbosch, Jeffrey Romano en Van Dijk, Marianne
Knol, Bernard Karel en: Baldé, Martina Adriana

Geboren :

Olivier Dick, zoon van: Hiemstra, Remco en: van den Brink,
Tanja
Senna Tommaso Gianluca, zoon van: Vacirca, Giuseppe
Allesandro en : Schrik, Corina Johanna
Sieb, zoon van: Ozinga, Martijn en: Dröse, Maud

Overleden:

Rijs, geb. Böckling, Louise Maria, oud 92 jaar
Castenberger, geb. Wapperom, Zegerdina, oud 82 jaar
Ekels, Adolf Ferdinand, oud 83 jaar

kerkdiensten

ZONdag 8 juNi

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur ds. B.J. Stobbelaar uit Driehuis
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur pastor D. Duijves
RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor C. van Polvliet

Wil
Wilhelmus Antonius Neerincx
* Roermond, 9 september 1914

† Zandvoort, 29 mei 2008

Namens alle kinderen en kleinkinderen
Correspondentieadres:
Max Euwestraat 55
2042 RB Zandvoort
(O)pa is 3 juni in Zandvoort begraven.
2

Nog even en dan is het zover:
Komt allen voetbal zien bij Tien!
Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Wie maandagavond gedacht had met een duidelijke visie over de toekomst van Zandvoort

rond het jaar 2025 naar huis te gaan kwam bedrogen uit. De circa honderd belangstellenden die af waren gekomen op het grote Toekomstdebat over Zandvoort in De Krocht

moet het af en toe geduizeld hebben. De deelnemers kregen een viertal mogelijkheden

voorgeschoteld, die varieerden van een rustige badplaats oude stijl tot een dynamisch
toeristenoord met een Europese uitstraling.

r

Ik wil alleen zijn met de zee,
Ik wil alleen zijn met het strand.
Ik wil mijn ziel wat laten varen,
Niet mijn lijf en mijn verstand.
Ik wil luisteren naar mijn zwijgen,
Daarna zal ik verder gaan.
En de zee, ik weet het zeker,
Zal mijn zwijgen wel verstaan.

balletuitvoering van Studio 118 van Conny Lodewijk.

Zandvoort in 2025:
Een swingende rustige badplaats!

colofon

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres:
Hogeweg 39-1 - 2042 GE Zandvoort - Tel & Fax 023 - 5732 752
Email: redactie@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden kantoor:
Maandag en dinsdag 09.00 - 16.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie:
Letty van den Brand-Kinderdijk - Tel. 06 - 434 297 83
Email: letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager:
Gillis Kok - Tel. 06 - 460 460 26
Email: gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie:
Joop van Nes - Tel. 06 - 144 826 85
Email: joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving:
IR Design Zandvoort - Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort
Druk:
Dijkman offset - Visseringsweg 40 - Diemen
Verspreiding:
ZVO Verspreiders - www.zvo-verspreiders.nl
Tel. 06-1139 1478 - (tevens nabezorging)
Uitgever:
Zandvoort Press B.V.
Oplage:
9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Dansvoorstelling op het strand

De mededeling van het
Hoogheemraadschap was
wel de verrassing van de
avond. Groen: “De oude
dijkgraaf, Van Tuyl, wilde absoluut geen medewerking
verlenen en verbood enige
onderhandeling daarover.Wij
hebben nu echter zoveel informatie van de Zandvoortse
pilot dat de nieuwe Dijkgraaf,
Gerard Doornbos, volledige
samenwerking heeft aangeboden. Wij willen graag
samenwerken met de provincie, de gemeente en de
ondernemers. Ook willen wij
de Zandvoortse bevolking op
de hoogte brengen en houden van een eventuele dijkverzwaring. Er wordt nu nog
onderzoek gedaan naar de
wenselijkheid daarvan maar
als het nodig mocht blijken,
zal daar niet eerder dan in
2013 een begin mee worden
gemaakt.” Groen benadrukte
dat de eventuele dijkverzwaring niet alleen Zandvoort en

cartoon

haar inwoners zou moeten
beschermen, ook de inwoners van de regio, mogelijk
tot in Haarlem, zouden daar
afhankelijk van kunnen zijn.
De secretaris van de WVZ,
Sirkit Reijenga, wil zich hard
gaan maken om het admiraalzeilen, waarmee in het
verleden het strandseizoen
altijd werd geopend, weer
terug te halen. De traditie
schrijft voor dat tijdens een
beleefdheidsbezoek aan de
commandant van de strandpolitie een les oorlam wordt
overhandigd waarna de opening een feit is.
Het hele feest werd afgesloten met een spetterend
vuurwerk. “Door de afwezigheid van wind was het een
schitterend schouwspel. Echt
oogstrelend”, aldus een van
de genodigden die de hele
avond door de Safari Club in
de watten waren gelegd.
Hans van Pelt

Het forum dat de vier scenario’s verdedigde

De avond werd geopend door
wethouder Bierman die samen met burgemeester Niek
Meijer de vertegenwoordigers van het college waren
bij de volgens de uitnodiging
belangrijke bijeenkomst
over de toekomst van onze
woonplaats. De in een speciale bijlage in deze krant gepubliceerde mogelijkheden
werden belicht door een forum en daarna door de aanwezigen bediscussieerd. Het
forum bestond uit Ger Cense
(voorzitter Genootschap
Oud Zandvoort), Peter
Michalides (voorzitter
Zandvoort Promotie), mevrouw Groen (Nationaal
Park Zuid Kennemerland) en
Theun Oosterhuis (directeur
a.i. van EMM).

Discussie

Uit de discussie die ontstond
na de visie van het forum,
bleek dat geen van de scenario’s met groot enthousiasme ontvangen werd. Zo
voelde Cense voor het be-

vervolg

houd van het nostalgische
Zandvoort, waarbij overigens
het toerisme een belangrijke plaats blijft innemen.
Michalides maakte duidelijk
dat er in Zandvoort wel degelijk wat moet gebeuren. Een
uitgangspunt dat aan het
slot van de avond werd onderstreept door wethouder
Bierman, die vaststelde dat
Zandvoort op dit moment
toeristisch gezien tot het
laagst mogelijke segment
behoort. Oosterhuis schetste de huidige ontwikkeling
van de sociale woningbouw
waarbij ook meervoudig
grondgebruik een belangrijke optie is. Groen wees op de
natuurlijke aspecten die in
haar optiek een belangrijke
toeristische attractie zijn.

Bruisende badplaats

Tijdens de uitgebreide discussie met het publiek, waaronder een aantal politici,
pleitte een ondernemer voor
een grootschalige en bruisende badplaats. Niet om-

dat dit ideaal zou zijn, maar
omdat als je groot begint er
misschien nog wat van de
plannen overblijft. Uiteraard
kwam in de discussie ook
weer de problematiek rond de
Middenboulevard naar voren,
waarbij een inspreker twijfelde aan de rechtmatigheid van
deze projecten. Wethouder
Bierman reageerde hier op
met de opmerking, dat dit
tijdens deze bijeenkomst niet
het onderwerp was.

Vijfde optie

Een opvallende conclusie
was die van een hotelhouder, die vond dat geen van
de vier mogelijkheden optimaal waren. Een mening die
door velen in de zaal gedeeld
werd. Hij pleitte voor een
vijfde optie, waarin de goede
elementen van alle vier de
scenario’s een plaats zouden
hebben. Uit een zeer oppervlakkige peiling aan het slot
van de avond bleek dat een
meerderheid van de aanwezigen het derde voorstel Parel
aan Zee voorstond. Een scenario dat nog het best aansluit bij het vijfde scenario.
De algemene conclusie kan
zijn dat Zandvoort eigenlijk
moet blijven zoals het nu is,
maar belangrijke verbeteringen als Louis Davids Carré,
Middenboulevard en NieuwNoord zijn wel noodzakelijk
om het ook in 2025 toeristisch
en daarmee ook economisch
op de been te houden.

wat een feest! - pagina 1

De laatste officiële handeling werd verricht door
Bleekemolen, Ernst en de
hoofdredacteur van De
Klink Peter Bluijs, die zelf
nog nooit (!) op het circuit
is geweest. Gezamenlijk
ontrafelden zij een oranje
knoop die de ingang van

het Zandvoorts Museum
versperde. Door deze handeling openden zij een bijzondere expositie in het
museum die, hoe kan het
ook anders, de 60 jaar van
Zandvoortse duinenpiste
omvat. Daarna was het feest
op het Gasthuisplein, dat

omlijst werd door optredens
van de band The Clarks en
zanger Erik. Ondanks het onweer dat tegen middernacht
over Zandvoort trok, was het
tot ver na middernacht feest,
waaruit blijkt dat Zandvoort
het circuit nog altijd innig
omarmd!

column
Gevlogen…

Ze zijn gevlogen. Onze mezen
in de tuin. Na het drukke heen
en weer vliegen van pa en ma,
volgde even een rustperiode.
Het was mooi weer de laatste
weken van mei. We zaten in
de tuin. Toen gebeurde het.
Voorzichtig kwam een verenkopje voor het uitvlieggat.
Bekje wijd open. Een hevig
gepiep. Mezenpa (of was het
de moeder?) vloog zenuwachtig naar een dichtstbijzijnde
boom. “Kom dan kleine. Je kunt
het”, leek ze te zeggen. Opeens
hipte mees nummer één naar
buiten. Fladderde naar een
boomtak. Daarna ging hij
verder. Naar de rand van het
schuurtje. Mees nummer twee
volgde al snel. En wég was ook
dit mezenjong. Toch hoorden
we nog meer gepiep. Zagen
het opengesperde bekje van
spruit nummer drie. Maar deze
kleine piekerde er niet over om
de wijde wereld in te gaan. “Hij
is zeker nog niet op gewicht?”
We wisten het niet zeker maar
zagen vol verbazing hoe het
voederen weer opnieuw begon. Pa en ma mees sleepten
weer voedsel aan. Het gepiep
uit het vogelhuis bleef nog
een dag aanhouden. Maar nu
is het hokje leeg.
Ik moet aan deze onbeholpen vogels denken als ik mijn
schoonmoeder zie. Ze is al
enkele weken heel erg ziek.
Aan bed gekluisterd. Eten
kan ze niet meer. Soms gaat
haar mond open voor een
klein slokje water. We maken
haar lippen nat met een wattenstaafje. “Het is de natuur”,
zegt de dokter. “Het lichaam
is op. Dit kan nog dagen duren. Of misschien straks. Haar
hart is sterk.” Daar ligt ze dan.
Onze moeder en oma. Net zo
afhankelijk als een klein vogeltje. Gelukkig is haar geest
nog glashelder. Fluisterpraat
ze nog een paar woorden. We
praten over van alles. Vooral
over vroeger. Straks zal
ze wegvliegen. Ver weg
als een kleine vogel.
Waarheen weten we
niet. En zullen we ook
nooit weten. Dág mam.
We zullen je missen.

Lienke Brugman

familieberichten
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evenementen agenda

junijunijunijunijuni

Administratiekantoor

K. Willemse

Week 23 • 2008

3-7

Administratie en
belastingaangiften
voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf

15
21

21-22

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl

4-6
5

Groot assortiment
zomerplanten

5

5-18
6

speciale mengsels voor plantenbakken –
potterie - hanging baskets

11-13

Van Stolbergweg 1 Tel. 57 170 93

Vaderdagtip (15 juni)
Straatnamenboek van Zandvoort

Juni
Wandel 4-daagse Zandvoort
Classic concert Protestantse Kerk
Midzomernachtfestival Openlucht
Muziekfeest, diverse podia in centrum

Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl
4

Of ander feestje
➢
1 Doos Kip saté ( 90 stokjes van 30 gram)
➢
30 x Runder Hamburger
➢
30 x Voorgegaarde gemarineerde Barbecue Worst
➢
30 x Voorgegaarde gemarineerde Kip Drumsticks
➢
3 kilo Aardappel-bieslook salade
➢
3 kilo Huzarensalade met rundvlees
➢
10 x Franse baquette
➢
8 bakjes kruiden boter
➢
2 kilo saus naar keuze
=

begeleid in het kader van een
schoolopdracht. Uiteraard
bracht deze ochtend weer
een aantal natte broeken,
sokken of shirts maar daar
stoorde niemand zich aan.

Scholieren in strijd tegen de elementen

“We doen dit nu al voor de
derde keer en er is zoveel
animo voor dat we het in
september nog een keer gaan
doen”, aldus Molenaar die
door Pluspunt werd gesteund
in het vervoer en de begeleiding van de senioren. Helaas
was het weer wat minder
maar dat deerde de dames
niet. Na ontvangst met kofie
en appelgebak werd er een
ritje met een strandrolstoel
op het strand gemaakt.

Strijd tegen het water

In het kader van Zandfort,
ook een onderdeel van de
Week van de Zee, waren
circa 250 leerlingen van het
basisonderwijs vrijdag op
het strand in de weer tegen
de elementen. Waar dit evenement in het verleden een
wedstrijdelement had, was
het nu een gewone fortenbouwochtend. De scholieren
werden door leerlingen van
het Wim Gertenbach College

Grote Krocht 7, Zandvoort 023-5719067
www.slagerijhorneman.nl

Taoïstische Tai Chi en Strandpaviljoen 9 Club Maritime
vormden een prima duo dat
het mogelijk maakte om
tijdens de Week van de Zee
deze Chinese bewegingskunst voor jong en oud te beoefenen en aan het publiek
te laten zien. Donderdag en
zaterdag hebben diverse
mensen meegedaan met
een proeles. In september
beginnen er op verschillende locaties beginnersklassen.
Meer informatie daarover is
te vinden op www.taoist.nl
en let op het verschijnen van
de advertentie in deze krant.
Met dank aan de Gemeente
Zandvoort, en Hilly Jansen en
Ben Zonneveld in het bijzonder, voor de goede organisatie van de Week van de Zee
2008.

Straatspeeldag eindelijk een succes
De Nationale Straatspeeldag, vorige week woensdag, was

eindelijk eens een groot succes. Waar in het verleden een

handjevol kinderen de moeite nam om te gaan spelen, was
nu het plein bij het gebouw van Pluspunt in Nieuw Noord
vol met spelende kinderen.

€ 9,95 per persoon

GRATIS exclusief statiegeld
1 DOOS (6 FLESSEN)WIJN WITTE OF ROSE
+
6 KRATTEN HEINEKEN BIER

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Beloofde foto

Taoïstische Tai Chi™

Zandvoort (A)Live
strandpaviljoen 13/14/15

E.K. Straat Barbecue pakket

€ 298,50

kunnen doen.

Rekreade

Snel en goed geregeld

Pakket prijs

dat door allerlei moeilijke omstandigheden niet meer op een redelijk eenvoudige wijze

Muziekfestival Openlucht Muziekfeest,
diverse podia in centrum

( 30 personen)

zoekt personeel voor diverse branches.
Kijk op de website www.jobtide.nl of
maak even een afspraak om persoonlijk kennis
te komen maken via telefoonnummer
023-8887340 of de e-mail info@jobtide.nl

waren op uitnodiging van eigenaar Robin Molenaar naar het strand gehaald omdat zij

Show en Dans Nederlandse
Folkore, Gasthuisplein

Nu in de aanbieding: €14,95

Jobtide uitzendbureau

van de Zee een aantal Zandvoortse senioren op een gastvrije middag getrakteerd. Ze

EK Jet Ski strandpaviljoen 13/14/15/16 en Blvd

Uitgave van het
Genootschap Oud Zandvoort

Verkrijgbaar bij Bruna Balkenende Grote Krocht 18

Strandpaviljoen Beachclub Tien heeft vorige week donderdag in het kader van de Week

Juli

Inboedelverzekering

Met oog en oor
de badplaats door

Einde Week van de Zee

Truck Festival Circuit

DTM
Deutsche Tourwagen Meisterschaft, Circuit
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Het onderdeel zaklopen

Ruim 130 jeugdigen waren
enthousiast bezig met aller-

lei oud-Hollandse spelletjes
als zaklopen, spijkerpoepen

en stoeptekenen. De kinderen konden geschminkt
worden en allemaal kregen
ze een zakje chips en limonade. Dorpsomroeper Klaas
Koper had voorafgaande
aan de speeldag de wijk
Nieuw Noord doorkruist en
de kinderen opgeroepen om
vooral naar het plein te komen. Koper: “Ik wil niet zeggen dat het door mijn oproep is gekomen maar het
is wel lekker druk.” En daarin
had hij helemaal gelijk.
De enige ‘klacht’ die werd
gehoord was dat er weer
geen straat maar een (parkeer)pleintje werd afgesloten, hetgeen de bedoeling is van de Nationale
Straatspeeldag (de naam
zegt het al).

Verleden week vertelden
we dat het beroep van
dorpsomroeper ook verrassende kanten heeft. Zo
werd Klaas Koper gekiekt
tijdens de opening van het
muziekpaviljoen met twee
lieftallige danseressen.
Helaas stond de foto er niet
bij en die willen we u toch
niet onthouden.

Naam bij foto

Ter ere van de tentoonstelling 60 jaar circuit in het
Zandvoorts museum is in
oog en oor van verleden
week een foto geplaatst
zonder de bronmelding erbij te plaatsen. Graag willen
we dit bij deze recht zetten. Deze bijzondere foto,
waarop Wim Loos en Rob
Slotemaker in Alfa’s racen, is
eigendom van Rob Petersen
die beheerder is van het archief van de verongelukte
Zandvoortse coureur Wim
Loos. Nog meer foto’s uit
de particuliere collectie
van Rob Petersen zijn te bezichtigen in het Zandvoorts
Museum.

Groene actie

Dat Bentveld niet vergeten wordt bij diverse ludieke actie’s blijkt uit het
aanbieden van een doosje
graszaad vergezeld met
een brief van wethouder
Tates aan de Bentveldse
bewoners met het verzoek
om geen auto’s in de grasbermen te parkeren omdat
de geparkeerde auto’s voor

kale plekken zorgen. Zou het de
bedoeling van de
actie zijn dat de
bewoners de kale
plekken zelf gaan
inzaaien met het
zaad? Dan had er
ook een gratis zak
met compost bij
gekund om het
gras een oppepper te geven.

Stiefkindje

Nu het dorpscentrum zo leurig is aangekleed met gezellige beplanting valt het des
te meer op dat het ‘tijdelijk’
aangelegde lint met helm en
lavendel op het Badhuisplein
er een beetje triest uit ziet.
De gehuurde palmbomen
zijn ondertussen ter ziele
(was te verwachten) en de
lavendel is ook schaars aanwezig. Misschien kunnen er
duindorens of hondskruid
tussen het helm geplant
worden? Dit geeft het plein
nog meer de uitstraling van
een zeedorpenlandschap.

Goed geregeld

Zeedorpencultuur

Wat wordt er nou eigenlijk bedoeld met een
zeedorpencultuur? De
Zuidduinen van Zandvoort
is het grootste restant
van een duingebied dat
is verbonden met de eeuwenoude Zandvoortse zeedorpencultuur. De karakteristieke, hierbij behorende
zeedorpenvegetatie is rijk
ontwikkeld. Want naast
de visvangst waren de inwoners van Zandvoort ook
eeuwenlang aangewezen
op het duingebied als het
om voedsel ging. Akkertjes
werden aangelegd, plaggen voor bemestingsdoeleinden gespit en al het
menselijke en dierlijke afval
ging naar het land. Zo ontstond een heel eigen stukje
cultuurlandschap. Het IVN
Zuid-Kennemerland organiseert een excursie door de
Zuidduinen van Zandvoort.
Wie kennis wil maken met
een prachtig duingebied en
zijn daarbij behorende planten is op 12 juni welkom.
Vertrek om 19.00 uur bij
het parkeerwachtershuisje
op het Ir. G. Friedhoffplein,
Zandvoort zuidwest. Duur:
1,5 uur. Aanmelden vooraf is
niet nodig.

Natuurproducten kopen
bij Nieuw Unicum

De houten vlonders op het
Raadhuisplein en Kerkplein
(zie foto) die in 2006 geplaatst zijn, waren na een
regenbuitje spekglad. Menig
voorbijganger heeft al een
flinke valpartij gemaakt
met alle nare gevolgen van
dien. Ondertussen heeft de
gemeente na vele klachten
de vlonders eindelijk voorzien met een anti sliplaag.
Bij gladheid kunt u er gerust
overheen lopen! Weer een
klacht minder op het lijstje.

Woensdag 11 juni aanstaande is op het terrein
van Nieuw Unicum, bij
de boerderij, een boerenmarkt. Hier worden allerlei
natuurproducten verkocht
en oud-Hollandse spelletjes gespeeld. Centraal
staat het schaapscheren
dat zowel ‘s morgen als ‘s
middags plaats zal vinden.
Voor de kinderen zal er ook
de mogelijkheid zijn om een
ritje op een pony te maken.
Het evenement begint om
10.30 uur en zal rond 16.00
uur afgelopen zijn. De toegang tot de boerenmarkt is
gratis.
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Dr. J.G. Mezgerstraat 135
Zandvoort

Dit uitermate royale en luxe 4-kamer appartement, groot circa 140m2, is gelegen op de
4e woonlaag met een fraai uitzicht. Het biedt u
alle woonconform door de zeer ruime living
met het zonnige terras op het zuid oosten, de
3 slaapkamers, de masterbadkamer, de
gastenbadkamer en de ruime, dubbele garage
en berging in de onderbouw.

ZANDVOORT, HOGEWEG 30-32-34

“Residence Cocarde”
Op deze unieke locatie welke grenst aan het centrum, wordt dit luxe appartementencomplex gerealiseerd.
Het ontwerp is gemaakt door Remo De Biase.

Vraagprijs appartement: € 485.000,= k.k.
Vraagprijs garageboxen: € 27.500,= p.s. k.k.

Residence Cocarde biedt u:
2

v 12 appartementen v.a. 105 tot 118 m , terras v.a. 9,6 m

2

2

v 2 penthouses met zeezicht, v.a. 174 m , terras v.a. 69 m

2

Zaterdag 7 juni Open Huis van 11.00-13.00 uur
Donderdag 12 juni “Koopavond” van 19.00-20.00 uur

v Complex wordt voorzien van 2 liften en een videofooninstallatie
v Luxe afwerking door gebruik van duurzame materialen
v Op 5 min. loopafstand van het strand, boulevard en duinen
v Koopsommen v.a. € 390.000 v.o.n., privéparkeerplaatsen € 30.000 v.o.n.
v Start bouw mei 2008, geplande oplevering december 2009
v Kijk ook op onze website www.residence-cocarde.nl

NOG 3 APPARTEMENTEN & 1 PENTHOUSE BESCHIKBAAR!!

Architect
REMO DE BIASE Architecten bna
Zeestraat 54
2042 LC ZANDVOORT
Tel.: 023-571 41 65
Website: www.debiase.nl

Projectontwikkelaar
VOF Cocarde
Zeestraat 54
2042 LC ZANDVOORT
Tel.: 023-571 41 65

Makelaar
CENSE & VAN LINGEN Makelaars
Jhr. P.N.Q. van Uffordlaan 2
2042 PR ZANDVOORT
Tel.: 023-571 57 15
Website: www.cvl.nu

Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Indeling:
Begane grond: entree met het
bellenbord, de hal en de lift, het
trappenhuis en toegang naar de
berging en dubbele garage.
4e Woonlaag: entree, de hal en
toegang naar de zeer ruime living.
Deze is voorzien van een open
haard en heeft toegang via de
schuifpui naar het zonnige terras. Door de prettige ligging kunt
u vrijwel het gehele jaar door gebruik maken van de zonne-uren op
uw terras. De gesloten Bruynzeel
keuken is v. v. diverse inbouwapparatuur en beschikt over veel werken kastruimte door de carrousels
en apothekerskasten én biedt u
een blik op de Noordzee.

De masterslaapkamer beschikt over een schuifpui naar het
terras en een luxe privé-badkamer v. v. een ligbad met whirlpool, dubbele wastafelmeubel en een modern wandcloset.
De gastenbadkamer is v.v. een douche-stoomcabine, een modern wandcloset, een urinoir en een fraai badkamermeubel.
Slaapkamer-2 en slaapkamer- 3 zijn zeer rustig gelegen aan
de achterzijde.
• Fraai, ruim appartement met mooi uitzicht, groot ca.
140m2 excl.terras;
• Boiler en c.v.ketel Bosch bouwjaar 2007 en voorzien van
dubbel glas;
• Servicekosten € 285,53 per maand incl. voorschot stookkosten.

Eerste Hollandse Nieuwe
voor Zandvoorts Mannenkoor

Afgelopen dinsdag hebben de aanwezige leden van het

Zandvoorts Mannenkoor de eerste Hollandse Nieuwe aan-

geboden gekregen. Arie Guijt en Michel van der Plas, van
Haringkraam Arie Koper op het Raadhuisplein, verrasten
de heren tijdens de repetitie in het Gemeenschapshuis.

Mannenkoor werd verrast tijdens de repetitie

De koorleden waren zeer
verrast met de zilte trakta-

tie. “Een zoute haring smeert
de keel goed en ik kan u zeg-

Wethouder van Cultuur Gert Toonen is van mening dat de
uitspraken die Marco Termes in de Zandvoortse Courant

van 15 mei deed, niet op de hele waarheid berusten. Toen

het artikel klaar was voor de krant, was er echter niemand

bij de gemeente die kon of mocht reageren op het artikel,

Armani Attitude

Armani Aqua di Gio

Ralph Lauren POLO BLACK

Cerruti 1881

Davidoff Echo

50 ml edt
met gratis Portefeuille

50 ml Eau de toilette spray
met gratis aftershave gel

75 ml Eau de toilette spray
met gratis aftershave en douche

30 ml Eau de toilette spray
en douchegel

50 ml Eau de toilette spray
met gratis douchegel

Van 60.50 voor 39.50

Van 54.10 voor 39.50

Van 53.12 voor 37.50

Van 29.50 voor 15.00

Van 48.50 voor 29.50

t/m vaderdag 10 tot 50% korting op alle herengeuren en cadeausets

Burberry Brit of London

Davidoff Coolwater

30 ml edt spray

40 ml Eau de toilette spray
met gratis douchegel en aftershave balm

Van 36.50 voor 21.00

Van 29.50 voor 25.00

Parfumerie - Drogisterij
Schoonheidssalon

Top aanbiedingen voor de allerliefste papa’s
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“Allereerst wil ik reageren op
de uitspraak dat Termes pas
in april te horen kreeg dat de
drie partners (EMM, Stichting
Kunstcircus Zandvoort en
gemeente Zandvoort, red.)
niet meer met hem door
wilden gaan. Hij heeft in januari/februari een schrijven
van Kunstcircus Zandvoort,
waar hij bij in dienst was,
gekregen waarin onze beslissing om een nieuwe dichter
te zoeken, werd gemeld. Hij
wist er dus van. Dat hij de

reden die wij opgaven legitiem noemt, hoeft echter
niet te betekenen dat hij er
ook achter stond. In een bespreking echter die gehouden is samen met Marco en
de 3 partners stond hij er
helemaal achter en zou, via
een jurylidmaatschap, het
stokje voor de eerste keer
overdragen. Dat vond hij een
goed idee. Hij zei toen dat hij
twee jaar lang de revenuen
geplukt heeft en was blij dat
hij het heeft mogen doen.”

Sloop Venice Beach geëist

Venice Beach ligt er leeg en verlaten bij

De gemeente Zandvoort heeft
voor de Haarlemse rechtbank
geëist dat strandpaviljoen

Venice Beach van het strand
wordt verwijderd. Naar aanleiding van een huurschuld

Setcross

gen dat de kwaliteit buitengewoon goed is”, aldus voorzitter Hans Rubeling.
De beide Katwijkse ondernemers hebben een traditie voortgezet om ieder
jaar, op de eerste dag dat de
Hollandse Nieuwe weer verkocht mag worden, deze aan
te bieden. Vorig jaar was het
aan de scheidende burgemeester Rob van der Heijden
en zijn ambtenarenkorps
in het raadhuis, het jaar
daarvoor aan de bewoners
van woonzorgcentrum A.G.
Bodaan in Bentveld. Wij zijn
benieuwd wie volgend jaar
de gelukkigen mogen zijn!

Toonen weerlegt uitspraken Termes

waardoor het zonder commentaar is geplaatst.

15 JUNI VADERDAG

Zandvoortse Courant • nummer 23 • 5 JUNI 2008

Toonen wilde er eigenlijk
geen ruchtbaarheid aan
de wisseling van de wacht
geven voordat er een ‘plan
van aanpak’ zou zijn waarin
onder andere een selectieprocedure staat. Ook moet
er nog een collegebesluit
komen dat weer geld voor
een project Dichter bij Zee
beschikbaar stelt. Dat het
nu onbedoeld in het nieuws
is gekomen is volgens
Toonen jammer. Volgens
hem gaat binnenkort een
procedure van start die
weer moet leiden tot en
nieuwe Dichter(es) bij Zee.
“De drie participanten zijn
nog steeds voornemens om
door te gaan, er komt dus
een nieuwe Dichter bij Zee”,
aldus Toonen.
van € 26.000 heeft de gemeente in maart de huur
opgezegd. De eigenaresse,
echtgenote van een geliquideerde anonieme getuige
in de zaak Holleder, wil het
bedrijf verkopen en zo haar
schulden aan de gemeente
voldoen. De gemeente weigert echter aan deze wens
te voldoen en eist totale
ontruiming. De rechter die
tevergeefs poogde te bemiddelen in het conlict zal op
13 juni uitspraak doen over
de eis van de gemeente.

door Erna Meijer

Heeft u zich ook wel eens afgevraagd van wie die brandweerwagen is, die vaak bij de watertoren staat? Het

antwoord: dit is één van de twee bedrijfswagens van

Setcross! Dat zal wellicht ook niet zo gauw een belletje

laten rinkelen, want dit Zandvoortse bedrijf timmert dan
ook niet zo zeer in ons dorp aan de weg maar vooral in de
rest van Nederland, tot Duitsland en België aan toe.
Ondernemers Peter Hermans
en Menno Slot zijn in juni
2004 gestart met Setcross
(“Eerste hulp bij ilmopname”) en leveren locatiemanagement in de ruimste zin
van het woord. Peter (52): “Bij
toeval kwam ik in aanraking
met de ilmwereld, na 23 jaar
in de graische industrie gewerkt te hebben. Het leek
mij erg leuk en vond ook, dat
het organiseren rondom en
de keuzes voor ilmsets beter
kon. Samen met Menno (36),
die o.a. een ICT achtergrond
heeft, worden wij door een
producent benaderd die ons
dan een script toestuurt.
Wij gaan dan op zoek naar
de nodige locaties, dat kan
een molen, zwembad of bepaald landschap zijn. Ook
huizen en interieurs zijn belangrijk. In dat laatste geval
bellen wij vaak huis aan huis
aan om een geschikte plek te
vinden.”
Bij het scouten alleen blijft
het niet, want dan komt het
managementgedeelte aan
bod. Menno: “Er dienen bijvoorbeeld veel vergunningen
bij gemeentes aangevraagd

te worden. Denk alleen maar
aan het afzetten van straten
voor het parkeren van crewauto’s of het vrijmaken van
wegen als er achtervolgingen geilmd dienen te worden. Daarnaast zorgen wij er
ook voor dat de crew ergens
in de buurt ondergebracht
kan worden en er ruimte
voor kleding etc. is. Onze
bedrijfsauto’s (2 Mercedes
608 ex-brandweerwagens)
zijn volledig uitgerust met
o.a. biersets voor 70 personen, extra cateringtafels,
een groot assortiment electrische ondersteuning, prullenbakken, brandblussers,
pilonnnen, afzetlint en zelfs
een tuinslang.”
Gemiddeld duurt een draaidag voor de heren 14 uur,
want behalve de voorbereiding dient alles na afloop weer opgeruimd en
schoongemaakt te worden.
Waaraan heeft Setcross zo
al medewerking verleend?
Haast te veel om op te noemen:
Postbus 51 spots, bedrijfsfilms, diverse commercials, TV-series (Keyzer &

De Boer Advocaten), maar
vooral veel speelfilms, zoals Ocean Twelve, Kapitein
Rob, Morrison krijgt een
zusje, De Griezelbus, Ellis in
Glamourland, Amazones,
Zwartboek, Het Wapen van
Geldrop (komt dit jaar uit).
Een leuk zijstapje was de
onlangs gehouden ‘stilettorace’ die door het blad
Glamour was georganiseerd.
Op dit moment zijn Peter
en Menno betrokken – ook
qua productie - bij de derde
boekverfilming van Carry
Slee ‘Radeloos’ in de regio
Haarlem.
Hermans: “Wij pakken echter niet alles aan; wij moeten
wat de kwaliteit betreft niet
alleen achter het product
kunnen staan, maar het
dient tevens maatschappelijk verantwoord zijn. Bij een
ilm als die van Geert Wilders
willen wij niet betrokken
worden. Daarom werken wij
een paar keer per jaar low
budget mee aan opnamen
voor goede doelen, zoals voor
Greenpeace of Sire.”
Het enthousiasme en het
daaruit blijkende vakmanschap geeft aan dat Peter
en Menno met dit bijzondere bedrijf vol vertrouwen
de toekomst tegemoet kunnen zien!
www.setcross.nl, telefoon
06-23562627 (Peter) en
06-28242408 (Menno)
7
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Medisch Netwerk doet net iets meer
dan alleen pleisters plakken

Wordt vakantiebezorger
van de Zandvoortse Courant
Voor de komende zomervakantie
zoeken wij invallers voor

de bezorging in diverse wijken

Sinds het pinksterweekend is de strandpost Rotonde aan
de Strandweg weer geopend. Er werd al direct druk gebruik

Bel of mail ZVO Verspreiders
06 - 1139 1478 of
info@zvo-verspreiders.nl

gemaakt van de door de gemeente ingehuurde seizoensservice. Net zoals verleden jaar is Medisch Netwerk de orga-

nisatie die de EHBO post en de huisartsenpost voorziet van

professionele hulpverlening met een medische achtergrond.

Het college van
burgemeester en
wethouders
van Zandvoort
feliciteert het
De EHBO- en de huisartsenpost bevinden zich in de Rotonde

Circuit Park Zandvoort
met het
60 jarig jubileum

door Nel Kerkman

De EHBO post heeft een goede samenwerking met de
Zandvoortse Reddingsbrigade (ZRB), strandpolitie, gemeente
en de regionale huisartsenpost (SSZK). Zodra de dienst om
10.00 uur begint is er contact met ZRB over welke kleur vlag
er opgehangen moet worden. De waarschuwingsvlaggen
zijn belangrijk om veilig te kunnen zwemmen. Daarna belt
de post deze informatie door aan de strandpachters. Bij de
post is men voor adequate handelingen in goede handen
bij de EHBO en huisartsenzorg. Buiten de ongevallen kan
men terecht voor informatie over andere hulpdiensten zoals:
strandpolitie, ambulancediensten, artsen en tandartsen. Ook
heeft de EHBO post een opvangfunctie voor verdwaalde
kinderen en worden zoekende ouders gerust gesteld. Er is
met de ZRB een open computerlijn om de zoekgeraakte kin-

Neem een eigen NVM-makelaar die bij
aankoop alleen úw belangen behartigt.

len !
2 halen, 1 beta

Waarschijnlijk realiseert u zich het niet eens. Maar het huis van uw dromen staat vrijwel altijd te
koop bij de makelaar van de verkopende partij. En dat is nu net de makelaar die uw belangen
juist niet mag behartigen. Neem daarom altijd een eigen NVM-makelaar in de arm die ú optimaal
begeleidt bij de aankoop van uw huis. Kijk voor meer informatie op www.nvm.nl.

OP = OP

ALLEEN
DONDERDAG
5 JUNI
Argento
Chardonnay
Reserva

Van Schaik Omaco Makelaars o.g.

Greeven Makelaardij

Hogeweg 56A
2042GJ Zandvoort
Tel. 023 - 571 29 44
Internet: www.vanschaikomaco.nl

Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort
023-57 39 234
Internet: www.greevenmakelaardij.nl

2 flessen

15.

98

7.

99 *

Kom naar de winkel of kijk op gall.nl voor alle dagaanbiedingen.

Buitenschoolse opvang De Boomhut
Voor-, tussen-, naschoolse en vakantie opvang.

Cense & van Lingen Makelaars o.g.

Passage 42-44
2040 AK Zandvoort
Tel. 023 - 571 55 31
Internet: www.hollandresidence.nl

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2
2042 PR Zandvoort
Tel. 023 - 5 715 715
Internet: www.cvl.nu

De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind.
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.
Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer • Plezier
Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten
Flemingstraat 55
T: 023 – 57 173 73 / 57 40 330
info@pluspuntzandvoort.nl

•
•
•

2041 VW Zandvoort
F: 023-57 16 865
www.pluspuntzandvoort.nl

Huisartsenpost

Naast de EHBO post is net zoals vorig
jaar een huisarts en doktersassistente
aanwezig. Tijdens het zomerseizoen
kunnen inwoners en toeristen van
10.00 tot 20.00 uur een beroep doen
op de aanwezige arts. Men moet altijd eerst de spoedpost Noord/Zuid
in Haarlem bellen, die de patiënt dan
doorverwijst naar de post. Bij calamiteiten in Zandvoort beschikt de arts
over een gele iets om snel ter plaatse
te zijn. De artsenspreekkamer is meteen links in het Rotondegebouw en is
voorzien van hypermoderne apparatuur. Via het computersysteem kan
de doktersassistente meteen zien of
de patiënt verzekerd is. Is dat het geval dan hoeft men de
doktersbehandeling niet te betalen, anders is er de mogelijkheid om dit elektronisch te doen. Alleen voor de buitenlandse
toerist geldt deze extra service niet, die zal altijd contant of
per pinautomaat de doktersbehandeling moeten betalen.

Belangrijk

Voor acute huisartsenzorg in Zandvoort moet u tijdens
het weekend, ’s avonds en ’s nachts eerst telefonisch contact opnemen met de centrale spoedpost Noord/Zuid te
Haarlem, telefoon: 023-5453200. De EHBO post is te bereiken op 023-5714445. De strandpost is centraal gelegen bij de
strandafgang van het Badhuisplein tussen de strandtenten
9 en 10 en is tot 16 september geopend. Tevens is de post in
het drukke weekend tijdens de A1 GP geopend.

Bibliotheek Duinrand is zeer actief

Bibliotheek Duinrand, met een vestiging ondermeer in

Zandvoort, is de komende maand zeer actief. Niet alleen

haken zij in met de landelijke Maand van het Spannende
Boek, ook scheppen zij de mogelijkheid om een tas met

favoriete boeken of van favoriete schrijvers mee op vakantie te nemen.

Voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

Van der Reijden Makelaardij

* Max. 4 dozen per klant. Geniet, maar drink met mate.

Dinsdag 3 juni t/m zaterdag 7 juni

deren te registreren. De EHBO post is dagelijks (of het moet
erg slecht weer zijn) geopend van 10.00 tot 20.00 uur. Een
handig herkenningspunt: als de vlag van Medisch Netwerk
aan de vlaggenmast op het strand wappert dan is er altijd
iemand in de post aanwezig.

Voor iedereen die graag leest
tijdens de vakantie en dan ook
graag de eigen favorieten mee
wilt nemen, biedt bibliotheek
Duinrand de Vakantietas. Vaak
zijn de dagen voor de vakantie
hectisch en hebt u weinig tijd
of zin om ook nog op zoek te
gaan naar de boeken die u altijd al had willen lezen maar
waar u nooit aan toe bent
gekomen. Die laatste dagen
zijn de leukste titels ook vaak

uitgeleend en u wilt juist in
de vakantie dat ene boek lezen of de lange rit in de auto
bekorten met een luisterboek.
Dan is de vakantietas de uitkomst! In de bibliotheek of via
de website www.bibliotheekduinrand.nl kunt u een lijst invullen met 10 titels die u zou
willen lezen. De bibliotheek
zorgt ervoor dat vlak voor
vertrek een tas met daarin 6
titels uit de lijst klaarstaat,

mits de lijst minimaal 4 weken voor vertrek is ingeleverd
bij de bibliotheek. De kosten
van deze actie zijn € 7,50.

Maand van het
Spannende Boek

Bibliotheek Duinrand doet
ook mee aan de landelijke
campagne ‘Juni, Maand van
het Spannende Boek 2008’.
Ieder lid van de openbare bibliotheek dat in juni spannende boeken leent krijgt eenmalig een NS-Voordeelbon
cadeau waarmee met 40%
korting gereisd kan worden
tijdens de Voordeeluren. Met
deze actie doet bibliotheek
Duinrand iets extra’s voor de
vaste leden. De actie is mo-

gelijk gemaakt door de NS,
de hoofdsponsor van ‘Juni,
Maand van het Spannende
Boek’. De bonnen zijn geldig
tot en met 30 september.
‘Juni, Maand van het Spannende Boek’ wordt dit jaar
voor de 20e keer georganiseerd door de Stichting
CPNB. Succesauteur Karin
Slaughter schreef speciaal
voor deze maand het geschenkboek ‘Onbegrepen’
dat in een ongekend hoge
oplage van 740.000 exemplaren wordt gedrukt. Het
wordt door de boekwinkel
cadeau gedaan bij aankoop
van ten minste €12,50 aan
Nederlandstalige boeken.
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C U L T U U R

Een leuke baan op het strand?
Kom werken in de strandbibliotheek!

EK- Menu
DE COMBINATIE VAN KLASSIEK,
CASUAL EN EXCLUSIVITEIT.

Bouillabaise
Scholfilet met ravigotesaus
Dessert du Chef
18,50 euro

HUMBERTO, CASA-MODA, BAILEYS, CALVIN-KLEIN UNDERWEAR,
ALBERTO, TAKE-TWO JEANS, BUDDHA TO BUDDHA,
RED-WING SHOES EN VELE ANDERE.

Bekijk alle wedstrijden live op groot scherm
Voor reserveringen: 06 50938778
www.todayattwelve.nl

Unieke collectie 60 jaar circuit Zandvoort

van 27 juni tot 23 augustus
elke dag open van 11.00 – 17.00 uur
Voor informatie en sollicitatie:
www.bibliotheekduinrand.nl
Lara Bleijerveld, tel: 06-12499543
lbleijerveld@bibliotheekduinrand.nl

15 JUNI VADERDAG!!
www.vlugfashion.nl
Haltestraat 2a
7 dagen per week geopend tot 21.00 uur

Ter ere van het 60 jarige bestaan van het circuit is in het

Zandvoorts Museum de tentoonstellingexpositie ‘60 jaar

Bibliotheek
Duinrand

Circuit Zandvoort’ geopend. Speciaal voor deze tentoon-

stelling, die in samenwerking met Circuit Park Zandvoort is
gerealiseerd, heeft het museum enkele stijlkamers tijdelijk
veranderd in een expositieruimte om plaats te maken voor
de vele objecten over de geschiedenis van het circuit.
door Nel Kerkman

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

De opening van de tentoonstelling viel samen met de spectaculaire parade met diverse raceauto’s die vanaf Circuit
Park Zandvoort door de straten van het centrum richting
Gasthuisplein reden. De klassieke Formule 1 en GT auto’s en
een tentoonstelling over het ontstaan van het circuit was
een perfecte combinatie.

Restaurant Cinq
3-gangen dagmenu
€ 29,50

Alle
EK wedstrijden
ook tijdens ‘t diner
te zien
op 4 grote schermen!

Keuzeweekmenu

4-gangen dagmenu
€ 34,00

(ma t/m vrij)
Uitgezonderd feestdagen

€ 16,75

5-gangen dagmenu
Chefs Special
€ 46,50

Wij heten u
van harte welkom

Collectie

Rond 20.00 uur werd de tentoonstelling oficieel geopend
met het doorknippen van een lint door Hans Ernst, CEO
van Circuit Park Zandvoort, oud-formule 1 coureur Michael
Bleekemolen en hoofdredacteur van De Klink Peter Bluijs.
Na deze handeling kon iedereen zich vergapen aan de
juweeltjes van oude afiches, ‘had ik ze maar bewaard’,
de vele nooit vertoonde oude foto’s, programmaboekjes,
spelen en de boeken die laten zien waarom het circuit zo’n

speciaal plekje heeft in Zandvoort.

Trip naar Beijing

De beheerder van het Zandvoorts Museum, Sabine Huls, gaat

samen met vriendin Tamara Mangelaars deelnemen aan een
monsterrit voor het goede doel. Een karavaan van 20 oranje
voertuigen zal van Amsterdam naar Beijing rijden om de Nederlandse sporters daar een hart onder de riem te steken.

Klink

Voordat de opening plaatsvond, overhandigde Peter Bluijs
aan Hans Ernst oficieel het eerste exemplaar van ‘De Klink’.
De bijzondere kwartaaluitgave van Genootschap Oud
Zandvoort ‘60 Jaar passie voor snelheid’ is een reis door de
geschiedenis van het circuit. De dubbeldikke Klink, die geheel in kleur is uitgevoerd en gesponsord is door Circuit Park
Zandvoort, wordt een dezer dagen huis-aan-huis bezorgd.
Wees zuinig op dit unieke nummer, want ook deze Klink
wordt beslist een collectors item.

Tentoonstelling

De diverse objecten zijn onder andere afkomstig uit particuliere collecties, de collectie van het Zandvoorts Museum en
uit het archief van Circuit Park Zandvoort. Er wordt videomateriaal vertoond en in een andere ruimte staan in een
vitrine de racehelm en andere attributen van de Zandvoortse
coureur Wim Loos tentoongesteld. Net zoals De Klink, is de
tentoonstelling een reis door de historie. Alles is bij elkaar
gebracht om 60 jaar circuit te doen laten herleven. Er is heel
veel te zien dus neem de tijd om deze nog nooit vertoonde
objecten in alle rust te bewonderen. De expositie is van 1 juni
tot 7 september elke woensdag t/m zondag te bezichtigen
van 13.00 tot 17.00 uur. Het Zandvoorts Museum is gelegen
in de Swaluëstraat, nummer 1.

Team DonkerBlond

Als Team DonkerBlond zullen Huls en Mangelaars dit
avontuur van ruim 17.000
km door veertien landen
aangaan om onze atleten
te steunen en om zoveel
mogelijk geld in te zamelen
voor het goede doel ‘Right to

Play’, een humanitaire organisatie die ernaar streeft alle
kinderen ter wereld te laten
sporten en spelen. Als u het
team wilt sponsoren kunt u
contact opnemen met donkerblond@amsterdambeijing.com.

Classic Concerts gaat
internationaal samenwerken
Onlangs is het bestuur van de Stichting Classic Concerts

Voor reserveringen:
023-5716119/info@tfaz.nl

benaderd door een Engelse organisatie die concertreizen
organiseert voor jonge musici. De Engelsen willen graag

samenwerken met Classic Concerts. De actieve Zandvoortse

stichting heeft, voor zover het in haar mogelijkheid ligt,
haar medewerking toegezegd bij de invulling van de (klassieke) concerten.

Café Oomstee
Maandag 9 juni
NEDERLAND - ITALIË

ook bij
Oomstee te zien!
Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

Krant niet ontvangen?

Het gaat om jongeren in de
leeftijd van 10 tot 20 jaar. Zij
verzorgen uitvoeringen van
verschillende niveaus en muzieksoorten. Zo zijn er schoolen jongerenkoren, orkesten
en bands die naar Zandvoort
willen komen.

Juni Voordeelmenu
(voor 2 personen)

* Dim-Sum: 2x Mini Loempia’s
2x Pangsit
2x Kerry Kok
* Babi Pangang Speciaal
* Kip met cashewnoten

€ 13,50
HALEN *
* ALLEEN AF

* 2x Witte Rijst
Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur
Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

Vlnr.: Peter Bluijs, Hans Ernst en Michael Bleekemolen verrichten de openingshandeling

Subsidie voor ‘Zandvoort bij Zee’ van Thys Ockersen

Filmmaker Thys Ockersen krijgt van de commissie Plan-

Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl

ning & Control een groot deel van het budget voor zijn ilm
Zandvoort bij Zee. Ockersen wil deze ilm graag maken als
een tijdsdocument voor de toekomst en krijgt voor de productiekosten € 25.000. De gemeente kan niet verder gaan
omdat ze loonkosten niet mag subsidiëren.
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Ockersen: “Met dat geld ben
ik er nog lang niet maar het
is een grote stap in de goede
richting. Ik kan nu de boer op
om meer geld te fourneren
en heb de zege van de gemeente Zandvoort die heel
belangrijk is.” Alle fracties

waren het al snel eens over
het bedrag, dat in eerste
instantie ‘slechts’ € 10.000
was. Wel willen ze dat contractueel enkele dingen geregeld worden en waarvan
Ockersen zei dat “dat geen
probleem” zou zijn.

Er zijn onderhandelingen
gaande met een strandpaviljoen en de mogelijkheid wordt
onderzocht om op te treden in
Nieuw Unicum of het Huis in
de Duinen. Daarnaast wordt
gekeken naar een mogelijkheid om op te treden in de
nieuwe muziektent op het
Raadhuisplein. De organisatie wil ook graag in contact
komen met Zandvoortse ondernemers die een concert
zouden willen organiseren in
hun gelegenheid.

Er zullen in dit kader in ieder geval 3 extra klassieke
concerten worden gehouden in de Protestantse kerk
aan het Kerkplein, de eerste
op zaterdag 14 juni door
het Durham University
Hill Orchestra dat bestaat
uit 40 musici. Zij geven een
uitvoering van Dvorak’s
New World Symphony
en Wagners Ride of the
Valkyries. De andere twee
concerten worden op
maandag 14 juli en vrijdag
29 augustus gegeven.
Deze extra concerten
vinden telkens ’s avonds
plaats vanaf 20.00 uur. De
kerk gaat dan om 19.30 uur
open. Ook voor deze extra
concerten is de toegang
natuurlijk weer gratis.
11

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Vanaf 6 juni:
Kip shoarmaschotel
met salade + frites
Voor Pashouders
van € 8,75 voor € 7,95

Hele maand juni:

500 gr shoarmavlees +
5 pitabroodjes + saus
samen € 5,-

Schönegger Bergkäse
uit Beieren
Nu 250 gram
van € 6,95 voor € 4,95

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Nieuwe collectie
sieraden Van BB Brasil
is binnen!
Pashouders op alle artikelen 5% korting.

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102
7 dagen per week geopend
van 09.00 tot 22.00 uur

Fitflop
slippers!
Bekend van tv. I.v.m. te verwachte
aanvragen reserveren gewenst.

150 gram € 2,Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Elk 2 vouwgordijn voor de helft van de prijs
q(Vouw)gordijnen qTapijt
023-531 78 40
qVitrages
qVinyl
Haltestraat 56
qLuxalex
qLaminaat
2042 LP Zandvoort
qZonwering
qParket
www.medina-woninginrichting.nl

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

We hebben weer nieuwe collectie Rivièra
Maison en Braxton binnen!
pashouders 5% korting op de gehele collectie.

Burg. Engelbertsstraat 94b – Zandvoort
7 dagen per week geopend

Schilderijen, hobby – en
kunstschildersmaterialen.
Gasthuisplein 6 (naast het Circus)

5% korting op 3D collectie

Maandag 9 juni: Nederland - Italië 20.45 uur
Tussen 20.00- en 21.00 uur onze nieuwe

Ice cold Heineken € 1,- per glas!

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Bestel nu de
ZandvoortPas 2008

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 023 572 00 42
www.bloemenaanzee.nl
Van maat 34
tot en met
maat 56

Speciale aanbieding voor de
maand juni:
25% korting op badkleding
Chaozzz - Schoolstraat 3
023-57 34 221
Woensdag gesloten

e mode
Betaalbar oud
en
g
n
voor jo

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)

Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

L

* Kom ‘ns langs voor lekkere franse broodjes

Voor zandvoortpashouders aanbieding:

Gratis proefles
(vraag naar onze voorwaarden)

Bel voor informatie
06-54280393 of 023 - 5730107
www.members.lycos.nl\rijschoolduet

Uw op naam gestelde ZandvoortPas
wordt, tesamen met een welkomstkado,
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.
Met de aangehechte tegoedbon voor een
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst
tijdstip gratis een Zandkorrel (miniadvertentie) plaatsen.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Franse Twirl
(olijven)
Vers uit onze boulangerie achter
de winkel
Normaal 165, nu slechts

Deze pas is geldig t/m 31 december 2008

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

Addie Ottho & Zn
Potgieterstraat 4
2041 PC Zandvoort
Telefoon 023 – 5717 287
Mobiel 06-5577 8563
Mobiel 06-1887 6726

Gezelligheid én goede service bij

Dierenspeciaalzaak Dobey

Mode en trends:

Dierenspeciaalzaak Dobey staat bekend om de goede ser-

Visitez
le fournil
de Paul*

1

00

OP=OP

ZandvoortPas houders 10% korting
Aanbod geldig tot en met woensdag 11 juni 2008
en alleen in onze vestiging te Zandvoort.
Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 - 57 12 865
Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Chaozzz - Schoolstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Schofies Kindermode - Haltestraat

vice en klantvriendelijkheid. Maar het wordt in het dorp
ook wel gekscherend ‘Het kofiehuis’ genoemd. “Natuurlijk is het belangrijk dat de winkel goed loopt, maar plezier
en gezelligheid op het werk is ook belangrijk!”, aldus eigenaresse Eugenie van Soest.

Op vertoon van de ZandvoortPas
krijgen Zandvoortpashouders
5% korting op het gehele assortiment, behalve op aanbiedingen.
Dierenspeciaalzaak Dobey heeft
een ruim assortiment aan artikelen. Daarnaast is er ook nog de
zorg voor de aanwezige dieren in
de winkel, zoals de vissen, vogels,
cavia’s, hamsters en konijnen.
“Ik ben met dieren opgegroeid.
In mijn jeugd stonden we in de
buurt bekend als het ‘drop adres’.
Mensen kwamen bij ons langs
als ze een gewond dier hadden
gevonden of als ze om een bepaalde reden niet meer voor hun
huisdier konden zorgen. Als ik
een zielig beestje op straat vond,
dan nam ik het ook mee naar
huis. Het hele huis was altijd vol
met dieren. Mijn ouders vonden

Winkeliers:

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat
Autorijschool Duet - 06-54280393
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hobby -Art- Gasthuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - www.nympheia.com
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

Kerkstraat 25 Zandvoort - 023-5713510
Met ZandvoortPas 5% korting op alle
artikelen, ook op Fleurop bestellingen.

(in alfabetische volgorde)

Verzorging en vrije tijd:

Voetbal kijken in gezellige voetbalsfeer. Tot dan!
10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Lijst van deelnemende bedrijven

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

GRAND CAFÉ 25

Binnenkort bij ons
verkrijgbaar:

Kattentongetjes
Melk, wit
en puur

Medina
Woninginrichters
e

Wonen en onderhoud:

het allemaal prima. Ik heb het altijd leuk gevonden om dieren te
verzorgen, nu nog steeds. Zo heb
ik van mijn passie mijn werk gemaakt”, vertelt Eugenie, die vier
jaar geleden eigenaresse werd
van de winkel.
Daarvoor werkte ze ook al in de
winkel, maar door gezinsuitbreiding is ze tien jaar uit de branche
geweest. “De klanten waren me
ondanks al die tijd niet vergeten.
Die waardering die je dan voelt,
dat is echt geweldig,” aldus
Eugenie. Als ander voorbeeld
noemt Eugenie een Duits echt-

paar dat al jarenlang twee of drie
keer per jaar met hun hond komt.
“Als ze in Zandvoort zijn komen ze
elke dag met hun hond in de winkel. We maken een gezellig praatje
en de hond krijgt lekkere hapjes.
Er is ook een Frans stel dat elk
halfjaar bij ons een grote lading
kattenbakkorrels en hondenvoer
komt halen. Er zijn nog veel meer
van dit soort voorbeelden op te
noemen. Dat maakt het werk ook
zo dankbaar om te doen.”
Dierenspeciaalzaak Dobey is te
vinden aan de Gorte Krocht 28.
Telefoon: 023-5719345

Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Mark Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:

Grand Café 25 - Kerkstraat
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
She Satehcafé - Zeestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

&
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Heden Verleden
In het jubileumjaar van Circuit Park Zandvoort wil de

Zandvoortse Courant rondom de 60e verjaardag van
‘ons’ circuit, de drie nog in leven zijnde (oud-) directeuren
van de nationale rensporttempel voor het voetlicht

halen. De eerste directeur was de inmiddels overleden

Hans Hugenholz. Hugenholz was destijds tevens direc-

teur van Touring Zandvoort, de voorloper van de VVV.

We beginnen onze serie met Hugenholz’s opvolger,
Johan Beerepoot.

Veelal hobbels en bobbels
Dat is het eerste dat bij oud-circuitdirecteur Johan
Beerepoot opkomt als je hem vraagt naar zijn eerste

gedachten aan die tijd. Beerepoot heeft tussen 1972 en
1982, de meest roerende jaren van het circuit, leiding
gegeven; de leiding die hem min of meer in de schoot
werd geworpen.

Beerepoot was secretaris van de Nederlandse Autorensport Vereniging, de NAV. Toen het circuit dreigde
te verdwijnen, werd de CENAV (Circuit Exploitatie NAV)
opgericht en werd hem, mede door zijn talenkennis, gevraagd de nieuwe directeur te worden. De CENAV kreeg,
na een aantal roerige gemeenteraadsvergaderingen, uiteindelijk het recht om het circuit voor 30 jaar te pachten
en Beerepoot werd directeur van het circuit.
“We begonnen eigenlijk met een failliete boedel. Slecht
onderhouden en met schulden. Als eerste maakten we

Sponsor worden van het wekelijkse weerbericht?
Bel 06-4342 9783 en vraag naar de mogelijkheden!

een plan van aanpak en zochten (en vonden) een
paar grote sponsors die voor ons het circuit gingen
renoveren. Je moet dan denken aan het renoveren
van de pitboxen, de tijdwaarnemerstoren, een nieuwe asfaltlaag en de tribune. Ook moesten rond de
hele baan de duinen terug worden gebracht tot achter het hek. Het zand lag namelijk bijna op de baan.
Alles bij elkaar koste dat ongeveer l. 2.500.000 en
Vlnr. Jaap Methost, Joh
als we l. 1.000.000 ‘eigen’ geld op konden hoesten,
an Beerepoot, Wim Buc
hel, Maus Gatsonides
kregen we van de Investeringsbank de rest. Dat was
Foto: André Lieberom, arc
hief GOZ
geregeld via het ministerie van Economische Zaken
want het ministerie dat over het milieu ging was tegen het
circuit. Ook de gemeente Zandvoort was voor het circuit om- zou wel ‘even’ de Olympische Spelen naar Zandvoort halen
dat het voor de Zandvoortse economie van eminent belang en hij zou Zandvoort via een monorail met Amsterdam
was. De politieke wil echter was er echter niet, aangezet door gaan verbinden. Hij kocht, na kredietwaardig te zijn bevonen paar mensen die het Anti Circuitcomité vormden. Dat den, het roemruchte Hotel Bouwes en toen het circuit in
we later wel de wind wat meer in de zeilen kregen was het inanciële nood kwam nam hij alle aandelen plus de lasten
resultaat van hard werken. Daarbij hebben we altijd goede en lusten over. Later, toen hij met de noorderzon vertrokmedewerking van de gemeente Zandvoort en haar ambte- ken was, bleek het een charlatan te zijn en de CENAV ging
naren gehad”, herinnert Beerepoot zich.
failliet. Ondertussen was ik in de horeca gegaan en werd
Jim Vermeulen de nieuwe directeur”, aldus Beerepoot.
Het ging uiteindelijk toch steeds minder, want de bedrijfsvoering was niet zoals tegenwoordig. Slechts mondjesmaat De meest prettige herinneringen heeft hij aan de tijd
kon, buiten de reguliere races om, het circuit worden ver- dat hij het sluimerende Racing Team Holland weer ophuurd. Toen ook nog Bernie Ecclestone zich met de wereld pepte en dat de CENAV het fenomeen ‘merkenrace’ introvan de Formule 1 ging bemoeien, kwam er redelijk snel een duceerde. “Racing Team Holland ging weer leven en gaf
einde aan de CENAV.
jonge, talentvolle coureurs een kans. Huub Rothengatter,
Arie Luyendijk en Jan Lammers zijn natuurlijk coureurs
“De revenuen van de Grand Prix waren voor de CENAV de die tot de verbeelding spreken. Jan werd zelfs Europees
grootste bron van inkomsten. Toen we daar uiteindelijk Kampioen Formule 2 en bracht het, net als Rothegatter,
het grootste gedeelte van aan Ecclestone moesten afdra- tot de Formule 1. Luyendijk heeft uiteindelijk twee keer de
gen, viel het doek snel. In die tijd was er een Canadees in Indy 500 gewonnen. De merkenraces vormen nog steeds
Zandvoort neergestreken, Hordo. Hij had grootse plannen een groot onderdeel van ieder raceprogramma en daar
met Zandvoort en er werd hem niets in de weg gelegd. Hij ben ik nog trots op”, sluit hij af.

Printing People: van ontwerp tot eindproduct!

Printing People heeft zijn activiteiten uitgebreid met het

ontwerpen van uw uitingen. Zoals ondertussen bekend

Boudewijn’s Visservice
SINDS 1951

is, heeft Printing People in Zwanenburg een eigen offset

drukkerij en een groot formaat printbedrijf. Naast de vele
Zandvoortse ondernemers hebben ook mensen uit de
regio intussen de weg naar de Kleine Krocht gevonden.
Het bedrijf krijgt steeds meer
de vraag of buiten de productie ook het ontwerp gemaakt kan worden. Printing
People vond de oplossing
in een samenwerkingsverband met Iris Roest van IR
Design (o.a. werkzaam voor
Zandvoortse Courant en
Pluspunt). Hierdoor beschikt
het bedrijf nu over een professionele ontwerpstudio,
die naadloos aansluit op
alle graische producten. Iris
Roest heeft veel ervaring in
het ontwerpen van posters,
brochures, huisstijlen, logo’s
enz. Zij laat graag zien hoe
14

u zich kunt onderscheiden
van uw concurrenten en collega’s.
Door deze uitbreiding is
de productie van digitaal
drukwerk verplaatst naar
Zwanenburg. Ook John Fijma
zet zijn werkzaamheden
voort in Zwanenburg. Hij en
andere Zandvoortse collega’s
zorgen ervoor dat uw opdrachten vaak nog dezelfde
dag geleverd kunnen worden.
“Wij zijn zeer gelukkig met
de nieuwe situatie en ervan
overtuigd dat we hiermee
een linke stap vooruit heb-

Ze zijn er weer!!

HOLLANDSE NIEUWE
Iris Roest voor het Zandvoortse iliaal

ben gemaakt in het streven
om de beste prijs/kwaliteitverhouding te realiseren voor
onze relaties”, aldus de eigenaren Edwin Miezenbeek en
Marcel Hittinger.
Mocht er bij u behoefte ontstaan om uw huisstijl te

restylen, dan kunt u altijd
contact opnemen met Iris
Roest, John Fijma of Marcel
Hittinger. Printing People is
leverancier van drukwerk,
stickers, vlaggen, posters,
spandoeken en nu dus ook
ontwerp. Kortom, van ontwerp tot eindproduct!

zaterdag 7 juni
Ouderwets haring happen aan
een oud Hollandse haringkar
(vers van het mes garantie)
U vindt ons op de boulevard nabij Holland Casino
en op het strand (zuid) van Zandvoort

Tel: 06-21859577
www.visschotels.com
www.boudewijnsvisservice.nl

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Dorpsgenoten
Leo Heino

Technisch gezien is Leo Heino sinds een paar jaar geen

dorpsgenoot meer, maar gezien zijn vele activiteiten in
en betrokkenheid met ons dorp is het volledig terecht dat

we, voor zover nog nodig, nader kennis maken met deze
ondernemer pur sang.

Heino is 66 jaar geleden weliswaar geboren in Amsterdam,
maar kwam vlak na de oorlog op jonge leeftijd met zijn
ouders, broer en zusje zeer regelmatig naar het KVA tentenkamp in Zandvoort. “Mijn vader huurde destijds de feestzaal
van Zomerlust van de familie Waterdrinker, waar hij gokautomaten liet plaatsen waarop men kon spelen met zinken
dubbeltjes. In de jaren vijftig werd de eerste automatenhal door hem in Amsterdam geopend
op de Nieuwendijk.”
In de loop der jaren hebben deze apparaten op vele plaatsen in Zandvoort
gestaan, zoals in de Witte Swaen,
café Oomstee en in Tilt (de oude reddingsbotenloods op de kop van de
Zeestraat). Later kwam Casino Royale
in de Haltestraat daarbij, totdat 15 jaar
geleden deinitief op het Gasthuisplein
het Circustheater werd gevestigd.

publiek is zeer gemêleerd, Familyland, zoals de naam al zegt,
biedt plezier voor hele families en het ilmtheater is beslist
een toegevoegde waarde voor Zandvoort. Daarnaast is het
ook toegankelijk voor mindervaliden.”
Naast het zakelijk ondernemen, o.a. 25 jaar als bestuurslid en voorzitter van de brancheorganisatie (waarvoor hij
afgelopen woensdag is voorgedragen als erelid), heeft Leo
zich echter ook lokaal enorm ingezet. Zo heeft hij in 1967
samen met o.a. Eg Poster, Gies Sterrenburg en Jan Wijnbeek
de Zandvoortse afdeling van D’66 opgericht, die echter een
jaar daarop wegens het niet halen van de kiesdrempel alweer opgeheven werd. Politiek bleef hij actief door de overstap naar de PvdA te maken, waar hij allerlei lokale bestuursfuncties heeft vervuld, steevast in de kiescommissies zat en
thans nog secretaris is.
Ook Take Five aan Zee heeft een speciaal
plekje in zijn hart. In eerste instantie was
hij samen met Gert Toonen medevennoot, maar toen Toonen wethouder
werd, is Leo alleen eigenaar geworden.
“De pilot is geslaagd, alle overheden
hebben inmiddels ingestemd, maar
het ging wel verschrikkelijk stroperig.
Het is triest dat door nieuwe bestemmingsplannen nu al geruime tijd vier
andere kandidaten op de wachtlijst staan.”
Door deze betrokkenheid is Heino ook voorzitter van één van de uit drie afdelingen bestaande Strandpachtersvereniging.

Inmiddels was het gezin Heino naar Zandvoort
Leo Heino
verhuisd. Helaas kreeg vader Heino gezondheidsklachten, waardoor Leo op de toch jonge leeftijd van 22 jaar de
zaken heeft overgenomen. “Wij exploiteren uitsluitend Alsof dit niet genoeg is, is hij penningmeester van de
amusementscentra en hebben geen bemoeienis met de Stichting Zandvoort Promotie. Deze stichting, waarin ook
gokkasten, die in de horecagelegenheden staan.” Enige tijd Holland Casino, Circustheater, Center Parcs, NH Hoteles,
geleden heeft Heino de zaken overgedragen aan Bas, zoon houdt zich vooral bezig met activiteiten op marketing geuit het huwelijk met zijn ‘eerste jeugdliefde’, waarmee hij bied. De kunst en cultuur in Zandvoort wordt niet vergeten,
ook twee dochters kreeg. Hij is intussen de trotse opa van vijf want als voorzitter van de stichting Kunstcircus Zandvoort
kleinkinderen. Met Lenna, zijn tweede vrouw, heeft hij nog is Heino betrokken bij vele uitingen op dit terrein. Wie kent
een dochter van zeven jaar. “Zij wordt tweetalig opgevoed, niet de Simon van Collem ilmclub, de bronzen Loeres op de
want naast het Nederlands spreekt zij ook ‘Wolf’, een taal Boulevard, de ‘Stoel in Zee’ en de ‘Dichter aan Zee’?
uit Gambia waar Lenna vandaan komt.”
Hoewel ondertussen ‘pensionado’, blijft de dorpsgenoot van
Het door architect Sjoerd Soeters ontworpen Circustheater deze week nog actief op vele terreinen in het Zandvoortse
(verguisd en geprezen!) is de grote trots van Heino. “Het en daar mogen wij heel blij mee zijn!

Ondernemersvereniging zoekt muzikaal talent

De Ondernemers Vereniging Zandvoort (OVZ) zoekt

muzikale gezelschappen om op te treden in de nieuwe
muziektent op het Raadhuisplein. Op de zondagen in
juni, september en oktober verzorgt de vereniging iedere

middag gezellige ‘zondagmiddagconcerten’ in de nieuwe
muziektent.

De voorkeur gaat uit naar
Zandvoorters die betrokken
zijn bij een jazzcombo, salon-

orkest, koor of ander muzikaal gezelschap. Popmuziek
in het zogenaamde ‘un-

Netjes weekendweer

door Erna Meijer

plugged’ genre is ook welkom! Op die manier wil de
OVZ het Zandvoorts talent
in de schijnwerpers zetten.
Er worden nog sponsors gezocht om de zondagen in
juli en augustus te kunnen
vullen.
Initiatiefnemer van het project is de OVZ die hiermee

een verbinding wil maken
tussen cultuur en ondernemen in Zandvoort. De kosten
worden betaald vanuit het
OVZ Cultuurfonds waaraan
zowel ondernemers als gemeente een bijdrage leveren.
Voor meer informatie stuurt
u een e-mail naar info@ondernemendzandvoort.nl of
belt u met 06-55144389.

Dikwijls geeft begin juni een regen- en onweersachtige periode in Nederland en ook dezer dagen is dit weer eens het

geval. De reden van zo’n tamelijk onstabiele fase, die dan
juist optreedt, is gelegen in het feit dat de atmosfeer vaak
reageert op een warme voorzomerse periode eind mei.
Het Europese continent is
dan al enge tijd goed opgewarmd geweest en door
de bank genomen is de
luchtdruk daar dan relatief
laag. De ontwikkeling van
onweershaarden wordt op
die manier mede mogelijk
gemaakt.
Voorbije maandagavond
was het link raak in delen
van Noord-Holland. Het
klank- en vooral lichtspel
was ook in Zandvoort en
Bentveld niet van de lucht,
maar veel onweersregen
viel er niet (bijna 8 millimeter).
De donderdag geeft nog
geen echt bestendig weerbeeld met periodiek wat
regen of een bui. We blijven maar bivakkeren in de
overgangszone tussen de
zeer warme lucht boven
het Europese continent en
de koelere luchtsoort in het
westen.
Net als afgelopen week
zijn de voorspellingen, zoals deze in de volksmond
heten, weer tamelijk lastig voor de weerkundigen.
Wanneer gaat het exact
regenen en hoeveel valt er,
etcetera. Het gaat natuurlijk om verwachtingen op
de keper beschouwd en

het gebeurt wel eens een
keer dat het weer zich niet
helemaal aan de verwachting houdt, aldus wijlen Jan
Pelleboer in één van z’n befaamde uitspraken medio
jaren tachtig.
De temperaturen zijn wat
povertjes nog donderdag
met een graad of 17-18 bij
een aanlandige wind. Dat is
zelfs voor de juninorm een
fractie onder normaal. Toch
is er herstel aanstaande op
vrijdag en in het weekeinde.
Dat weekeinde pakt waarschijnlijk redelijk tot vrij
goed uit. Hogedruk straalt
dan wat meer uit naar onze
regionen en dat zal meer
zon geven, een duidelijk afnemende regenkans en ook
het kwik gaat weer wat in
de lift en komt dan op 20+
uit, met uitersten tot 21-22
graden.
Het strandweer zal niet ideaal zijn vanwege een vaak
aanlandige wind, maar toch
is het goed toeven vlak aan
zee. In de aanloop naar en
in het begin van het EK lijken de perspectieven vrij
goed te blijven qua weer.
Waarschijnlijk krijgen we
een overwegend netjes
weerbeeld gepresenteerd.
weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

18

20

21

21

Min

13

14

14

13

Zon

30%

55%

60%

60 %

Neerslag

55%

30%

10%

20%

Weer
Temperatuur

Wind

noord 3-4 nno. 3-4 noord 3-4 nnw. 3-4
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Zondag
08:00
10:00
12:00
14:00
17:00
20:00
21:00
23:00

Countrytrack (h)
ZFM Jazz
Muziekboulevard (weekendeditie)
Zondag in Kennemerland
De Avond
Golden ZFM (h)
Tepp Zeppi
Eb & Vloed

Maandag
08:00
11:00
12:00
18:00
20:00
21:00
23:00

Vrijdag

an
…de jeugd v
ing
Wim Hilder

08:00
10:00
12:00
18:00
20:00
22:00
23:00

Goedemorgen Zandvoort (h)
De Watertoren
Muziekboulevard
De Avond
Countrytrack
De Hoop
Eb & Vloed
ZFM Jazz (h)
Veenendaal in zicht
De Watertoren
Muziekboulevard
Eurobreakdown
Je weekend in met ZFM
Vrijdagavond Cafe
Sea IT

Zaterdag
08:00
10:00
12:00
14:00
17:00
19:00
21:00
23:00

Zondag in Kennemerland (h)
De Watertoren
Muziekboulevard
De Avond
ZFM Jazz (h)
In Zandvoortse Zaken
Eb & Vloed

Woensdag
08:00
10:00
12:00
18:00
20:00
22:00
23:00

In the Picture…

08:00
10:00
11:00
12:00
15:00
17:00
19:00
21:00

Zandvoort op Zaterdag (h)
De Watertoren
Muziekboulevard
De Avond
Golden ZFM
Klassiek
Eb & Vloed

Dinsdag
08:00
11:00
12:00
18:00
20:00
22:00
23:00

Donderdag

Vrijdagavond Café (h)
De Watertoren
Muziekboulevard
De Avond
Klassiek (h)
Veenendaal in zicht (h)
Eb & Vloed

Toebak Leeft?
Goedemorgen Zandvoort
Muziekboulevard (weekendeditie)
Zandvoort op Zaterdag
Eurobreakdown (h)
Roy on-air
Groove Empire
Night Walk

Donderdag 12 juni

Eindexamenfeest 2008
DJ ULI
van 23.00 - tot 01.00 uur

Speciaal voor deze avond
Bier, fris & wijn € 1,Alle Red Bull mixes speciale prijs!!!
Geopend van 22.00 - tot 0.500 uur

24 uur per dag on air!
106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

Haltestraat 20-Zandvoort
Tel.: 023-5720461

Van kleur
tot geur

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de
provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland
is bovendien de officiële rampenzender van de
provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3
(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

The water horse: the legend of the deep

avontuur en special effects. De ilm haakt in op het mysterie van het monster van Loch Ness en is gemaakt door
de producenten van Lord Of The Rings en The Chronicles

Of Narnia. De waanzinnige special effects, sterrencast en
ontroerende muziek van James Newton Howard maken de
ilm een lust voor oog en oor.
Het Schotse jongetje Angus
vindt tijdens de Tweede
Wereldoorlog een mysterieus ei aan de rand van het
meer van Loch Ness. Thuis
bewaart hij het ei zorgvuldig, tot er ‘s nachts een klein
waterpaardje (Water Horse)
uitkomt. Angus noemt zijn
nieuwe huisvriendje Crusoe
en probeert hem in het ge16

heim te verzorgen. Maar
Crusoe groeit zo snel dat
Angus genoodzaakt is om
hem terug te brengen naar
het meer van Loch Ness, waar
Crusoe al snel wordt gesignaleerd door buitenstaanders. Wanhopig probeert
Angus iedereen duidelijk te
maken dat Crusoe goedaardig is, maar hij zet daarbij

‘Soort Bij Soort’, zo heet het stuk

dat de jeugd van toneelvereniging Wim Hildering over twee

Vrijwel de gehele cast van

‘Soort Bij Soort’

weken zal vertonen. De jongeren zijn zo

goed als klaar voor de voorstelling en hebben er vooral

veel zin in. “Het wordt een knalstuk!” belooft Bart Koper,
één van de spelers, mij.

Hoofdrolspeelster Martine
Adegeest vertelt over het
stuk: “de moraal van ‘Soort
Bij Soort’ is discriminatie. Het
stuk gaat over een Egyptische
jongen, Achmed, die op de
Albert Cuyp werk vindt in
een stoffenboetiekje. Hij
wordt door velen raar aangekeken en discriminerend

benaderd. Door de eigenaresse van de stoffenboetiek,
Jo, wordt hij echter vanaf
het begin met open armen
ontvangen. Gedurende het
stuk komen we in aanraking
met het levensverhaal van
Jo; dat blijkt veel omvattender dan gedacht.” Bart vult
zijn medespeelster Martine

aan met: “Ook zit er nog een
romantische wending in het
verhaal en natuurlijk kan er
worden gelachen!”

Spelers

De 20-jarige Martine vertolkt de rol van Jo. “Ik speel
inmiddels alweer zes jaar bij
de jeugdafdeling van toneelvereniging Wim Hildering. Ik
heb het er erg naar mijn zin,
de groep is hartstikke gezel-

H eb je ff …

… vo or Su us Re ko ert , 27 jaar

Waar kennen we jou van?

Een eeuwenoud mysterie duikt boven water!
The Water Horse is een ontroerend verhaal vol spanning,

Regie

zowel hun levens als
hun vriendschap op
het spel...
Het monster van
Loch Ness is één van
‘s werelds grootste
mysteries. Tijdens
de film vormt de
bekende foto van
één van ‘s werelds
eerste sightings
aanleiding voor
één van de sterkste grappen uit
de ilm! Behalve
de prachtige beelden
heeft de ilm een kleine, hele
grote ster: Crusoe. Het waterpaardje is even vertederend

“Jullie kennen mij hoogstwaarschijnlijk van Skyline, the
Australian Beachbar. Daar werk
ik nu al een aantal jaar. Het is
geweldig om elke dag weer samen
met mijn gezellige collega’s op het
strand te zijn. De gasten zijn leuk
en de sfeer is heerlijk relaxed. Vaak
geven we ook op vrijdagavond een
gezellig feest, eigenlijk kan je het
geen ‘werk’ noemen…”

Wat doe je hiernaast?
“Naast het strand ben ik stewardess bij Martinair, ook al zo’n heerlijke baan. Je ontmoet veel mensen, maakt veel mee, leuke en minder leuke
dingen en je reist veel natuurlijk. Reizen is altijd al mijn hobby geweest, overal
waar ik kom, onderneem ik leuke dingen samen met de crew, zoals slapen in
hangmatjes in de jungle van Suriname of Whalewatching in Canada. Als ik
thuis ben doe ik gezellige dingen met vrienden en vriendinnen, lunchen in het
dorp of lekker bij het kampvuur bij Woodstock. En als de zee er mooi bij ligt,
liggen we met de hele club van Skyline met onze boards in het water.”

Waar staat Suus over 10 jaar?
als E.T.: een fantasiekarakter
met hartverwarmende menselijke trekjes!

“Over tien jaar hoop ik bij KLM te vliegen, waar ik nu aan het solliciteren ben,
en zal je mij nog steeds in mijn vrije uurtjes op het terras van Skyline zien,
misschien met vrienden, maar waarschijnlijk werkend!”

lig. De meeste van ons zitten er al lang bij. Af en toe
gaan er mensen weg en komen er nieuwe mensen bij.
Natuurlijk is dat in het begin
wel even wennen, maar het
vormt altijd weer snel een
groep!” De 17-jarige Bart, die
de rol van Achmed speelt, zit
inmiddels drie jaar bij Wim
Hildering. “Ik ga altijd met
veel plezier naar de wekelijkse repetities!”, vertelt hij.

De regie van het stuk is dit
jaar voor het eerst in handen
van de 26-jarige Zakaria. De
jongeren zijn erg blij met zijn
inbreng. “Hij doet het heel erg
leuk, echt een frisse inbreng!”
vertelt Martine. Bart is het volledig met haar eens: “Zakaria
is ook echt onderdeel van de
groep. Als we na aloop van
de repetitie bijvoorbeeld op
stap gaan, is hij er ook altijd
bij.” Zakaria zelf is ook erg tevreden: “Ik vind het hartstikke
leuk om met de groep te werken, deze jonge spelers zijn
erg geïnteresseerd en vooral
heel gedreven. Ik ben dan ook
echt trots op ze!”

Voorstelling

De uitvoering van ‘Soort Bij
Soort’ vindt plaats op vrijdag
20 en zaterdag 21 juni in De
Krocht. De voorstelling begint om 20.15 uur. Kaartjes à
vijf euro zijn vanaf 11 juni te
koop bij Bruna Balkenende,
Grote Krocht 18. Ook aan de
deur van De Krocht zal nog
kaartverkoop plaatsvinden.

Panelleden gezocht!
Binnenkort starten we op deze pagina met een nieuwe rubriek, waarin elke week een stelling wordt voorgelegd aan een panel van jonge Zandvoorters met een mening. De stelling
gaat meestal over actuele zaken die onder jongeren (in Zandvoort) spelen. Ben jij tussen
of rond de 16 en 28 jaar en lijkt het je leuk om eens in de 3 weken je mening te geven op een
stelling, geef je dan op voor het panel via jong@zandvoortsecourant.nl.
Er worden 3 panels van 3 mensen gemaakt, die om de 3 weken zich over een stelling
mogen buigen.

I Know Where It’s @
Zondag 8 juni:

Hou jij van snelheid, spanning en actie? Kom dan een kijkje nemen op Circuit Park Zandvoort, waar het Autovisie
Time Attack plaats zal vinden. Bewonder het geluid van
piepende banden, auto’s vol met pk’s en sensationele
stuurmanskunsten. Zorg dat je er bij bent!

Maandag 9 juni:

Trek je oranje pak maar uit de kast, want we gaan beginnen! Om 20:45 uur speelt Nederland-Italie. Deze
spannende wedstrijd is te volgen in de meeste kroegen
van Zandvoort en o.a. te zien op een groot scherm in de
Bierburcht!

Donderdag 12 juni:

Alle examenkandidaten opgelet! Vanavond gaat vanaf
23.00 uur het dak d’r af met DJ Uli in de Chin Chin! We
vergeten de examenstress. Feesten is waar het nu alleen
nog maar om draait… Wijn, bier en fris voor een euro.
Leef je uit!

column
The EK Secret

We zijn er helemaal klaar
voor. De oranje tompoezen
worden bereid, de straten
kleuren langzaamaan oranje,
de ballonnen, slingers, T-shirts,
brillen, pruiken, alles in het
oranje wordt weer van zolder
gehaald. En niet te vergeten,
het bier wordt alvast koud
gezet. De kroegen zorgen voor
een groot scherm, waarnaar
alle gasten kunnen kijken om
met z’n allen Nederland aan
te moedigen. De meezing EKliedjes schieten als wortels uit
de grond. Op kantoor zijn we
ons allemaal keihard in het
zweet aan het werken. Om de
poules in te vullen dan. Het
Nederlands elftal heeft met 2
– 0 van Wales gewonnen, dus
we gaan het EK vol vertrouwen tegemoet. Eerst Italië,
dan Frankrijk en Roemenië,
appeltje eitje. Toch?
Maar nee. Nederland heeft nog
niks geleerd van the Secret,
de Wet van de Aantrekkingskracht. We hebben er wel zin
in met z’n allen, leuk sfeertje
is het vooral. Gezellige saamhorigheid, met alle vrienden
de kroeg in en lekker gek
doen in je oranje outit. Maar
als je vraagt aan Nederland
wie het EK gaat winnen, zegt
maar 10 % dat Oranje kampioen wordt. Een kwart van
de Nederlanders zegt dat de
Italianen met de EK titel naar
huis gaan. Lekker positief ingesteld. Wat hebben we nou
geleerd van Oprah Winfrey en
de ilm The Secret? Visualiseer
óns Oranje als Europees kampioen, niets meer, niets minder. Visualiseer heel sterk, focus op de overwinning, voel
het enorme feest wat gaat
losbarsten na de inale. Dan
zou volgens de Wet van de
Aantrekkingskracht alles goed
moeten komen.
Laten we daar vanaf vandaag
aan beginnen, het is zeker nog
niet te laat. Koud bier, bitterballen, gezellige avonden in de
kroeg en alles oranje!
We worden gewoon
Europees Kampioen,
met The EK Secret in
het achterhoofd.

Stephanie

radio + tv
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VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

ZANDKORRELS
Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilderswerkzaamheden
.................

levering en plaatsing
van alle glassoorten
vrijblijvende offerte!
023 5720480/06 41374921

Uw sloggi dealer

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39
Ook zondags geopend
Geldig voor alle modellen en kleuren
vanaf heden t/m 30 juni 2008
of zolang de voorraad strekt.

APK KEURING

Autobedrijf
Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /06-53498304
www.trade-ard.nl
.................
Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg (draadloos) netwerk. Ook
avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of
06-44696001. ;
Met garantie en KvK.

Alle merken vanaf € 29,Bij grote beurt gratis!

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels €5,-

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

Zakelijke
zandkorrels €10,- (excl.BTW)

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

1
2

5

6
7
8

9

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist
plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen
Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

snel het spoor bijster. En het was best belangrijk te weten
tot welke tak je behoorde. Dus: van wie ben jij er eentje?
Noem het vooral geen scheldnamen, zoals ze vaak in de
volksmond genoemd worden. Maar bij het lezen van
sommige namen, krijg je daar
toch twijfels over. Wat dacht
u van: Bulletje Bloedworst,
Scharreneus, Jan Schijt in de
Hoogte, Gortbuik, Wipgatje,
Ottetorre, Gossiemossie en
Dakaap?

Garage te huur
Van Galenstraat € 107,50
Tel.: 06-53256274
.................
Chinese massage
Zandvoort.
Bij u aan huis, Chinese
body- en voetmassage.
70 Minute n à € 40.
Bel voor afsrpaak:
06-3419 9565

Een muziektent op het Raadhuisplein. In het hart van een
verkeersrotonde. Hoe vind je het uit? En nog wel gemaakt
in Engeland, alsof wij zelf niet zo een ding zouden kunnen maken?
En nog 100% verkeersonveilig, onoverzichtelijk. Een beslissing
van B&W waar niet echt over is nagedacht. Wat je een ieder
nu al hoort zeggen, over twee jaar wordt hij weer afgebroken.
Weg €90.000 !!

Zouden de leden van de gemeenteraad soms lichtelijk overspannen zijn, aangezien dit toch hebben goedgekeurd?
J. Barends
Ir. Friedhoffplein

moesten wel met bijnamen gaan werken. Anders was je

Nieuw!
Het Pakhuis.
Tweedehands
artikelen en planten.
Kennemerweg 6
Zandvoort.
Open:
don-vrij-zat 10-17 uur.
Tel. 06-53693409
.................

Het cadeau van de gemeente aan ex-burgemeester Van
der Heijden, die volgens ons toch al niet zo een feestmuts
was. Wat een heel mooie plek voor de muziektent was
geweest, is het Gasthuisplein, nabij het Wapen van Zandvoort. Een
ideale plek voor festiviteiten, niemand tot last en alleen maar leuk en
gezellig. Maar niet op een drukke verkeersrotonde met bussen, auto’s, fietsers en voetgangers. Dat komt bij mij over als
aardappelen telen op de Grote Krocht: absoluut uitgesloten!

3
4

Zoveel families Paap, Keur, Zwemmer, Visser, Koper, ze

Klas van 1964 van de Christelijke Mulo

LS,

Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort
Tel. 023-5739278 • E-mail: hanswillemse@planet.nl

Van wie bin jai er ientje?

door Mitzi Maas

50plus@zandvoortsecourant.nl

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

vraag naar de voorwaarden

50 plus pagina
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Gerard Scholten

Deze klassenfoto uit ca. 1964 van de Christelijke Mulo is ter
beschikking gesteld door Huig Molenaar (Bonnie). Huig heeft
hem cadeau gekregen van de heer Berkenbos, oud-leraar
van de Christelijke Mulo. Wie herkent zichzelf (of zijn vader

of moeder) erop? De originele foto hangt in het strandpaviljoen van Huig, Thalassa (18). Niet alleen voor de foto, maar
ook voor de gezellige, authentieke Zandvoortse sfeer en een
heerlijk visje kunt u er terecht.

Een babbeltje met Fred

Als u op woensdag-, vrijdag- of zaterdagmorgen bood-

schappen gaat doen bij de grootgrutter op de Grote Krocht,
wordt u in het halletje vriendelijk welkom geheten door
Fred. Hij verkoopt daar het Straatjournaal, de krant voor
dak- en thuislozen en maakt met velen een praatje.

Fred van het Straatjournaal

Is Fred dak- en thuisloos?
“Wel thuisloos, maar niet
dakloos. Ik huur een kamer in
Zandvoort. Ik woon al 20 jaar
hier in het dorp”, vertelt Fred,
die het vermelden van zijn
achternaam niet zo belangrijk vindt. “Iedereen noemt
me Fred, dat vind ik gezellig.” Hij verkoopt al 4 jaar het
Straatjournaal, een krant die
maandelijks verschijnt. Dat
doet hij voornamelijk voor
de sociale contacten. “80%

van de Zandvoorters kent
me”, roept Fred trots. Dat
blijkt wel als hij tijdens het
interview op zijn favoriete
plekje op de boulevard constant wordt begroet door
voorbijgangers. Dat plekje,
recht voor de flat aan het
Schuitengat, is heel speciaal
voor hem.
“Ik kwam hier altijd met mijn
goede vriendin Anita. Ze zat
in een rolstoel en woonde in

Nieuw Unicum. Als het mooi
weer was, bracht ik haar hier
naar toe en zaten we samen
te genieten. Helaas is ze vorig jaar overleden. Ik mis haar
vreselijk.” Het zat hem niet
altijd even mee in het leven
maar toch noemt hij zichzelf
een gelukkig mens.
“In de zomer slaap ik vaak op
het strand. Heerlijk! Ik houd
als strandwacht tussen 11 uur
’s avonds en 7 uur ’s morgens
voor drie paviljoens een oogje in het zeil. Het toppunt van
luxe? ’s Nachts om 4 uur een
frisse duik in zee nemen. Ik
leef als god in… Zandvoort,”
lacht Fred.
“Dag kind, ga je lekker spelen op het strand?” roept
hij naar een klein meisje,
dat met schepje en emmertje al zwaaiend naar hem,
richting strand loopt. Fred
vindt het vast niet erg dat
hij nu bij minimaal 90% van
de Zandvoorters bekend is,
na zijn verschijnen in de
Zandvoortse Courant.

Op internet staat een enorme lijst met Zandvoortse
namen, de bijnaam, waar
hij of zij woonde, soms een
beroep, geboorte- en overlijdensdatum en met wie die
persoon gehuwd was. Zo had
Ouwe Dappere Kees, Cornelis
Draijer, een water- en vuurwinkel in de Bakkerstraat.
Hij leefde van 1830 tot 1907
en was gehuwd met Jaapje
Weber, alias Japie Jurk.

De heer J. Keur (1881) uit de
Koningstraat, oftewel Osie’s
Pikkie, moest je niet verwarren met J. Keur uit de
Kerkstraat, want dat was…
juist: Potte Kees. Praat je over
families Terol, dan heb je het
over bijvoorbeeld: Biggedief,
Wullum de Schele, Ouwe
Flakkie, Piet Muis en Leen van
Piet Hein. Kouwe Aardappel,
de heer A. Paap uit de
Noordbuurt, was visdroger
van beroep en Cornelis van
Duijvenvoorde, u weet wel:
Kees van Klaas van Kees van
Huip, voerman schelpenvisser.
Als u de hele lijst wilt bekijken, googlet (heeft niets
met goochelen te maken,
maar is een zoekmachine
op internet) u “Zandvoortse
bijnamen”.

Ik bid niet veur brune bonen

Kent u deze gevleugelde uitspraak van Bartje nog? Dat was
dat kleine Drenthse dondersteentje dat het vertikte om

bruine bonen te eten. Een TV-serie waarin het leven van
Drenthenaren in vroeger tijd belicht werd. Drenthe is een
ijne provincie om vakantie te vieren.

Drenthse hunebedden

Drenthe wordt gekenmerkt
door haar mooie en veelzijdige natuur. Zo zijn er bossen, heide, veen landschappen, stuifzanden, beekdalen,
vennen en historische esdorpen. Onder deze mooie natuur bevinden zich drie nationale parken, namelijk het
Dwingelderveld, het DrentsFriese Wold en het nationaal
beek- en esdorpenlandschap
Drentsche Aa. Naast deze
nationale parken beschikt

Drenthe ook over het grootste hoogveen natuurreservaat van Nederland, Het
Bargerveen.

Cultuurhistorie

Als je aan Drenthe denkt, denk
je aan hunebedden. Deze grafmonumenten zijn 5000 jaar
oud. Ongelofelijk hoe ze die
giga grote stenen op elkaar
hebben gekregen. De hele geschiedenis is te vinden in het
hunebedcentrum in Borger. In

het Drents museum in Assen
zijn wisselende tentoonstellingen over o.a. de cultuur, archeologie en iguratieve kunst
te zien. Dit jaar zijn de wereldberoemde originele beelden
van het terracottaleger van
de eerste keizer van China te
zien. Deze tentoonstelling is
nog tot september te bezoeken.Het openluchtmuseum
in Schoonoord is eveneens
een aanrader. De reuzenbroers Ellert en Brammert
staan u daar in de tuin op te
wachten.
Ook het museumdorp Orvelte
is een bezoekje waard. Zeker
in september, vanwege de
gezellige herfstfair. (Klein)
kinderen mee op vakantie?
Dan zijn speelstad Oranje
en kabouterland Exloo een
must. En als u ook ‘niet bid
veur brune bonen’: het aanbod van Drentse specialiteitenrestaurants is enorm.
Natuurlijk kunt u ook kiezen
voor ouderwets ‘barbeknoeien’, voor velen het hoogtepunt van de vakantie.
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(H)eerlijke
verse vis?
Die eet je bij
Thalassa!

NIEUW
Vraagprijs e 249.000,-

SUPER LAGE PRIJS
DUS GRIJP JE KANS!
• Goed onderhouden VRIJSTAAND
woonhuis
• Wonen te midden van het
schilderachtige Zandvoort
• Lichte en nette afgewerkte badkamer
met ligbad annex douche en
badkamermeubel
• Drie slaapkamers waarvan één met
toegang tot het royale dakterras.
• De voortuin is gelegen aan een
autoluwe, mooie straat, is zonnig en
voorzien van een sierhekwerk
• Op loopafstand van zee, strand,
boulevard en winkels
• Perfect voor ieder die alles graag bij
de hand wilt hebben!
• Meer foto’s en informatie op
www.hollandresidence.nl

Van der Reijden Makelaardij
Passage 42-44 - Zandvoort - (023) 571 55 31
www.hollandresidence.nl

Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl

Aangewaaid bij… Kerkman!
ken. Ook Zandvoort beschikt over een aantal prachtige

strandpaviljoens waar je heerlijk tot rust kunt komen.

Strandpaviljoen 24, Kerkman, hoort daar absoluut bij.
Gezelligheid en gemoedelijkheid staan voorop en ook voor
een heerlijk etentje kun je hier prima terecht.

door Ilja Noltee
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Al van kleins af aan kwam
Peter Spolders bij strandpaviljoen Kerkman. Vijftig jaar
terug om precies te zijn. Deze
bezoekjes waren niet zozeer
bedoeld als ontspanning
waarvoor hij tegenwoordig
met zijn gezin een bezoekje
brengt aan Kerkman. Nee,
Peter kwam hier als klein jongetje met grote bakken slagroom. Als hulpje van melkboer
Louis van de Meij struinde hij
langs de strandpaviljoens, op
zoek naar potentiële kopers.
“In de vakanties of op zaterdagmiddag ging ik altijd met
hem mee op de bakiets. Ik
zorgde ervoor dat de ijzeren

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 27 mei en de
verdere in week 22 door het college genomen besluiten zijn
maandag 2 juni vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

Begrotingswijzigingen

Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeentewet
liggen de begrotingswijzigingen van de agendapunten die
op 24 juni 2008 aan de gemeenteraad ter vaststelling worden
voorgelegd en die financiële consequenties tot gevolg hebben,
vanaf heden tot en met 24 juni 2008 ter inzage bij de balie van
het gemeentehuis.

Mandaatbesluit

Voor reserveren: 023-5715660

Voor het ‘echte familiegevoel’ hoeven we niet ver te zoe-

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

Gemeentelijke publicatie week 23 - 2008

Koningstraat 15

ZANDVOORT

Strandpaviljoen
Thalassa 18

makelaars
die verder
kijken.

kratten met de glazen lessen naar beneden kwamen.
Zwaar werk, dat was het wel.
Bij Kerkman stopten we altijd voor een babbeltje en een
kop kofie. Tenminste, Louis
dronk de kofie, ik zat er als
jongetje van een jaar of negen bij. Soms verkochten we
wel een halve liter slagroom!
Maar dat was natuurlijk
heel exclusief”, vertelt Peter.
Inmiddels is het alweer vele
jaren later. Peter is getrouwd
met Marjan en samen hebben ze ondertussen al twee
volwassen kinderen: Vanessa
en Dennis. Het hele gezin,
met aanhang, brengt nog
regelmatig een bezoekje aan
Kerkman. “Er heerst hier een
goedmoedige sfeer, het eten
is heerlijk. De mensen die
hier komen weten dat het
goed is”, zegt Marjan. “Vooral
de scharretjes zijn erg lekker”,
voegt Dennis eraan toe.

Van vader op zoon

Het is een van de oudste strandpaviljoens van
Zandvoort. Sinds 1953 is
Kerkman altijd in de familie gebleven. Krijn Kerkman
junior heeft 31 jaar geleden
het strandpaviljoen overgenomen van zijn vader
Krijn senior. Samen met zijn
vrouw Wilma probeert hij
de sfeer van vroeger zoveel
mogelijk in stand te houden.
Vaste gasten en kleinschaligheid, dat is de kracht van het
bestaan van dit paviljoen.
“85% van de gasten die hier
komen kennen we bij naam.
Voornamelijk Zandvoorters
en Amsterdammers behoren tot de vaste gasten. Het
is grappig om te zien dat veel
kinderen van vroeger hier nu
als volwassenen samen met
hun eigen gezin terugkomen.
Het gaat van generatie op
generatie”, vertelt Wilma.

Vis uit het pannetje

Een specialiteit van
Kerkman is de versgebakken vis. Niet uit de
frituur, maar op de ouderwetse manier, met
echte boter ‘in ’t pannetje’. “Vooral de visjes
vinden de gasten erg
lekker. We halen 3 keer
in de week verse vis bij
de afslag in IJmuiden.
Vervolgens maken we
die zelf schoon en bakken ze lekker knapperig”, legt Wilma uit.
Bij strandpaviljoen
Kerkman worden de
gasten in ere gehouden.
Door de vriendelijke uitstraling en de kleinschaligheid blijft dit een paviljoen voor families die
op zoek zijn naar rust,
ruimte en plezier. Een
paviljoen als deze moet
gekoesterd worden.

Commissie Planning

Control

De Commissie Planning & Control vergadert op 11 en 12 juni
vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren openen om 19.30.
De entree vindt u aan het Raadhuisplein. Op de agenda staat:
11 juni:
- Opening
- Vaststelling agenda
- Vaste agendapunten
- Verordening leges 2008/3 inclusief tarieventabel en toelichting in verband met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening
- Krediet t.b.v. onderhoud en vervanging brandweerkazerne
- Jaarrekening en jaarverslag 2007
12 juni:
- Kadernota deel I en II
- Voorjaarsnota
- Rondvraag

Het hoofd Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid heeft op
16 april 2008 het Mandaatbesluit gemeentelijke belastingen
2008 vastgesteld. In het besluit zijn de bevoegdheden geregeld
die namens het hoofd door de daarvoor aangewezen ambtenaren wordt uitgeoefend. Het besluit ligt ter inzage bij de
receptie van het gemeentehuis en treedt met terugwerkende
kracht in werking op 1 januari 2007.

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd
zijn. De meest recente agenda vindt u op de website. In deze
commissie kunnen burgers het woord voeren over onderwerpen op de agenda. Aanmelding vooraf is niet nodig.

Raadvergadering

Zandvoort:
- Dr.J.G.Mezgerstraat 78, plaatsen dakopbouw, ingekomen 26
mei 2008, 2008-095Rv.
- Oranjestraat 2, bouw magazijnruimte met parkeergelegenheid, ingekomen 26 mei 2008, 2008-096Rv.
- Nieuwstraat 4, gedeeltelijk plaatsen balkonoverkapping,
ingekomen 27 mei 2008, 2008-097Lv.
- Treubstraat 16, plaatsen uitbouw, ingekomen 28 mei 2008,
2008-098Lv.
- Kerkstraat 31, plaatsen gevelreclame, ingekomen 28 mei 2008,
2008-099R
- Kerkplein 9a, vergroten windscherm, ingekomen 28 mei 2008,
2008-100Lv.

De gemeenteraad vergadert dinsdag 10 juni. Op de agenda
staat:
- Opening
- Loting
- Ingekomen stukken en mededelingen
- Vaststellen agenda
- Vaststellen notulen van 24 april 2008 (informele raadsbijeenkomst) en 15 mei 2008
- Hamerstukken: a. Nieuwe huisvesting brandweer
b. Delegatie vrijstelling ex artikel 19 lid 1
Wro aan het college ten behoeve van
de brede school
c. Voorbereidingsbesluit voor het gebied
Louis Davidscarré
d. Jaarrekening Paswerk 2007
e. Subsidieaanvraag documentaire
“Zandvoort bij de Zee”
- Eindrapport bestuurskrachtonderzoek
- Begrotingsrapportage 2008-1
- Verordeningen parkeerbeleid
- Huisvesting nieuwe basisschool De School
- Subsidieverzoek Sportraad Zandvoort voor het laten verrichten van een onderzoek naar een omnivereniging
- Initiatiefvoorstel Subsidieaanvraag Stichting Zandvoortse
4 daagse
De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal. De entree
vindt u aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur
open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen.
U vindt de meest recente agenda op de website. Van de
definitieve agenda zijn tijdens de vergadering ook exemplaren beschikbaar. Agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten liggen tijdens openingstijden ter inzage bij de
Centrale Balie en zijn tevens tegen betaling algemeen beschikbaar. De raadvergadering wordt tussen 20.00 uur en
22.00 uur live uitgezonden door ZFM (kabel FM 104.5, ether
FM 106,9).

nge o en erg nningenaan ragen
Bouw-, sloop- en reclame-aanvragen

erzonden esl iten
Bouw-, sloop- en reclame-vergunningen

Zandvoort:
- Helmersstraat 5, plaatsen dakopbouw, verzonden 27 mei
2008, 2007-291Rv.
Bentveld:
- Westerduinweg 16, plaatsen serre, verzonden 27 mei 2008,
2008-065Lv.

Kapvergunningen verleend

- Hogeweg 30 en 32, 4 populieren, verleend op 5 juni 2008

Parkeerregime Treubstraat en Boerlagestraat

In de vergadering van dinsdag 6 mei heeft het college van
burgemeester en wethouders van Zandvoort besloten het
parkeerregime in de Treubstraat en Boerlagestraat te wijzigen.
Aanleiding hiervoor is de overlast die bewoners, politie Kennemerland, brandweer Zandvoort en vuilnisophaaldiensten
ondervinden door de huidige parkeersituatie. In zowel de
Treubstraat als Boerlagestraat wordt aan beide zijden van de
straat geparkeerd, terwijl het dwarsprofiel van de straat hier
eigenlijk niet breed genoeg voor is. Om overlast te minimaliseren, verkeersonveilige situaties te voorkomen en de doorgang

voor hulpdiensten te verzekeren is daarom, in afwachting van
het Wijkontwikkelingsplan Nieuw Noord, besloten om tijdelijk
een nieuw parkeerregime ‘Wielen op de stoep’ in te voeren.
Dit regime houdt in dat automobilisten in de Treubstraat en
Boerlagestraat slechts mogen parkeren als ze aan de trottoirkant de wielen van hun voertuig op de stoep plaatsen. Op deze
manier wordt het vrije rijvlak in beide straten groter, terwijl de
parkeercapaciteit behouden blijft. Dit parkeerregime treedt
in werking na plaatsing van de bijbehorende borden (E08b)
in week 24 en het verkeersbesluit ligt gedurende een zestal
weken ter inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. 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. 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.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag
t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 – 16.00 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

Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur
Donderdag:
08.30 - 20.00 uur
Vrijdag:
08.30 - 12.30 uur
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
Tollensstraat 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 collegelid
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling
verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur.

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.

bridge
Bridgeseizoen weer ten einde
Het oficiële speelseizoen van de ZBC voor zowel de

woensdag als de donderdag is ten einde. 21 mei werd
de 7e en laatste zitting gespeeld. Met een ruime

voorsprong van 33% en een hoog gemiddelde van 58%
werden Wim Koning & Martin Duijndam duidelijk
winnaar in de A-lijn.

Op de tweede plaats
eindigden Nell Boon &
Eugenie Spiers. In de B-lijn
werden met slechts 1% verschil Fini van der Meulen &
Jap Sweijen eerste en gaan
dus promoveren, samen
met Marieke van den Burg
& Maria Groenewoud,
Margriet Busscher &
Mark Holtrop en Tineke
Sikkens & Monique van
Zanten. De eindoverwinning in de C-lijn was voor
Ineke van den Haak & Anja
Witte, die naar de B-lijn
vergezeld worden door
Hannie & Marit Zwemmer,
Bamby Bossink & Wil van
Teeseling en Els Berndsen
met Yvonne van Wanrooy.
De donderdagmiddagcompetitie gaf ook een
spannend slot te zien.
Hoewel Dick Polak &
Martin Vergeest een duidelijke favorietenrol hadden, moesten zij op het
laatst toch de eer laten
aan Hans Hogendoorn
& Peter Weijers. Drie paren gaan na de zomer in
de hoogste lijn bridgen:

Coby Daniëls & Tom van
der Meulen, Eef Eijkelboom
& Agnes Kuijpers en het
echtpaar Noijen. Een bijzondere prestatie leverden
John Atkinson & Annelies
van Kooten in de C-lijn. Net
gepromoveerd uit de D wist
dit paar nu opnieuw de eerste plaats met bijna 20%
verschil te bereiken en gaat
dus regelrecht door naar de
B-lijn! Met hen spelen straks
ook Lies Kool & Maartje de
Wit, alsmede Tine de Kwant
& Wim Veldhuizen een treetje hoger. De D-lijn gaf een
afgetekende overwinning
te zien voor het echtpaar
Loes en Martin van Lingen
met 15% voorsprong op
het nieuwe paar Anneke &
Julien Dekker. Samen met
Irene Koperdraat & Wil van
Teeseling en Betty Beijer &
Jeanet Drees wordt de stap
omhoog gezet.
Naast de afzonderlijke competities wordt ook gekeken
naar de beste resultaten
over het gehele speelseizoen. Voor de vierde keer op
rij kregen Tiny Molenaar &

Wim Brandse als clubkampioen van de woensdag de
Truus Hagenwisselbokaal
uitgereikt! B-lijn kampioenen werden Renate Koper &
Loes Verburg, terwijl Jennes
Daniëls & Roel Bosma deze
eer in de C-lijn opeisten.
Wim Brandse werd ook
nog als slemkampioen in
het zonnetje gezet en kon
eveneens met Tiny de ‘Huub
Emmenbokaal’ als winnaar
van de bekerwedstrijd in
ontvangst nemen.
De heren Polak & Vergeest
werden wel overall clubkampioen van de donderdag
competitie, met Vergeest
als slemkampioen. Tine de
Leeuw & Bart Overzier in
de B-lijn, Roos Piller & Inge
Wardenier in de C-lijn en
Diny Hoogendoorn met Cora
Klabou in de D-lijn konden
eveneens de kampioensvlag
uithangen. Tenslotte kregen Jan Brandse & Gerard
de Poel, zijnde de winnaars
van de bekerwedstrijd, de
Koningsbeker overhandigd.
In september start weer de
competitie. In de zomermaanden kan iedereen vanaf woensdag 4 juni, 19.30 uur
in het Gemeenschapshuis
komen oefenen om het
spelpeil nog meer te verhogen!

voetbal
Oude Halt Straatvoetbaltoernooi
komt er weer aan

Het vierde Oude Halt Straatvoetbaltoernooi zal zaterdag
13 juni weer losbarsten. Het toernooi kent als goede doel

de stichting Right to Play van de oud-wereldkampioen
schaatsen Johan Olav Koss.
De inschrijving is ondertussen weer begonnen
en misschien zijn er nog
een paar plaatsen vrij.
Deze informatie kan je
krijgen bij Marcel Schoorl
van snackbar de Oude
Halt aan de Vondellaan.
22

De organisatie deelt de
teams van 3 spelers in dus
je hoeft niet met een eigen
team te komen. De inschrijving staat vrij voor spelers
die geboren zijn in de jaren 1997 tot en met 2001.
Het inschrijfgeld bedraagt

€ 3 en alles wat er extra

wordt ingezameld komt
ten goede aan Right to
Play, de stichting die ernaar
streeft om alle kinderen in
de wereld te kunnen laten spelen en sporten. Het
toernooi begint om 10.00
uur en kent natuurlijk ook
weer een ‘mystery guest’.
Let op: per leeftijdscategorie kunnen maar 24 spelers
meedoen. Je moet dus snel
zijn!

softbal
ZSC softbalteams blijven op goede pad
Zowel het dames- als het herensoftbalteam van ZSC trekken hun goede seizoenstart door. Beide teams boekten

onlangs een thuisoverwinning. De dames versloegen THB
4 met 26-4 en de heren bleven met 16-5 baas in eigen huis

tegen Spaarnwoude. De dames bezetten nu een verdienstelijke derde plaats, terwijl de heren samen met Thamen
2 aan kop gaan.

Nieki Valkenstijn, Wilma
van Riemsdijk en Martina
Balk brachten al in de 1e inning van het thuisduel een
3-0 voorsprong in de boeken. Honkslagen van Anke
Koning en Sandra Castien
waren mede debet aan
deze voorsprong. Nadat ZSC
in de 2e inning niet had gescoord werd de voorsprong
in de 3e en 4e inning opgevoerd naar 10-1. Valkenstijn,
Koning, Castien, Marcella
Balk, Sylvia en Sonja Koper
en Lida Oudshoorn passeerden de thuisplaat. In de 5e

inning leek THB terug te komen. Op het werpen van Van
Riemsdijk (2x 3-slag, 0x 4-wijd
en 7 honkslagen tegen) werden drie runs gescoord. Het
Zandvoortse antwoord op
deze score was vernietigend.
Liefst zestien keer wist een
ZSC-speelster de thuisplaat
te bereiken, waarmee de 26-4
zege verklaard is.

Heren

De heren namen al in de 1e
inning een 10-0 voorsprong,
op basis van 6 honkslagen
waaronder een homerun van

Tjeerd Buijs. Naast Buijs (2x),
die ook nog een honkslag
sloeg, kwamen Peter Douma
(2x), Ruud Bijl, Marcel Paap,
Jeroen van ’t Wout, Jeroen
van Soest, Ben Draijer, Ben
de Jong eveneens over de
thuisplaat. Na een puntloze
2e inning duurde het tot aan
de 3e inning voor er weer gescoord werd. Spaarnwoude
scoorde 1 run, terwijl ZSC via
runs van Douma, Bijl, Buijs,
Paap en Van Soest uitliep
naar 16-1. In de 4e slagbeurt
scoorde Spaarnwoude nog 3
punten op het werpen van
Buijs (3x 3-slag, 2x 4-wijd, 7
honkslagen tegen), terwijl
Bijl voor het 16e Zandvoortse
punt zorgde. In de 5e inning
bepaalde Spaarnwoude met
twee runs de eindstand op
16-5. Komende zaterdag spelen de heren om 18.00 uur
thuis tegen DIO.

sport algemeen
Subsidie voor onderzoek naar
omnivereniging nog niet rond
De subsidieaanvraag van de Sportraad Zandvoort riep bij
de meeste fracties nogal wat vragen op tijdens de behan-

deling in de vergadering van de commissie Planning &
Control.

Sportraad Zandvoort heeft
een subsidie aangevraagd
om een onderzoek te kunnen laten uitvoeren naar
de wenselijkheid en de
mogelijkheid van een omnivereniging in Zandvoort.

De fracties vinden vooral
de onderbouwing te mager en een enkeling wilde
zelfs dat de Sportraad zo
een onderzoek zelf deed.
Volgens sportwethouder
Gert Toonen is de Sportraad

daar niet voor en hij wees op
het voorbereidende werk
dat de Sportraad al verricht
heeft. De fracties waren
echter niet te vermurwen
en wachten een degelijker
voorstel van de wethouder
af. Deze beloofde hier voor
de raadsvergadering mee te
komen. Het voorstel wordt
voorlopig als bespreekstuk
op de agenda van de raad
gezet.

handbal
Zaterdag schoolhandbaltoernooi

Het jaarlijkse schoolhandbaltoernooi wordt dit jaar ko-

mende zaterdag, bij goed weer, door ZSC georganiseerd
op hun velden in sportcomplex Duintjesveld. Alle groepen

8 van de Zandvoortse basisscholen zullen weer meedoen
en strijden om de titel Kampioen van Zandvoort.
Dit jaar zullen er echter
slechts 5 meisjesteams
meedoen. Het team van
de Mariaschool heeft er-

voor gekozen om deel te
nemen aan een tegelijker tijd georganiseerd
toernooi van ZHC dat niet

verplaatst kon worden.
En dat terwijl de beide
data al in het najaar van
2007 bekend waren. Bij
de jongens zullen wel alle
scholen deelnemen. De
wedstrijden beginnen om
11.00 uur en duren 2 x 10
minuten. De prijsuitreiking
zal rond 15.30 uur plaatsvinden.

autosport
Prachtige historische wagens sieren Jubileumraces
In het Delta Lloyd Private Banking Nederlands Kampioen-

schap voor historische toerwagens en GT’s, dat veel
cachet gaf aan de Jubileumraces, mocht Hans Hugenholtz
jr. tweemaal als winnaar het podium bestijgen. Met zijn
fraaie Ford GT40, die oude tijden deed herleven, bleef hij

Niek van Gils met een TVR Grifith voor. Ander historisch

racegeweld kwam van de historische Monoposto’s (open
eenzitters). De Zweed Mats Andersson won beide wedstrijden met zijn Ralt RT Formule 3 auto.

van afgelopen weekend het gedoodverfde kampioensteam
van Bertus Sanders en Marc Koster, die door een drive-through
penalty het podium nipt misten. Wel hielden zij de schade,
door de vierde plaats en winst in de eerste race, beperkt.
De eerste manche van de Formido Swift Cup was er een waar
de spetters vanaf vlogen. Ronden lang werd de strijd om de
eerste plaats uitgevochten door Hans Bos, Karel Verspaget,
Tim van Gog en Sandra Douma. Uiteindelijk won Bos met een
minimale voorsprong voor Van Gog en Verspaget. In de tweede
race kwam podiumkandidaat Bos in contact met Verspaget,
waardoor Bos een tijdstraf van 30 seconden kreeg opgelegd.
Van Gog mocht ditmaal de grootste beker in ontvangst nemen.
Tweede werd Douma voor Jeroen den Boer.
Dunlop SportMaxx Clio Cup coureur Pim van Riet was eindelijk weer in bloedvorm. In de eerste race op zaterdag pakte hij
overtuigend de overwinning. Op zondag ging de overwinning
naar Robert van den Berg. Hij eindigde voor Paul Vahstal en
Addie van de Ven. Van Riet eindigde ditmaal als vijfde en steeg
daarmee naar de tweede plaats in de stand om het kampioenschap, achter Vahstal. De Olympia klasse werd gewonnen door
respectievelijk Mickey Bertram en Ruud Steenmetz.

Races met historische auto’s
tijdens de jubileumraces

foto: Chris Schotanus

Bij de Samsung BMW 130i Cup was er weer volop spektakel.
In de huidige ‘koningsklasse’ stonden dit weekend zes verschillende coureurs op het podium. In eerste instantie dacht
Bas Schothorst de sprintrace gewonnen te hebben maar
door een diskwaliicatie later op de dag werd de winst bij
Bertus Sanders in de schoot geworpen. Door de omgekeerde
startopstelling kwam de voor Jan Lammers ingevallen Allard
Kalff bij de start van de tweede race op pole position, maar hij
kon de eerste plaats niet volhouden. Uiteindelijk werd Kalff
zeer verdienstelijk toch 2e omdat Tim Coronel met een na
een crash volledig scheef staande auto niet alles kon geven.
De beide broers van Oranje, Bernhard jr. en Pieter Christiaan,
stonden gebroederlijk naast elkaar bij de uitreiking van de
BMW Drivers Trophy na de 2e race.
In de Toerwagen Diesel Cup heeft voor het eerst een
Volkswagen-equipe op de hoogste trede van het schavot gestaan. Oud-Zandvoorter Rob Karst en zijn co-equipier Ronald
Morien versloegen in de tweede race van de Jubileumraces

In Memoriam
Laatste eer voor Theo Koks
Voormalig autosportkampioen Theo Koks
kreeg een laatste ere-rondje
over het circuit
van Zandvoort.
De 63-jarige
oud- coureur
overleed afgelopen zondag nadat hij al enige tijd ziek was.
In 1985 werd Koks kampioen in de toerwagenklasse groep
A met een Ford Escort. In het dagelijkse leven is Koks jarenlang werkzaam geweest bij Ford Nederland.

In de Formule Ford werden beide edities gewonnen door Simon
Knap. In de Zetec klasse ging de overwinning tweemaal naar
Vincent van der Valk. In de Northern European Cup Formula
Renault 2.0 ging de zege tweemaal naar Valtteri Bottas. Beste
Nederlander in de eerste race was Nicky Catsburg en in de
tweede race Stef Dusseldorp.
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golf
Koper en Koning winnen
Bluys Open

Het duo André Koper en Angelo Koning heeft het traditionele Bluys Open golftoernooi gewonnen. De wedstrijd

werd maandag onder prachtige weersomstandigheden
afgewerkt op de baan van Spaarnwoude.
Koper en Koning waren
oppermachtig en hadden
alleen directe concurrentie van Louis van der Mije
en Frans Moët, die slechts
één slag moesten toegeven. Op de derde plaats
eindigden Mark Holtrop
en Tom Brouwer. In het
individuele klassement
ontliepen Angelo Koning

en Louis van der Mije elkaar
met 46 punten niets. Derde
werd Hans Botman (42).De
Bluys Open wordt ieder jaar
op 2 juni gespeeld om twee
overleden spelers te herdenken: Huub Emmen en Marc
van der Mije. De dag werd
afgesloten met een perfect
verzorgde BBQ bij Café Bluys
aan de Buureweg.

voetbal
Mutaties bij SV Zandvoort

Om 00.00 uur in de nacht van 31 mei op 1 juni sloot de over-

schrijvingstermijn voor het amateurvoetbal in deze regio.
Bij SV Zandvoort is een aantal spelers van de zaterdag-

afdeling gestopt en er komen er drie bij. Ook bij de zondagafdeling zijn er mutaties. Hieronder volgen de details.

Zaterdag:

Weg: Remy Driehuizen
(Telstar), Vincent Hompes
(Bloemendaal), Michel van
Kampen (Young Boys).
Gestopt: Robin Castien,
Dennis Keuning René Paap
en Arend Regeer.
Nieuw: Stein Stobbelaar (SV
Zandvoort zondag), Mitchel

Post (Stormvogels), Boy de
Vet (Edo zat.)

Zondag:

Weg: Marc Hoppe (DIO).
Gestopt: Michel van Marm
en Sander v.d. Wal.
Nieuw: Bayar (Türkiyemspor),
Kalkan (Ripperda), Markivoc
(Zandvoort).

adverteerders
Allard Kalff wordt op de hielen gezeten
door Dillon Koster

foto: Chris Schotanus

Jan de Boer overleden

Op dinsdag 27 mei is op 81-jarige leeftijd Jan de Boer over-

leden. Hij wordt geschouwd als de nestor de vaderlandse
catamaranzeilers. De Boer woonde in Bentveld en is in het
bijzijn van zijn familie vredig overleden.

De Boer startte in 1976 samen met zijn vrouw de import
van de eerste Prindle en Nacra catamarans in Nederland en
Europa. Het echtpaar wist deze, voor die tijd nog zeer onbekende zeilboten uit de VS, tot een groot succes te maken.
Jan de Boer was vanwege zijn broze gezondheid al geruime
tijd niet meer actief bij de zeilsport betrokken. De catamaransport heeft met hem één van zijn grootste inspiratoren
verloren.

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte
houden van alles wat in Zandvoort leeft.
De adverteerders in de krant van deze week zijn:

(In alfabetische volgorde)
Administratiekantoor K. Willemse
Asian Delights
Auto Strijder
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bibliotheek Duinrand
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boudewijn’s Visservice
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Chin Chin
Circus Zandvoort
Club Nautique
Danzee
Dorsman Assurantiën
Gall & Gall
Gemeente Zandvoort
Genootschap Oud Zandvoort
Greeven Makelaardij o.g.
IJzerhandel Zantvoort

Jobtide
Kroon Mode
Media Markt Cruquius
Meijershof, Restaurant
Motorrijschool Goede
Netexpo Internet BV
NVM Makelaars Zandvoort
P. van Kleeff
Parfumerie Moerenburg
Pluspunt Boomhut
Residence Cocarde
Sea Optiek
She Satehcafé
Slagerij Marcel Horneman
Strandpaviljoen today@twelve
Take Five
Thalassa Strandpaviljoen 18
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van der Reijden Makelaars
Vanhier
Vlug Fashion Men’s Wear
Willemse Elektrotechniek
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nieuw
nieuw

nieuw

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie
nieuw

Kostverlorenstraat 94

Dr. J.G. Mezgerstraat 41

Swaluestraat 11

Zeer verrassende en royale 2-onder-1 kap villa aan de rand van het
groene hart van Zandvoort op 882 m2 eigen grond. De vormgeving
van deze woning is bijzonder en daardoor ook de indeling, bovendien
beschikt dit huis over 4 verdiepingen, 5 ruime slaapkamers en een
groot souterrain; voor verschillende doeleinden in te richten. Naast de
zeer ruime inpandige garage is ook er voldoende parkeerplaats voor
meerdere auto’s op de oprit in de voortuin. De achtertuin met diverse
terrassen is onder architectuur aangelegd.

Op de 1e woonlaag gelegen 4 kamer hoekappartement met zonnig balkon
op het zuidoosten en berging in de onderbouw.
Het appartementencomplex Ruyterstede beschikt over een lift en ligt op
steenworp afstand van het strand, nabij centrum, station en openbaar
vervoer.

In het hart van het oude dorpscentrum van Zandvoort, in de directe
nabijheid van de winkels en het strand bieden wij deze verrassend grote
vrijstaande villa aan met 5 slaapkamers, souterrain ruimte, riante zolder,
dubbele garage en een besloten tuin. Door de onverwachte grootte van dit
bijzondere object, woonoppervlakte ca. 275 m2!, leent deze woning zich
goed voor bijvoorbeeld dubbele bewoning of praktijk/kantoor aan huis.
Het pand is dan ook aan de zijkant voorzien van een extra entree.

• Woonoppervlakte ca. 260 m2, perceeloppervlakte 882 m2

Vraagprijs € 1.095.000,--

• Verzorgd appartement in modern complex
• Geheel v.v. kunststofkozijnen met dubbele beglazing
• Woonoppervlakte ca. 85m2

Vraagprijs: € 239.000,--

nieuw

De Wittstraat 5

In een doodlopend straatje, waar alleen bestemmingsverkeer komt, op
nog geen 50 meter van het Zandvoortse strand staat deze woning met
5 slaapkamers en de mogelijkheid om te parkeren op eigen terrein is
aanwezig.
•
•
•
•
•

Nieuwe pui achterzijde met openslaande deuren in 2005
Dakkapel vervangen 2e verdieping in 2005
Centrum en openbaar vervoer op loopafstand
Mogelijkheid om te verhuren is aanwezig
Woonoppervlakte ca. 150 m 2

Vraagprijs : € 475.000,--

• Woonoppervlakte ca. 275 m2, perceeloppervlakte 287 m2

Vraagprijs : € 598.000,--

nieuwe prijs

De Ruyterstraat 2/6

Zeestraat 41

Mooi gelegen, ruim 3-kamer hoekappartement (v.h. 4 kamers) aan de
boulevard. Vanwege de hoekligging op de 3e etage en de grote ramen aan
2 zijden is het uitzicht op strand, zee en boulevard prachtig te noemen.
Het appartement is in 2005 nagenoeg compleet verbouwd en is direct te
betrekken. De wanden zijn strak gestuukt en er ligt een fraai lamelparket
door het gehele appartement.

In het centrum ligt dit royale karakteristieke halfvrijstaande pand,
bestaande uit 4 verd. met op de beg.grond en souterrain een restaurantfunctie. Het restaurant Dubrovnic beschikt over een keuken met grote grill,
bargedeelte en in het souterrain bevindt zich de spoelkeuken met div.
opslagruimten en toegang tot de tuin. De geheel gerenoveerde 1e verd.,
wordt in verhuurde staat aangeboden. De 2e verdieping is een studio met
kookgelegenheid en sanitaire voorzieningen.

•
•
•
•

Grotendeels kunststof kozijnen met dubbel glas
Nieuw raam zijkant achter
Inpandige berging
Woonoppervlakte ca. 90 m2

Vraagprijs: € 250.000,--

• Opp. bedrijfsruimte ca. 160 m2 (beg.grond+souterrain)
• Opp. woonruimte ca. 92 m2(1e verd.+2e verd.)
• Perceeloppervlakte 278 m2

Vraagprijs € 675.000,--
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Het wekelijkse nieuwsblad
voor Zandvoort en Bentveld
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Jeugdtoneel
Wim Hildering

Galerij der
kampioenen

Haringfeest bij Thalassa

Het Nederlands elftal heeft afgelopen maandag voor een onverwachte drukte gezorgd

in de Zandvoortse uitgaansgelegenheden. Vooral de cafés die grote schermen hadden,

€ 2,50
• Heel vezelwit
• Vruchtenschelpje € 1,50
per stuk
• Weekendtaartje € 7.95

puilden bijna uit. Tijdens de wedstrijd kon men op straat een kogel afschieten zonder
iemand te raken.

Stap ook eens binnen voor
een heerlijk belegd broodje
met ambachtelijk gemaakte
salade, of een heerlijk kopje
koffie met een gebakje
Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

De Hollandse Nieuwe was weer voortreffelijk

Het was weer een haringfeest, afgelopen zaterdag bij

strandpaviljoen Thalassa. Niet alleen stond de Hollandse
Nieuwe in het middelpunt van de belangstelling, ook de

voordracht van eigenaar Huig Molenaar over vis en vissen

Foto’s: Chin Chin en Bierbrucht

uit de Noordzee en de diverse optredens van artiesten wer-

De Mannetjes
Zandvoort
en Oranje

‘Gehoord in La
Fontanella: mag ik van
u een pizza trezero?’

De zeer welkome overwinning van de Nederlandse
voetballers op wereldkampioen Italië was oorzaak
van een spontaan feestgedruis in het centrum
van Zandvoort. Direct na
de wedstrijd was er menige polonaise van feestende voetballiefhebbers
op straat te zien. “Het was
dit keer drukker dan vorige
keer tijdens de groepsfase
van het WK. Ik denk dat het

mede vanwege de aansprekende tegenstander kwam”,
aldus Bas Lemmens van discotheek Chin Chin. Dezelfde
geluiden kwamen uit andere cafés en dancings waar
Zandvoorters en gasten via
grote schermen de wedstrijd
volgden. Als Nederland op
deze manier door de groepsfase heen komt, kan het voor
de plaatselijke horecaondernemers wel eens een aangename junimaand worden!

den zeer goed ontvangen.

Het is alweer de vierde keer
op rij dat het Haringhappen,
op de eerste zaterdag nadat
de eerste Hollandse Nieuwe
weer verkocht mag worden,
door de familie Molenaar
georganiseerd werd en ieder jaar wordt het aantal
bezoekers verdubbeld. Dit
jaar hebben Huig en zijn
zoons 1250 haringen staan
snijden en uitdelen aan een
gezellige menigte haringliefhebbers. Bij de haring
werd een uitermate fijne
Corenwijn geschonken, de

Zandvoort Optiek

mooiste combinatie met
onze Hollandse trots. Die
haringliefhebbers genoten
van alles: het weer was zeer
goed, de drank koel, het entertainment dik in orde en
‘last but not least’ was de
haring van werkelijk topkwaliteit. Na afloop lieten
een kleine 200 gasten zich
de gebakken vis ook nog
goed smaken en iedereen
ging in de loop van de avond
voldaan naar huis. Op naar
het eerste lustrum van het
haringhappen bij Thalassa!

Extra concert:
Zaterdag 14 juni 2008

Durham University
Hill Orchestra
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: gratis

Kerkpleinconcerten
Zondag 15 juni 2008

Vrouwenkoor
Malle Babbe o.l.v.
Leny van Schaik
Aanvang: 15.00 uur
Toegang: gratis
www.classicconcerts.nl

Kom ook 18 juni naar de commissievergadering
Projecten en Thema’s en hoor hoe het verder

VADERDAGTIP :

gaat met de verschillende toekomstscenario’s

ZONNEBRIL

voor Zandvoort!

Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

1

Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf,
’t is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan
je zegt ik ben wat moe,
maar op een keer
dan ben je aan je laatste beetje toe.

Na een welbesteed leven ging van ons heen onze moeder,
oma en overgrootmoeder ‘oma-vissie’

Margaretha Schilpzand-Ottenbros
- Gré weduwe van Wim Schilpzand

* 18 maart 1922

Zandvoort

Uit aller naam:

† 8 juni 2008

Willem Schilpzand
Fred Schilpzand

Correspondentieadres:
F.C. Schilpzand
Van Lennepweg 22-2
2041 LH Zandvoort
Onze moeder is opgebaard op haar kamer (213) in
het Huis in de Duinen, Herman Heijermansweg 73 te
Zandvoort. Er is gelegenheid tot afscheid nemen en
condoleren op donderdag 12 juni van 19.00 tot 20.00 uur.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 13 juni
om 13.30 uur in de kleine aula van crematorium Westerveld,
Duin en Kruidbergerweg 2-6 te Velsen (Driehuis).
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de
ontvangkamer van het crematorium.

kerkdiensten

ZONdag 15 juNi

In Memoriam
16 juni 1998

16 juni 2008

Anneke Velker-Koeree
Nan †

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur ds. P. Kuiper uit Leiden
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
www.aap-parochies.nl
10.30 uur Pastor C. van Polviet
RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan 9, Aerdenhout
www.aap-parochies.nl
10.30 uur Dhr J. Wesseling

U bent mij een hulp geweest
en in de schaduw van Uw vleugelen
zal ik vrolijk zingen
Psalm 63:8

Na een lange strijd is tot ons grote verdriet
overleden, onze eeuwige optimist,
mijn lieve man, mijn geweldige vader,
schoonvader en onze allerliefste opa.

Gerrit Anthonie Piers
echtgenoot van Alida Piers - van der Mije
* 20 mei 1926

Zandvoort

Onze grote dank gaat uit naar alle hulpverleners die hem
en ons de laatste jaren tot steun zijn geweest.
Ger is nu in het Uitvaartcentrum Zandvoort, Tollenstraat
67, waar u afscheid van hem kunt nemen op donderdag
12 juni van 17.30 uur tot 18.30 uur.
De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 14 juni om
11.45 uur in de Protestantse Gemeente, Poststraat 1 in
Zandvoort.
Aansluitend is de crematie om 13.45 uur in Crematorium
Westerveld, Duin en Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis.
Tijd van samenkomst 13.30 uur.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in een van de
koffiekamers van het Crematorium.
Correspondentieadres: Brederodestraat 1 flat 4, 2042 BA
Zandvoort

Lieve Opa,
We zullen jou en je grapjes heel erg missen.
Wat hebben we veel leuke dingen beleefd samen!
Je hebt je rust verdiend en we weten dat je altijd
bij ons zult zijn.
Dag lieverd, dikke kus
Sven, Anick en Michiel

Nog maar 1 week….

Marcel en Justine

Rectiicatie:
In de overlijdensadvertentie van Wil Neerincx, stond vorige
week helaas een verkeerd geboortejaar. De juiste geboortedatum is: 9 september 1924 (Roermond). Wil Neerincx is op
83 jarige leeftijd overleden op 29 mei 2008 in Zandvoort.
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Onze mama en papa, tante en oom

Karen Beker & Richard Bruijnzeel
trouwen op vrijdag 20 juni om 15.00 uur
Wij hebben er heel veel zin in!!
Lars, Oscar, Aranka en Sebastian

Binnenkort zal in Zandvoort de eerste sociocratische school van Nederland worden geopend. Een basisschool, die voor zowel de leerlingen als hun ouders veel mogelijkheden
gaat bieden: lexibele school- en vakantietijden, maatwerk voor elke leerling, unieke be-

sluitvorming en meer leermogelijkheden, zoals Engels, ilosoie en kunst. Kortom, een

Tel. 023 - 571 57 07

school van de toekomst.

www.clubnautique.nl
juni
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burgerlijke stand

31 mei – 6 juNi 2008
Gehuwd:

Gerritsen, Hendericus Johannes Gerardus en: Rabelink,
Heidi

Geboren :

Kaithlyn Michelle, dochter van: Van Kouteren, Sandro
Sebastiaan en: Van der Storm, Ilona Laurentia
Theodoro, zoon van: Bon, William en: Bibow Bon, Cibele
Mylène Juliëtte, dochter van: Hus, Johannes en: Meuleman,
Manon Lisette
Guilana Maria, dochter van: Van Schaik, Jerieb Guillaume
en: Daane, Johanna Anita
Aleidus Wilhelmus, zoon van: De Jong, Jacobus Franciscus

Overleden:

Neerincx, Wilhelmus Antonius, oud 83 jaar
Diependaal, Adelberta, oud 55 jaar
De Boer, Sieds, oud 73 jaar
De Boer, Jan Hendrik, oud 81 jaar
Van Ophem, Johannes Cornelis Franciscus, oud 75 jaar
Kolderie, Arthur, oud 86 jaar

cartoon

Sandra en Ronald
Rebel, Harley

maatwerk voor ouder en leerling

restaurant aan het strand

† 9 juni 2008

A. Piers - van der Mije
Annemieke en Wimbart de Buijzer - Piers
Anick en Michiel
Sven

De School:

waterstanden

Hans van Pelt

Vlnr Marijke v.d. Graaff, Linda Bluijs en Marjolein Ploegman

Het uitgangspunt van De
School is om leerlingen vanaf
de voorschool, 2- en 3 jarigen,
tot aan hun 19e jaar te begeleiden en te scholen. Dat gaat
via een door de leerling, zijn
ouders en de school in gezamenlijk overleg op te stellen
activiteitenplan dat vier keer
per jaar wordt bijgesteld en
dat vanzelfsprekend aan de
wettelijke normen voldoet.
De wijze van gezamenlijk
overleggen, is sociocratisch.
Sociocratie is een wetenschappelijke en in de praktijk
bewezen wijze van organiseren, die uitgaat van gelijkwaardigheid van individuen.
De naam komt van de Latijnse
en Griekse woorden socius
(=medemens) en kratein (=regeren), en betekent zoveel als:
de medemens regeert.
Eén van de oprichters en
voorzitter van het bestuur
is Marjolein Ploegman, een
Zandvoortse die haar sporen
in het onderwijs verdiend
heeft. Ze heeft een achtergrond in bedrijfskunde en
opleidingskunde en begeleid-

de tientallen HBO- en MBOopleidingen bij onderwijsontwikkeling. “Wij willen aan
ieder individu de mogelijkheid geven om lexibel naar
school te komen. De leerlingen worden tussen 08.00 uur
en 10.00 uur op school verwacht en kunnen tot 18.00
uur begeleid worden. Ook
willen wij lexibel zijn in de
vakantieplanning. De School
is 50 weken per jaar open en
dus kunnen de ouders hun
eigen vakantieperiode invullen”, aldus Ploegman. “Wij
willen uiteindelijk ook voortgezet onderwijs aanbieden.
Er zullen regelmatig workshops van specialisten aan
de hand van thema’s worden
georganiseerd. Dat kunnen
vaklieden zijn maar ook bijvoorbeeld een kunstenaar of
een advocaat. Ook zullen de
leerlingen van kleins af aan
leren om onder begeleiding
een gezonde lunch voor te
bereiden, vanaf de planning
tot de inkoop aan toe.”
“Daarnaast bieden we Engels
aan vanaf groep 1”, vult direc-

teur Marijke van der Graaff,
afkomstig uit het internationale onderwijs, aan. Een
andere Zandvoortse, Linda
Bluijs, is als orthopedagoog
en leerkracht aan De School
verbonden. Zij heeft zich vanuit het bestaande onderwijs
verdiept in de sociocratische
achtergronden en is heel enthousiast: “Als kinderen op
4-jarige leeftijd aangeven
dat ze willen lezen, kan dat
bij ons. We benutten de talenten van het kind.”
De School presenteert zich
binnenkort in Zandvoort.
Op woensdag 18 juni tussen 20.00 uur en 22.00 uur
en op vrijdag 20 juni tussen
09.30 uur en 11.30 uur kunt u
kennismaken met De School
in het Wim Gertenbach
College. Meer informatie
over De School kunt u vinden op www.deschool.nl.
U kunt ook contact opnemen met: Linda Bluijs tel:
06-23998868,Marijke van der
Graaff tel: 06-48478110
of Marjolein Ploegman, tel:
06-25042593.

Muzikanten gezocht

De Ondernemers Vereniging
Zandvoort is op zoek naar
muzikale gezelschappen
voor de nieuwe muziektent.
Het liefst Zandvoorters die
betrokken zijn bij een jazz-

combo, salonorkest, koor of
ander muzikaal gezelschap.
Popmuziek in het zogenaamde ‘unplugged’ genre
is ook welkom! Zolang het
maar in overeenstemming

is met de authenticiteit en
uitstraling van Zandvoort.
Stuur, voor meer informatie,
een e-mail naar info@ondernemendzandvoort.nl of bel
met 06-55144389.

column

Volgens mij…

slaat de oranjegekte toe.
Overal is oranje. Er is geen
ontkomen meer aan. Van
alles en nog wat is in deze
kleur verpakt. En dat allemaal vanwege het EK voetbal. Ik moet kleur bekennen:
ik vind voetballen niks aan!
Na vele malen uitleg kan het
me nog steeds niet bekoren.
Wel ben ik een absolute fan
van de kleur oranje. De kleur
symboliseert de opgaande
zon en staat voor warmte en
vrolijkheid.
Mijn verliefdheid voor oranje
begon al vroeg. Het liedje ‘het
is oranje, het blijft oranje,
het is oranje boven’ werd op
school vaak geoefend. Jaren
later stond er in mijn huiskamer een opvallende oranje
fauteuil met daarbij oranje
overgordijnen. Geweldig!
Ooit had ik een zonnebril
met oranje glazen. Als je die
opzette dan werd de wereld
een stuk vrolijker. Zelfs het
montuur van mijn nieuwe
bril is oranje en onlangs kocht
ik een T-shirt in deze mooie
kleur. Want oranje zal in mijn
kleurenpallet nooit ontbreken.
Daarom vond ik het kleurenspel bij het gemeentelijke
toekomstdebat ‘Toekomst
van Zandvoort’ in eerste instantie een leuk idee. Vier scenario’s waren aan een kleur
gekoppeld: geel, groen, oranje
en een vage kleur paars. Met
de kleurkeuze gaf je aan welk
plan je het meeste aantrok.
Voor mij niet zo moeilijk:
oranje! Alleen was deze kleur
gekoppeld aan het plan €uropa Beach. Net zoals bij voetballen vind ik dit voorstel 10
keer niks. ‘De badplaats van
de toekomst’ is voor mij té
grootschalig opgezet.
Zou het een bewuste keuze
zijn geweest om met deze
kleuren te werken? De presentatie kon mij niet meer
boeien en ik ben eerder vertrokken. Bij het volgende debat zet ik mijn oranje
zonnebril op mijn
neus. Dan zal onze
toekomst vast en
zeker er vrolijker en
zonniger uitzien.

Nel kerkman

familieberichten
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ZANDVOORT
HOTEL HOOGLAND

Hotel Hoogland aan de voet van de watertoren.
30 kamers, 3 sterren, het gehele jaar geopend

zoekt

zoekt

nachtreceptionist

stevige dame/ heer, die wil assisteren in de

voor 1 of meerdere nachten per week.
Werktijd van 23.00 uur tot 7.00 uur.
Er is een lijstje ‘te doen’, maar er blijft veel tijd
over voor b.v. studie.
Dus ideaal voor een student, maar ook een
gepensioneerd iemand is van harte welkom.
Reacties graag naar Floris Faber:
023 5715541 of info@hotelhoogland.nl

housekeeping
en bij het ontbijt.
Werktijden en/of dagen in overleg.
Wij denken aan een vaste aanstelling voor
een aantal uren.
Reacties graag naar Floris Faber:
023 5715541 of info@hotelhoogland.nl

Vrijdagavond een
“We lusten ze rauw en
gebakken menu”
Italiaans voorgerecht
Hollands hoofdgerecht
Frans nagerecht met een
Roemeens tintje.
Na het diner kunt u in ons
Holland huis op een groot
scherm de wedstrijd zien.
Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Jobtide uitzendbureau

zoekt personeel voor diverse branches.
Kijk op de website www.jobtide.nl of
maak even een afspraak om persoonlijk kennis
te komen maken via telefoonnummer
023-8887340 of de e-mail info@jobtide.nl

Danzee & Chin Chin
Presenteren samen in beide locaties

Café Oomstee

Zaterdag
14 juni

Halve finale
Karaoke

Vrijdag 20 juni van 22.00 - tot 05.00 uur

Krant niet ontvangen?
4

De provincie Noord-Holland heeft bij mondde van gedeputeerde Moens positief gereageerd op de uitkomsten
van het bestuurskrachtonderzoek, dat de raad dinsdag
besprak. Uit de discussie over de begrotingsrapportage
werd duidelijk dat gemeentesecretaris Harry Coerts de
gemeente Zandvoort na nog geen drie jaar weer gaat verlaten. De nieuwe parkeerverordening werd vastgesteld,
terwijl ook de plannen voor de sociocratische school
werden goedgekeurd. Bij de hamerstukken werden de
plannen voor de nieuwe huisvesting van de brandweer
en de subsidie voor de door Thijs Ockersen te maken ilm
“Zandvoort bij de Zee” goedgekeurd.
Cees van Deursen (GL)
vroeg burgemeester Niek
Meijer voor de discussie
mede te delen wat de provincie van het rapport over
de Zandvoortse bestuurskracht vond. Meijer kon
mededelen dat de provincie
geen onverwachte zaken
had aangetroffen en derhalve kon instemmen met
de inhoud. De burgemeester kon tevens melden dat
gezien de reactie er geen
sprake is van een mogelijke gemeentelijke fusie. Wel
vroeg de provincie aandacht
voor de intergemeentelijke
samenwerking in de regio.
Het college zal op termijn
komen met een discussienota over een aantal verbeter punten, waarbij onder
andere de verhouding tussen college en raad aan de
orde zal komen.

Secretaris

Uit de discussie over de begrotingsrapportage werd
duidelijk dat de gemeente
in onderhandeling is met
gemeentesecretaris Harry
Coerts over zijn vertrek. Coerts,
na drie jaar nog altijd wonend
in Friesland, is momenteel om
onbekende redenen op nonactief.

Parkeerbeleid

De aanpassing van de parkeerverordening in verband met
de parkeerproef in Zuid, leverde kritiek op van de kant van
de oppositie. Wethouder Tates
en Nico Stammis (PvdA) verweten de oppositie dat er telkens dezelfde vragen worden
gesteld. GBZ, CDA, GroenLinks
en SP lieten zich echter niet
ringeloren en dienden na een
korte schorsing een motie in
waarin zij vroegen om het

parkeerterrein De Zuid voor
een jaar, met een optie voor
nog jaar maar maximaal twee,
te verhuren aan de huidige
exploitant. Daarvoor zou dan
wel een nieuw contract moeten worden opgesteld en de
huurprijs worden verhoogd.
De inbreng van GBZ en CDA
die de verordening rommelig
en onoverzichtelijk vonden
voor bewoners en bezoekers,
en kritiek hadden op het feit
dat de regeling voor hen die
op eigen terrein kunnen parkeren nadelig zou zijn, werd
door de coalitie met steun van
SP en GroenLinks van tafel geveegd. Overigens stemden SP
en GroenLinks wel mee met
de motie over parkeerterrein
De Zuid. Desondanks vond ook
die geen genade. VVD, PvdA en
OPZ vonden met Tates dat het
voor een dergelijke beslissing
nog te vroeg is. Eerst moet de
parkeerproef in Zuid, die 1 juli
begint, worden geëvolueerd.
De onderhandelingen met de
exploitant gaan overigens gewoon door.

Sportraad

De subsidieaanvraag van de
Sportraad voor een omnivereniging of een koepel die
bepaalde taken overneemt,
werd met 8 tegen 7 stemmen
aangenomen. Daarbij was het
opvallend dat de coalitiepartijen VVD en OPZ verdeeld
stemden.

Voorrangssituatie weer teruggedraaid

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

Met oog en oor
de badplaats door

Politiek
Raadsvergadering 10 juni 2008
Provincie positief over bestuurskracht

ZANDVOORT
HOTEL HOOGLAND

Hotel Hoogland aan de voet van de watertoren.
30 kamers, 3 sterren, het gehele jaar geopend
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De voorrangssituatie op de kruising Haltestraat/Zeestraat/Kostverlorenstraat is weer
naar de oude situatie teruggedraaid. Het verkeer komende uit de Zeestraat en Kostverlorenstraat heeft nu weer voorrang op het verkeer uit de kruisende straten.

DRESSCODE=WHITE
Grand Café Danzee - Chin Chin

Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Terug naar de oude situatie

De Zandvoortse Courant
meldde al direct na de herstructurering van de kruising dat de veiligheid er
niet mee gediend was. Ook
GBZ-raadslid Astrid v.d. Veld
trok aan de bel. Waarom de
beide, onlangs aangelegde
verkeersheuvels in de ‘verlengde’ Haltestraat niet in
eerste instantie al zijn aangelegd zal wel een raadsel
blijven. Nu kost het alleen
weer extra geld.

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Afscheid juf Joke

Afgelopen vrijdag heeft
juf Joke Rubeling oficieel
afscheid genomen van de
Mariaschool, waar zij 40
jaar les heeft gegeven. Na
de zomervakantie gaat er
dus het een en ander in
haar leven veranderen. Op
haar verzoek werd door de
leerkrachten een musical
ingestudeerd die vrijdag
drie keer is opgevoerd. Tot
volle tevredenheid van het
jeugdige publiek dat zo nu
en dan de liedjes spontaan
meezong. Joke Rubeling is
na haar opleiding teruggegaan naar de lagere school
(zoals dat vroeger heette)
die ze zelf heeft doorlopen.
Ze zal in de toekomst niet
helemaal wegblijven van
de Mariaschool maar zo nu
en dan eens invallen.

Parkeerbeleid

Pension The Spring in de
Oranjestraat heeft het even
gehad met de gemeente en
zijn uitbreiding parkeerbeleid van de Brederodebuurt
die per 1 juli 2008 van start
gaat. Op 23 maart stuurde
de eigenaar een brief om
in aanmerking te komen
voor een parkeervergunning. Immers, bewoners
maar ook bedrijven en
hotel- en pensiongasten
kunnen door middel van
een PAP-vergunning een
ontheffing krijgen van
betaling bij de parkeermeters in de eigen wijk. Binnen
de wettelijke termijn had
de eigenaar nog geen antwoord ontvangen en bij
navraag vertelde een ambtenaar dat hij zich geen

zorgen hoefde te
maken omdat het
pension gewoon
een vergunning
zou krijgen. De eigenaar besloot, tot
drie keer toe, een
klacht in te dienen
en kreeg uiteindelijk een telefonische
mededeling “het
college had (zonder reden)
besloten om de bewoners
van de Oranjestraat géén
parkeervergunning te verstrekken.” Ook het verzoek
om een schriftelijke bevestiging van de weigering is tot
op heden niet gestuurd. Zelfs
raadsleden die de eigenaar
hebben benaderd zwijgen in
alle talen.

Foetsie

Toen de kindercarrousel
werd geplaatst op het Raadhuisplein zijn er, om ruimte
te creëren, witte bankjes en
een drietal boompjes verwijderd. Ondertussen staat
het carrouselletje op het
Badhuisplein op de plaats
waar de picknicktafel stond.
Ook die is even naar elders
verhuisd. Hopelijk worden
deze gemeentelijke attributen straks wel weer terug
gezet? Voor de bankjes en de
bomen op het Raadhuisplein
ziet het er somber uit want
daar zijn de gaten al opgevuld met straatstenen.

Zandvoort schoon?!

Ondanks alle inspanningen is het best moeilijk om
vooral met mooie dagen
Zandvoort schoon te houden. Een bewooonster van
de Kosterstraat constateerde dat afgelopen zondag alle

containers in deze straat
vol waren. Eigenlijk vond
de vervuiling zaterdags al
plaats toen in eerste instantie twee lege dozen werden
neergegooid. Zondag waren er diverse grijze plastic
zakken naast geplaatst en
was ook de bovenste lege
doos al aardig gevuld met
allerlei troep die mensen
zomaar erin gooiden. Als er
1 schaap over de dam is? Is
er geen houden meer aan.

Geen Kustbus

In plaats van Zandvoort
komen de stranden tussen Petten en Den Helder
dit jaar in aanmerking om
de bereikbaarheid van de
kust te verbeteren. Vanaf 1
juli tot en met 31 augustus
kunnen bezoekers met de
kustbus de stranden gemakkelijk bereiken, zonder
ile- of parkeerproblemen.
Deze informatie stuurde
provincie Noord-Holland
ons toe. De reden waarom
Zandvoort buiten de boot is
gevallen, is onbekend.

Vrijdag de 13e

Dit jaar is er maar één vrijdag de dertiende en dat is
op 13 juni. Dat wordt oppassen voor elke zwarte kat die
u tegenkomt en loop dan
ook niet onder een trap
door. De schrik voor vrijdag
de dertiende kan volgens
de sterrenkunde in elk geval NIET voortkomen uit
het feit dat die datum zo
zeldzaam is. Integendeel
zelfs! Er zijn bij nader inzien méér vrijdagen de
dertiende dan andere
dagen de dertiende!
Maar het zou te ver gaan
om dáárachter de heilloze invloed te zoeken.
Tenzij iemand het verdacht
vindt dat de huidige kalender geldt sinds 15 oktober
1582. Dat was namelijk een
vrijdag. En de paus die hem
invoerde heette Gregorius
de Dértiende!
5

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke
Brederodestraat 89 Zandvoort

S
NIEUWE PRIJ

Vraagprijs:
€ 799.000,- k.k.

• Een royale vrijstaande villa met carport, oprit voor
meerdere auto’s en zeer besloten, riante tuin!
• Totaal gerenoveerd met behoud van haar karakteristieke
elementen (o.a. glas in lood, paneeldeuren, balkenplafonds);
• Royale hal, sfeervolle woonkamer-en-suite met schouw en
opensl. deuren naar aangrenzende eetkamer met schuifpui
naar achtertuin, woonkeuken vzv div. inbouwapparatuur,
bijkeuken/gastenverblijf, luxe badkamer met douchecabine,
wandcloset, wastafel, 4 slaapkamers, 2e luxe badkamer
met dubbele wastafel, whirlpool en douchecabine;
• De besloten achtertuin is gelegen op het zuidoosten en
heeft een opp. van maar liefst ca. 230 m²!
• Woonoppervlakte ca. 180 m², perceel 500 m², inhoud ca.
475 m³.

Einde Wandel4daagse met schitterend weer
Het einde van de Wandel4daagse was dit jaar gezegend met schitterend weer. Waar vorig jaar wandelaars net op tijd uit
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Beachnet

de Amsterdamse Waterleidingduinen gehaald konden worden in verband met naderend noodweer, waren alle lopers nu
in staat hun hele traject afmaken.

Celsiusstraat 191 Zandvoort
• Luxe, halfvrijstaande woning met garage, oprit en een
onder architectuur aangelegde voor- en achtertuin
met achterom!
• Gelegen op een perceel van 277 m², in een rustige woonomgeving in “Nieuw Noord”;
• Begane grond: riante woonkamer met schouw en toegang tot
luxe open keuken vzv div. inbouwapparatuur;
• 1e verdieping: 3 slaapkamers, luxe badkamer met ligbad, 2e
toilet, douchecabine en wastafel;
• 2e verdieping: ruime overloop/berging en 2 slaapkamers;
• Voortuin op het zuiden en royale (ca. 12,5 X 10 mtr), besloten
achtertuin op het noorden met verschillende terrassen en
achterom, beide tuinen zijn onder architectuur aangelegd;
• Deze woning is recent bijzonder smaakvol en onder toepassing
van hoogwaardige materialen gemoderniseerd!
• Woonoppervlakte ca. 155 m², perceel 277 m², inhoud ca. 370 m³.

S
NIEUWE PRIJ

Vraagprijs:
€ 498.000,- k.k.

door Erna Meijer

Al twaalf jaar biedt Bart Seubring (39) in Zandvoort hulp

aan zowel professionals als digibeten op het gebied van
computers en alles wat daar zo bij hoort. Oorspronkelijk

woonachtig in Twente en afkomstig uit een horecafamilie,
brak Bart met deze traditie en bekwaamde hij zich al op

jonge leeftijd (14 jaar), via de overbekende Commodore 64,
in de vele geheimen die een computer voor velen van ons

Leeuwerikenstraat 9 Zandvoort

NIEUW

Vraagprijs:
€ 498.000,- k.k.

• Karakteristieke, halfvrijstaande woning (type 2/1 kap),
omgeven door een fraai aangelegde tuin met oprit en
een garage!
• Gelegen in de zeer geliefde “Vogelbuurt” op een perceel van
369 m² eigen grond;
• De vakkundig aangelegde –zeer diepe en brede- achtertuin
met haar div. terrassen heeft een opp. van ca. 165 m²;
• Begane grond: o.a. sfeervolle, tuingerichte living vzv visgraat
parket vloer en toegang tot de achtertuin en open verbinding
naar keuken in de aanbouw, moderne semi open woonkeuken
vzv div. inbouwapp. en toegang tot de tuin, toilet met fontein;
• 1e verdieping: 3 slaapkamers, 2e toilet, moderne badkamer met
ligbad, douchecabine, wastafel en design radiator;
• 2e verdieping: ruime zolder/slaapkamer met dakkapel;
• Ervaar tijdens een vrijblijvende bezichtiging de privacy, de rust
en de ruimte die deze woning u te bieden heeft!
• Woonoppervlakte ca. 135 m², perceel 369 m², inhoud ca. 325 m³.

Nicolaas Beetslaan 27 Zandvoort

S
NIEUWE PRIJ

Vraagprijs:
€ 359.000,- k.k.

• Verrassend ruime, uitstekend onderhouden
tussenwoning met tuin op het zuiden in kindvr.
woonomgeving!
• Uitstekende parkeergelegenheid (vrij parkeren) voor de
deur;
• Begane grond: o.a. modern toilet met fontein, royale woonkamer met zitgedeelte met open haard en eetgedeelte;
• Souterrain: moderne woonkeuken vzv div. inbouwapp.en
toegang tot achtertuin, bijkeuken, werkkamer;
• 1e verdieping: 2 (optie 3) slaapkamers, moderne badkamer
vzv douche, wastafelmeubel en 2e toilet;
• Besloten, royale voortuin op zuiden en achtertuin op noorden met stenen schuur en achterom;
• Woonoppervlakte ca. 130 m², perceel 118 m², inhoud ca.
320 m³.

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De leukste courtage van Nederland*;
Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook ’s avonds;
Persoonlijke en pro-actieve karakter van onze dienstverlening;
Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop,
aankoop, verhuur en beheer;
No cure, no pay;
Gratis waardebepaling van uw woning;
Gratis hypotheekadvies;
Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!
Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites: funda.nl, zah.nl, jaap.nl,
huislijn.nl, woonkrant.nl, marktplaats.nl en natuurlijk vrijehuizenmarkt.nl!
* Vraag naar de voorwaarden

nog steeds heeft.

Willem Draijerstraat 23 Zandvoort
• Hoekwoning met o.a. 4 slaapkamers, oprit voor
2 auto’s, garage en riante tuin (ca. 200 m²) rondom!
• Gelegen in rustige woonomgeving in Zandvoort Zuid;
• Deze eengezinswoning dient grotendeels gerenoveerd te
worden;
• Begane grond: o.a. hal, toilet met fontein, living met schuifpui
naar achtertuin, toegang tot semi open keuken met toegang
tot achtertuin;
• 1e verdieping: 3 slaapkamers, badkamer vzv doucheruimte en
wastafel;
• 2e verdieping: 1 ruime zolderkamer met dakkapel aan oostzijde;
• Voortuin op het westen, zijtuin en achtertuin op het oosten
met stenen schuur en achterom;
• Woonoppervlakte ca. 110 m², perceel 280 m², inhoud ca. 280 m³.

Vraagprijs:
€ 389.000,- k.k.

Verzetsplein 36 Zandvoort
• Bijzonder fraai afgewerkte 3-kmr maisonnette met
privé-parking, 2 terrassen en uniek uitzicht over een
grote binnentuin met waterpartij!
• Gelegen op de begane grond en 1e verdieping van app.
complex “Korinthe” in het hart van “Park Duijnwijk”;
• Speels ingedeelde living met fraaie parketvloer en toegang tot
terras, open verbinding naar luxe semi-open keuken (vzv div.
hoogwaardige inbouwapp.) en eetkamer, luxe badkamer vzv
design sanitair (o.a. bad/douchecombinatie, wastafelmeubel),
luxe toilet met fontein, 2 slaapkamers met toegang tot 2e terras;
• Beide terrassen zijn op het oosten gelegen met uitzicht over
binnentuin met waterpartij;
• Privé parking in ondergelegen parkeergarage;
• Stijlvol ingericht en uitstekend onderhouden!
• Woonoppervlakte ca. 95 m², inhoud ca. 230 m³.

Vraagprijs:
€ 274.500,- k.k.

BEL 023 – 5 731 999
Nick ten Broeke
Emmaweg 21
2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 – 5 732 007
M.: 0655 – 13 03 65
E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

www.vrijehuizenmarkt.nl
Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

Allemaal in de rij om de laatste stempel te halen

Rond 18.00 uur zorgde burgemeester Niek Meijer ervoor
dat de lopers van start konden gaan. Nauwelijks een uur
later was het al weer gedaan en kon de drumband van
Marionettenkorps Irene uit Nieuw Vennep de wandelaars
voor de eerste keer langs de ‘Via Gladiola’ voeren waar ze
welkom werden geheten door een groot aantal familieleden
en andere belangstellenden. Na nog een rondje rond de kerk

konden zij hun medaille en bloemen, ter beschikking gesteld door de gezamenlijke ondernemers van het Kerkplein,
in ontvangst nemen. De laatste 4daagse van dit jaar is de
Zwem4daagse die van 25 tot en met 29 augustus (men mag
dus één dag overslaan) in het zwembad van Center Parcs zal
worden gehouden. Deze krant zal te zijner tijd de datum van
inschrijven bekend maken.

Gertenbach scholieren
steppen op circuit

Bewoners wensen geen
bouwontwikkelingen

Het Wim Gertenbach College in Zandvoort heeft als één

Vorige week is het ontwerpbestemmingsplan Boulevard

gezonde school’ te zijn. Dit principe wordt op alle niveaus

zaken die volgens de bewoners van het gebied hun uit-

van de speerpunten in haar schoolbeleid het principe ‘een

gehanteerd en loopt van de verkoop van gezonde produc-

Noord aan de bewoners gepresenteerd. In dit plan staan
zicht en het spaarzame groen zullen aantasten.

ten in de kantine, via het verstrekken van lesjes water

voor slechts 10 cent tot het begeleiden van de leerlingen
op het gebied van voeding, conditie en gewicht. Ook biedt

de school de mogelijkheid om buiten schooltijd extra te
sporten.

Als sportief hoogtepunt van
het schooljaar zal komende
week een beweegweek georganiseerd worden voor alle
leerlingen uit de klassen 1, 2
en 3. Iedere dag gaan ze sporten, zowel individueel als in
groepsverband. Maandag
staat er spinning bij Kenamju
op het programma en dinsdag gaan de leerlingen tussen 19.15 uur en 20.15 uur op
het circuit op jacht naar het
Zandvoortse uurrecord. Alle
Zandvoorts zijn welkom om
hun favorieten aan te moedigen. Woensdag wordt er
gewerkt aan moderne dans-

vormen en donderdag kunnen de leerlingen een keuze
maken uit workshops golf,
paardrijden, muur klimmen,
zwemmen, skiën of snowboarden.
Het motto van de week is:
“mens sana in corpore sano”
(een gezonde geest in een
gezond lichaam) en wordt
mogelijk gemaakt door de
gemeente Zandvoort en
Sportservice Heemstede/
Zandvoort. Voor inlichtingen
over deze sportweek kunt u
bellen met docent LO Guus
van Dee via: 06-29030304.

Het ‘duingebied’ waar veel over te doen is

Circa 60 bewoners waren
naar de informele avond
gekomen om kennis te nemen van het voorontwerpbestemmingsplan voor
hun wijk. Hierin is onder
andere opgenomen dat
het braakliggende terrein,
dat een ‘duinuitstraling’
heeft, op de hoek van de
Tjerk Hiddesstraat/Burg.
Van Alphenstraat, bebouwd
zou mogen worden met een
latgebouw van maximaal 15

meter hoog en 20 appartementen groot. Een aantal
bewoners zal dan aan alle
kanten door gebouwen worden omringd en komt daar
tegen in het geweer.
Bestemmingsplannenwethouder Marten Bierman
heeft naar vermogen de vaak
lastige vragen beantwoord
en zal een aantal suggesties
meenemen naar het deinitieve bestemmingsplan.

Bart wist onder meer uit drie,
niet goedwerkende computers, één prima opererend
exemplaar te construeren!
Na de MAVO, de MTS en een
deelcertiicaat van de Hboopleiding in Groningen, leerde hij in stages en werkervaringen ook de praktijk van
repareren.
Via een vriend kwam
Seubring in mei 1996 in
Zandvoort terecht, waar hij
ook als internetprovider optrad. Door technische problemen bij de KPN in deze
regio was dit de eerste keer
geen succes, het heeft hem
toen helaas veel geld gekost.
Thans kunt u voor heel veel
zaken bij Beachnet terecht.
“Wij kunnen in de eerste
plaats de meest exclusieve
en exotische computers leveren, maar ook een computer
aanpassen aan de huidige
standaard. Eén van de specialiteiten van onze technische
dienst is de moeilijke taak
om bij een crash de data op
te halen!” Naast de ‘gewone’
problemen met een netwerk,
het continue vastlopen, het
opruimen van rommelcodes
of het per ongeluk formatteren van vakantiefoto’s,
heeft Bart ook verschillende
vreemde zaken meegemaakt.
Zo moest hij te hulp komen,
nadat een buurkonijn de
elektriciteitsdraden kapot
had gebeten (uit eigen er-

varing van de schrijfster), zat
er een keer een zwemkaart
in een loppydisk en bleek er
eens een compleet nest jonge muisjes in de PC te zitten,
die het helaas niet hebben
overleefd! Zijn belangrijkste
advies luidt: “Doe niets meer,
ga niet zelf verder rotzooien,
maar zet de pc uit!” Als Bart
zelf naar klanten toegaat,
blijft de winkel open en
wordt men prima geholpen
door parttime medewerker
Raymond van der Schriek.
Naast het leveren van de
hardware (pc, laptops, printers en schermen) heeft
Beachnet ook, volkomen merk
onafhankelijk, alles op het gebied van de randapparatuur.
Het internetcafé biedt daarnaast de mogelijkheid, voor
vakantiegangers en mensen
zonder aansluiting, om met
de hele wereld te communiceren. Bart Seubring, al jaren
onafscheidelijk vergezeld
door zijn trouwe hond Jody,
heeft een fraaie slogan in de
zaak hangen, luidende: ‘Bij
IT-ers gaat alles automatisch,
maar niets vanzelf!’
Beachnet, computer & internetcentrum, Haltestraat 61.
Geopend van dinsdag t/m
zaterdag van 12.00 tot 19.00
uur.
Tel. 5730749 / 06-41286175.
E-mail: info@beachnet.nl.
www.beachnet.nl.
7

Zaterdag 14 juni open huizen route van 12:00 tot 15:00 uur

Tevens donderdag 19 juni “Koopavond”: u bent welkom voor een bezichtiging van 19:00 tot 20:00 uur
Bm van Alphenstraat 57-5

Zandvoort

uis!
Open h

Zandvoort

!
en huis

• Parkeermogelijkheden op eigen terrein;
• Woonopp: ca. 50 m2, nieuwe groepenkast;
• Servicekosten € 163,= incl. voorschot stoken.
Vraagprijs: € 159.500,= k.k.

Zandvoort

Celsiusstraat 192-16

n huis!

Zandvoort

!
en huis

Op

Dit 2-kamer appartement gelegen op de 6e etage
heeft een schitterend uitzicht over zowel land
als zee! Het beschikt over een woon-/eetkamer,
moderne keuken en een prettige slaapkamer.

Dit royale en zéér verzorgde 3-kamer hoekappartement is gesitueerd in een kleinschalig complex
op de 2e etage. Tevens is in de onderbouw een
garage te koop

• Inpandige lift en berging aanwezig;
• Parkeermogelijkheden op eigen terrein;
• Woonopp: ca. 50 m2, servicekosten € 163,=
incl. voorschot stoken.

• Inpandige lift en berging aanwezig;
• Parkeermogelijkheden op eigen terrein;
• Woonopp ca. 50 m2, servicekosten € 163,=
incl. voorschot stoken.

• Een heerlijk balkon op het ZUIDEN!
• Lage servicekosten € 95,= per maand ;
• Woonoppervlak ca. 90 m2 en bouwjaar 2002.

Ronald Ketellapperstraat 49

Vraagprijs: € 234.000,= k.k.
Vraagprijs garagebox: € 35.000,= k.k.

Vraagprijs: € 169.000,= k.k.
Zandvoort

Sara Roosstraat 68

Zandvoort

Van Speijkstraat 14 a

Zandvoort

Zaterdag 21 juni wordt het Kostverlorenpark omgetoverd

tot een waar boekenfeest voor kinderen. De kinderdagverblijven Pippeloentje en Pluk vieren dan hun jaarlijkse
zomerfeest. Dit jaar is als thema ‘kinderboeken’ gekozen.

“Het zomerfeest wordt georganiseerd voor de kinderen van
de beide kinderdagverblijven,
maar wij willen zoveel mogelijk kinderen in Zandvoort een
leuke middag bezorgen. Dus
ook alle andere kinderen in de
leeftijd tot ongeveer 5 jaar zijn
van harte welkom”, vertelt directrice Relinde Adegeest. Dus
heeft u kinderen in deze leeftijd, loopt u dan gerust even

uis!

uis!

Deze goed onderhouden en halfvrijstaande
woning beschikt o.a. over een sfeervolle
woonkamer, een moderne open keuken, 3 slaapkamers, een fraaie badkamer en een knusse
patio met privacy.
• Geheel gerenoveerd in 2001;
• Deel van het dak vernieuwd in 2006;
• Woonopp. ca.90 m2, perceelgrootte: 69 m2.
Vraagprijs: € 279.000,= k.k.

Swaluëstraat 23-A

uis!

Open h

uis!

Open h

Een schitterend 2-kamer appartement (voorheen
3 kamers) met een ruime woon- en eetkamer, een
open keuken een fraaie badkamer met ligbad én
een ruime slaapkamer.
• Lift en inpandige berging aanwezig;
• Gelegen in Zandvoort centrum doch in de luwte;
• Woonopp.: ca. 70m2, LAGE servicekosten € 75,= p/m;
Vraagprijs: € 229.000,= k.k.

Open h

Deze zéér verzorgde HOEK maisonnette beschikt
over een moderne woonkeuken, 3 slaapkamers,
een fraaie badkamer en een heerlijk zonnig terras
op het westen.

Dit keurig verzorgde 3-kamer appartement is
gelegen op de begane grond en beschikt over
2 slaapkamers, een open keuken en een prettige
woonkamer.

Deze zéér verrassende en sfeervolle 3-kamer
bovenwoning heeft een zéér royale living, een
verzorgde keuken, 2 slaapkamers én 2 uitermate
zonnige balkons en is gelegen op de 1e etage.

• Prijs is INCLUSIEF een privé parkeerplaats in de
onderbouw;
• Lage servicekosten € 113,= p/m;
• Woonoppervlak ca. 110 m2, bouwjaar 2000.

• Geschikt voor senioren, geen trappen aanwezig;
• Uitstekend geïsoleerd, dubbele beglazing;
• Woonoppervlakte ca. 90m2, bouwjaar 2000.

• Uitstekend onderhouden en verzorgd;
• Parkeermogelijkheden in vergunninggebied;
• Woonopp. ca. 95m2, bouwjaar circa 1925.

Vraagprijs: € 274.500,= k.k.
Zandvoort

uis!

Open h

Trompstraat 17-6

Vraagprijs: € 209.000,= k.k.
Zandvoort

uis!

Van Lennepweg 149

Zandvoort

Willemstraat 7

uis!

Open h

uis!

Open h

Dit schitterende 3-kamerappartement beschikt
over een ruime woonkamer, een eetkamer, een
moderne keuken, 2 slaapkamers, een moderne
badkamer en een balkon met schitterend uitzicht
over zee.
• Direct aan de boulevard gelegen met fraai zeezicht;
• Servicekosten € 200,= p/m. incl. voorschot;
• Woonoppervlak ca. 85 m2.
Vraagprijs: € 235.000,= k.k.

Open h

Dit uitstekend onderhouden 3-kamer appartement
beschikt over een ruime woon- en eetkamer,
2 slaapkamers, een fraaie badkamer en een zonnig
balkon op het zuiden.
• Inclusief privé-parkeerplaats in de parkeergarage;
• Lage servicekosten € 102,= per maand;
• Woonoppervlakte: ca 80 m2 excl. balkon.

Deze fraaie woning heeft de beschikking over een
sfeervolle woonkamer, een moderne open keuken,
2 slaapkamers en een patio met achterom!
•
•
•
•

Vraagprijs: € 259.000,= k.k.

Actieve makelaardij
tegen scherp tarief!
Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Zandvoort

Het is recent verbouwd en verkeerd in nieuwstaat!
Gelegen in het karakteristieke centrum;
Woonopp. ca.80m2, perceelopp. 60m2.
Geen deelname Koopavond.
Vraagprijs: € 239.000,= k.k.

Zoekt voor het seizoen
enthousiaste sous chef
en personeel m/v voor de keuken.
Werktijden bespreekbaar.
Tel.: 023-5715660

colofon
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Rob Greeven

Kim Dekker

Timo Greeven

Kundalini yoga. Onder vakkundige begeleiding van docente Alena Zastrow, wordt je op een ontspannen en dynamische
wijze bewust van je lichaam. Kundalini yoga is een investering in je eigen gezondheid, welzijn en bewustzijn.

Het boekenfeest is gratis
toegankelijk en vindt van
14.00 tot 17.00 uur plaats in
het Kostverlorenpark, ingang
Quarles van Uffordlaan. Het
feest wordt afgesloten met
een groots Boekenbal in de
tuin van kinderdagverblijf
Pippeloentje (vanaf 16.00
uur).

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Vraagprijs: € 219.000,= k.k.

Net zoals vorig jaar is het weer mogelijk om bij de strandpaviljoens Tijn Akersloot en Mango’s Beachbar mee te doen met

langs het Kostverlorenpark.

Strandpaviljoen
Thalassa 18
Open h

Kundalini yoga:
een inspirerende ervaring

‘Boekenbal’ in Zandvoort

Rupsje Nooitgenoeg, Nijntje, Kikker en Dikkie Dik staan
die middag klaar om de kinderen te ontvangen met hun
avonturen.

Dit goed onderhouden 2-kamer appartement
gelegen op de 1e etage beschikt over een wooneetkamer, moderne keuken en een prettige
slaapkamer.

Vraagprijs: € 159.000,= k.k.
Zandvoort

Bm van Alphenstraat 57-17

Ope

Op

Dit verrassende 2-kamer appartement gelegen op
de 2e etage MOET van binnen gezien worden.
Het beschikt over een woon- eetkamer, moderne
keuken en een slaapkamer. Inpandige lift en
berging aanwezig;

Nieuwstraat 13

Bm van Alphenstraat 57-2
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Kundalini yoga op het strand, bij voorkeur in witte kleding

Er zijn verschillende soorten van yoga. Het verschil tussen
Kundalini yoga en de andere vormen is dat de oefeningen dynamischer zijn. Tevens richt het zich sterk op de bewustwording
van je eigen bron van levensenergie waarbij het vooral gaat om
het uithoudingsvermogen, ademhaling en om de spierkracht te
trainen met lichaamshouding (asana’s). De yogalessen zijn zeer
actief en worden onderbroken voor meditatie, zang, mantra’s
en ademtechnieken. De vuurademing is één van de belangrijkste ademtechnieken in de Kundalini yoga. De lessen worden
afgesloten met zang en heerlijke ontspanning.

Voor iedereen

Je hoeft niet bijzonder lenig te zijn om aan de lessen deel te
nemen. Wel is het beter om het geleidelijk aan te doen en
zo je tempo zelf te bepalen. Trek gemakkelijke, los zittende
joggingkleding aan (bij voorkeur wit) en neem een of twee
leece of wollen dekentjes en een yogamat mee. Een goede
raad is om minstens drie lessen te volgen, om inzicht te krijgen

in wat Kundalini yoga met je lichaam doet. De keuze om de
lessen te volgen is lexibel en je kunt zelf bepalen welke tijd
het beste uitkomt.

Thematische lessen

Op zondagochtend van 10.30 tot 12.00 uur starten de lessen met thema van 15 juni t/m 14 september bij Mango’s
Beachbar Strandpaviljoen 15. Op woensdagavond van 19.30
tot 21.00 uur begint de eerste les van 18 juni t/m 17 september bij Tijn Akersloot strandpaviljoen 1B. Bij slecht weer vindt
de yoga binnen plaats. Een 10 rittenkaart kost € 115, losse
lessen kosten € 12,50.
Nieuw is dit seizoen de Sadhana (Kundalini yoga ritueel). De
locatie is Mango’s Beachbar op zaterdagochtend van 5.30
tot 8.30 uur op 28 juni, 26 juli, 23 augustus en 13 september.
De kosten zijn € 15 per ritueel. Voor meer informatie: www.
nympheia.com

Druk bezochte Netwerklunch bij De Albatros

Voor het derde jaar op rij heeft restaurant De Albatros

in de Haltestraat voor de collega’s en bekenden uit de

regionale horecawereld een Netwerklunch georganiseerd.
Onder de gasten waren ook veel genodigden uit de
Zandvoortse horeca.

Een vol terras bij De Albatros

Samen met zijn medewerkers
serveerde uitbater Richard

van Goor voor deze gelegenheid weer een perfecte

lunch en hij presenteerde
samen met zijn wijnleverancier enkele topwijnen.
“Ik ben er twee jaar geleden
mee begonnen omdat ik het
vaak jammer vind dat ik niet
altijd de juiste tijd had om
aandacht aan bekenden en
collega’s te besteden of bij
nieuwe bedrijven langs te
gaan. Uiteraard is dat gevoel
vice versa en dat het werkt
bleek vorig jaar toen wij restaurateurs en chef-koks van
ruim 80 bedrijven in huis
hadden. Ook toen was het
mooi weer en konden we
heerlijk op het terras bijpraten”, aldus Van Goor.
Hij serveerde als begin een

aantal lekkernijen, waaronder uiteraard de Hollandse
Nieuwe en oesters die op diverse manieren waren bereid.
Vervolgens kwamen, tegelijk
met diverse soorten sushi’s,
diverse soorten zeebanket
op tafel: van king crab tot
scheermessen en van scannerkreeft tot oesters en alles
wat daartussen valt. Daarna
was het kalfsvlees van grote
kwaliteit dat gretig aftrek
vond bij de verzamelde culinaire kenners. Nadat er een
passend dessert was geserveerd, dat weer gevolgd werd
door een uitstekend kopje
kofie, gingen de gasten weer
huns weegs met een groter
netwerk dan voorheen.
9

Zandvoortse Courant • nummer 24 • 12 JUNI 2008

C U L T U U R

rdag

i vade
n
ju
5
1
g
a
d
n
o
Z

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39
Ook zondags geopend

op vrijdag 20 en zaterdag 21 juni 2008

Het blijspel

“Soort bij soort”
van Jan Staal
In theater De Krocht - Grote Krocht 41- Zandvoort
Kaartverkoop v.a. woensdag 11 juni bij Bruna Balkenende
Grote Krocht 18 Zandvoort of op de speelavonden aan de zaal
Aanvang voorstelling 20.15uur, zaal open 19.30 uur
Entree prijs € 5.-

Vaderdagtip (15 juni)
Straatnamenboek van Zandvoort

Nu in de aanbieding: €14,95
Verkrijgbaar bij Bruna Balkenende Grote Krocht 18

Gemeenschapshuis

Word vakantiebezorger
van de Zandvoortse Courant

ZOEKT U RUIMTE VOOR
EEN BRUILOFT, FEEST,
VERGADERING,
CLUB OF PARTIJ
KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!
Ab v.d. Moolen
direzione:
Alfredo Caramante

Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl
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voeringen zijn op vrijdag 20 en zaterdag 21 juni in De
Krocht, aanvang 20.15 uur.

Stichting classic Concerts verzorgt komend weekend twee
concerten. Op zondagmiddag 15 juni aanstaande zal in de

Protestantse kerk het Haarlems vrouwenkoor Malle Babbe

weer een concert in de reeks Kerkpleinconcerten verzorgen.
Zaterdagavond is de kerk het domein van de jonge orkestleden van het Durham University Hill Orchestra.

Uitgave van het
Genootschap Oud Zandvoort

Passage 2-4 Zandvoort
Tel.: 023-5716785

Voor de
komende
zomervakantie
zoeken wij invallers
voor de bezorging
in diverse wijken

Bel of mail
ZVO Verspreiders
06 - 1139 1478 of
info@zvo-verspreiders.nl

Jeugd Wim Hildering speelt
‘Soort bij soort’
Staal, dat zich afspeelt op de Albert Cuyp markt. De uit-

De entree van Malle Babbe bij het vorige concert in de Protestantse kerk

Jeugd Toneelvereniging Wim Hildering speelt

(Marco wordt gesponsord door Grand Café Danzee)

speelt het blijspel ‘Soort bij soort’, geschreven door Jan

Elke dag vers gebak
van Tummers

Geldig voor alle modellen en kleuren
vanaf heden t/m 30 juni 2008
of zolang de voorraad strekt.

‘Vooruitstrevend juist denken is waarheid vinden in het
onwaarschijnlijke en realiteit vinden binnen dromen’
Marco Termes

De jeugdgroep van Toneelvereniging Wim Hildering

Verwen je vader met een taart
in de vorm van een overhemd
of een doos heerlijke bonbons
van Leonidas

Uw sloggi dealer

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIDSSTRAAT 17
TEL. 573 14 47 MOB. 06-10792723

Twee concerten Classic Concerts

Spreuk van de week:

Eigenlijk behoeft Malle Babbe geen introductie. Het swingende koor van dirigente Leny van Schaik heeft al menig concert
in Zandvoort verzorgd. Het is door haar in 1982 opgericht en
is vernoemd naar een beroemd schilderij van de Haarlemse
schilder Frans Hals. Het repertoire is zeer gevarieerd en loopt
uiteen van klassieke muziek tot folksongs.

Song of Survival

Vrouwenkoor Malle Babbe werd bij velen bekend door het
zingen van ‘Song of Survival’, muziek die is ontstaan tijdens
de Tweede Wereldoorlog in een Japans interneringskamp
op Sumatra. Op vodjes papier noteerden twee zeer muzikale
vrouwen, Norah Chambers en Margaret Dryburgh, stukken instrumentale muziek die zij uit het hoofd kenden. Deze muziek
arrangeerden zij voor vierstemmig vrouwenkoor. De vrouwen

in het kamp gebruikten hun stemmen als instrument, zo
ontstond het ‘stemmenorkest’: een koor uit 30 Nederlandse,
Britse en Australische vrouwen. Op 27 december 1943 gaf dit
stemmenorkest haar eerste concert, een heel emotioneel
gebeuren. Nog steeds wordt Vrouwenkoor Malle Babbe gevraagd om bij herdenkingen Song of Survival te zingen en
bij elk concert dat Vrouwenkoor Malle Babbe geeft, staat een
stukje Song of Survival op het programma. Het gratis concert
begint om 15.00 uur en de kerk is om 14.30 uur open.

Durham University Hill Orchestra

Een samenwerkingsverband tussen Classic Concerts en Club
Europe Concert Tours voor jongeren brengt zaterdagavond een
Engels universiteitsorkest naar Zandvoort: het orkest van de
Durham University. De orkestleden, tussen 18 en 21 jaar, zijn
zeer getalenteerde jongeren die een toer door Europa maken.
Zij spelen zaterdagavond onder leiding van Darius Rackus de
Symophonie no. 9, ‘From the New World’, van Antonin Dvorák en
Richard Wagners ‘Ride of the Valkyries’ (Walkürenritt), de eerste
scènes van deel III van Die Walküre (2e opera uit de vierdelige
serie Ring des Nibelungen). Dit concert is eveneens gratis toegankelijk en begint om 20.00 uur. De kerk is dan om 19.30 uur
open. Na beide concerten is een open schaalcollecte.

Het verhaal speelt zich af in
en rond het kledingwinkeltje Jo, de weduwe die ook
een marktkraampje heeft.
Ze kan het hoofd nauwelijks
boven water houden, maar
ze blijft positief en ziet de
zonnige kant van het leven.
Het stuk is doorspekt met
Amsterdamse humor en de
klanten van Jo dragen daar
zeker aan bij. En wat te denken van Nol de visboer, die
voor de winkel van Jo staat
en stiekem iedere dag een
metertje stoep erbij pikt.
Maar er is ook een serieuze

ondertoon, een actueel
gegeven. De buitenlander
krijgt de schuld van alles.
Hoe gaan de marktmensen hiermee om?
De uitvoering staat onder
leiding van de nieuwe
jeugdregisseur Zakaria
(3e jaarsstudent aan de
Amsterdamse Toneelacademie).
Kaarten à € 5 zijn vanaf
11 juni te koop bij Bruna
Balkenende, Grote Krocht,
of op de speelavonden
aan de zaal.

Opnieuw Korendag

Na het succes van de eerste editie van de Zandvoortse Korendag ‘Zingen aan Zee’, staat er voor 6 september aanstaande de tweede editie op het programma. Het organiserende, Zandvoortse koor The Beach Pop Singers is al druk
bezig om het programma vorm te geven.

Zandvoortse kunstenaar in de hele wereld gevraagd

De Zandvoortse kunstenaar Arvee mag zich in een steeds

groeiende belangstelling door de hele wereld verheugen.
Komende maand zal hij voor de derde keer in New York exposeren en staat er in juli een expositie in Beijing (China)

Artatra zijn werk tonen op de
komende AAF in Amsterdam
en zal galerie Natascha uit
Knokke (B) datzelfde doen

op de LineArt manifestatie in
Gent (B). Zandvoort heeft een
internationaal zeer erkende
kunstenaar in haar midden!

op het programma. Tevens heeft hij uitnodigingen voor
solo-exposities in Montreal en Toronto ontvangen.
In de tijd dat de kunst lijkt
te worden geregeerd door
figuratie en realisme, is de
Zandvoortse kunstenaar
Arvee trouw gebleven aan
zijn lyrisch abstractiewerk en
heeft hij zich verdiept in een

herkenbare signatuur. Dat
legt onze plaatsgenoot geen
windeieren want de kunstenaar is tot medio 2010
volledig volgeboekt met
exposities in galerieën en
kunstbeurzen. Zo zal galerie

Het olieverf schilderij ‘Northern breeze’

Een van de deelnemende koren uit 2007

In ieder geval zullen weer
20 koren uit heel Nederland
naar Zandvoort komen voor
deze unieke dag. Zij zullen de
hele dag in de Protestantse
kerk aan het Kerkplein weer
hun beste beentje voorzetten. Er is gekozen voor dezelfde formule als vorig jaar.
Iedereen kan dus binnenkomen en vertrekken wanneer

hij of zij dat wil. Alle soorten koren doen mee aan
de Korendag 2008: groot,
klein, klassieke koren, gospel-, pop- of shantykoren.
Er kunnen geen koren
meer inschrijven omdat
het maximale aantal al
is bereikt. Kijk voor meer
informatie op de website:
www.zingenaanzee.nl.
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Kip shoarmaschotel
met salade + frites
Voor Pashouders

Hele maand juni:

500 gr shoarmavlees +
5 pitabroodjes + saus
samen € 5,-

van € 8,75 voor € 7,95

Schönegger Bergkäse
uit Beieren
Nu 250 gram
van € 6,95 voor € 4,95

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102
7 dagen per week geopend
van 09.00 tot 22.00 uur

Medina
Woninginrichters
e

Elk 2 vouwgordijn voor de helft van de prijs
q(Vouw)gordijnen qTapijt
023-531 78 40
qVitrages
qVinyl
Haltestraat 56
qLuxalex
qLaminaat
2042 LP Zandvoort
qZonwering
qParket
www.medina-woninginrichting.nl

Dealer
Rivièraweer
Maison,
Colorique,
Wevan
hebben
een PTMD,
uitgebreide
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

collectie quilts, kussens en plaids.
Bij aankoop van een quilt krijgt u
25% korting op het kussen!

pashouders 5% korting op de gehele collectie.

Top 3!
heeft ook zeer veel originele
cadeaus voor vaderdag

Oranje EK
chocolade

Pashouders op alle artikelen 5% korting.

van € 2,25
voor € 1,75

Op vertoon van uw

ZandvoortPas 5% korting *

100 gram

Alles voor in en om het huis

Dobey Zandvoort • Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort • 023-5719345
* korting geldt niet op aanbiedingen

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

for shoes

Kerkstraat 1a

Bestel nu de
ZandvoortPas 2008

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)

Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De hele maand juni

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20% korting

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Schofies Kindermode - Haltestraat 2d
2042 LM Zandvoort - Tel.: 023-5738047
Vrijdag koopavond

Betaling CONTANT

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Deze pas is geldig t/m 31 december 2008
Uw op naam gestelde ZandvoortPas
wordt, tesamen met een welkomstkado,
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.
Met de aangehechte tegoedbon voor een
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst
tijdstip gratis een Zandkorrel (miniadvertentie) plaatsen.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

* Kom ‘ns langs voor lekkere franse broodjes

op de zomercollectie!

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Visitez
le fournil
de Paul*

Yoga voor kids
10% korting cursus kinderyoga
www.nympheia.com

Hele maand juni voor
ZandvoortPashouders:

Gratis
1 maand zachte
contactlenzen uitproberen
Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Pain au
raissins

Satehcafé

Vers uit onze boulangerie achter
de winkel
Normaal 165, nu slechts

Varkenshaas sateh
incl. glas wijn € 10,-

1

00

OP=OP

Aanbod geldig tot en met woensdag 18 juni 2008
en alleen in onze vestiging te Zandvoort.
Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 - 57 12 865
Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

Kijk op www.newwaves.nl
023- 571 32 55 of info@newwaves.nl
massages ~ groepslessen ~ personal coaching

FitFlop slippers:
een work- out terwijl je loopt!

Image Outdoor heeft dé primeur van deze zomer: de Fitlop
lang daarna ging ook Amerika massaal aan het FitFloppen.
Met Oprah Winfrey voorop. Voor de ZandvoortPashouders

Geopend van 18.00 – tot 23.00 uur
woensdags gesloten
Zeestraat 36 - 023 5734001

Voor de ZandvoortPashouders

Seizoenkaart ligbedden
van € 100,- voor € 85,-!
Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

aanbieding: bij de aankoop van een paar FitFlops een gratis zonnebril naar keuze.

Wat maakt de FitFlops zo bijzonder? “Het zijn slippers die ontworpen zijn om de itheid en spierversterking te vergroten, maar
daarnaast hebben ze nog meer
kwaliteiten”, vertelt eigenaar van
Image Outdoor Piet Goossens.
Personal trainer van beroemdheden Marcia Kilgore kwam met het
idee om schoeisel te ontwerpen
dat vet verbrand, spieren versterkt
en zorgt voor een betere houding.
Tijdens het ontwerpen kreeg
Kilgore hulp van een professioneel
team schoentechnologen. Eind
mei vorig jaar zijn de FitFlops uitgebreid getest door de Universiteit
van Salford en door de fysiotherapeut van het Brits Olympische
Team. De resultaten bleken ver-

bluffend te zijn. Na
onderzoek is namelijk gebleken dat het dragen
van FitFlops meerdere positieve
uitwerkingen heeft. Denk daarbij
aan het verstevigen van been- en
achterwerkspieren, het verlichten
van chronische rugpijn en het
verlies van overtollig kilo’s. Op dit
moment wordt er ook gewerkt aan
een wintercollectie.
De FitFlops ontketenden een ware
rage in Engeland en Amerika. Nu is
de Benelux aan de beurt. “Wij zijn
de enige in de regio die de FitFlops
verkoopt. Ze zien er niet alleen heel
mooi uit, maar door de revolutionaire vormgeving is lopen op deze
slippers tegelijkertijd ook meteen
een work-out. Als je FitFlop aan

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat
Autorijschool Duet - 06-54280393
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hobby -Art- Gasthuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - www.nympheia.com
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Chaozzz - Schoolstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Schofies Kindermode - Haltestraat

slippers. Deze rage is overgewaaid vanuit Engeland. Niet

geeft Image Outdoor op vertoon van de pas een speciale

Pashouders OPGELET
de maand juni bij

Winkeliers:

Verzorging en vrije tijd:

Gand Cafe 25: Kerkstraat 25 - Tel. 5713510

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Op vertoon van de pas geen
afmeldkosten bij APK Keuring

€ 3,25

10% Korting
op Pilates

Vrijdag 13 juni 2008
Nederland-Frankrijk 20.45
bij elk Nederlands doelpunt een
rondje bier van de zaak!! Tot dan!

Tel. 023 571 44 10

Cornedbeef +
Gebraden gehakt +
Rauwe ham

Haltestraat 54 - T. 023-5712451

Gasthuisplein 6 (naast het Circus)
5% korting op vaderdag cadeaus

GRAND CAFÉ 25

Met ZandvoortPas 10% korting
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Schilderijen, hobby – en
kunstschildersmaterialen.

(in alfabetische volgorde)

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

3x 100 gram vleeswaren

Bepakt en bezakt op reis?
ZandvoortPashouders ontvangen
bij boeking een ruime reistas.

Lijst van deelnemende bedrijven

Wonen en onderhoud:

hebt, dan ben je aan het trainen”,
aldus Piet. Samen met Annemiek
van der Meulen runt hij de winkel in
de Burg. Engelbertstraat. De winkel
heeft een uitgebreid assortiment
aan kleding, schoenen en accessoires voor recreatie in de buitenlucht. “De klanten kunnen bij ons
ook terecht voor ‘gewone’ slippers,
shorts en bikini’s. We verkopen topmerken als Oxbow, Musto, LaFuma,
Muchachomalo en Brunotti”, somt
Piet op.
Image Outdoor, Burg. Engelbertstraat 94B, tel. 023-5389695. De
winkel is zeven dagen in de week
geopend.

Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Mark Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:

Grand Café 25 - Kerkstraat
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
She Satehcafé - Zeestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20
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Al uw verzekeringen bij
één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.

Het Haringhappen van zaterdag j.l.
was weer groots!

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Dorpsgenoten
Joerike

Met dank aan:

Zandvoort heeft twee openbare toiletten. Eén is gekop-

De Babbelwagen

Dia’s

Klaas Koper

Dorpsomroeper

Café Koper

Gemengd Zandvoorts Koper ensemble

Gré van der Berg

Accordeon

Ad Goossens

Gitaar

Victor Bol

Springkussen

jaren) er mee stopten.

Broer

Orgel

Michel Maas

Boot vol vis

Haringhandel A. Hoek

Haring

Irma de Jong

Fotograaf

Meedenkers

Oma, Ton Drommel en Marcel Meijer

Nieuwsgierig als ik ben, wil ik meer weten over de aardige
dame die me altijd vriendelijk groet als ik langs loop. Ooit heb
ik zelf een seizoensbaan als toiletjuf bij een strandtent gehad
en ik moet zeggen, het viel me zwaar tegen. Want
er komt meer bij kijken dan alleen maar naast
het schoteltje zitten. Op een middag ging ik
naar Joerike om te vragen of ze mijn dorpsgenoot wil zijn. Zo bescheiden als ze is,
wil ze in eerste instantie niet. Maar na
een gezellig babbeltje zit ik uiteindelijk op de stoel naast het schoteltje om
kennis te maken met Joerike die van de
toiletten een gezellige en een schone
huiskamer heeft gemaakt.

Namens Anita, Huig + team bedankt!
Wordt vervolgd.

6AN ONTWERP TOT EINDPRODUCT
0RINTING 0EOPLE :ANDVOORT
TEGENOVER HET GEMEENTEHUIS
LEVERT OA DE VOLGENDE KWALITEITSPRODUCTEN
&LYERS&OLDERS
6LAGGEN
3PANDOEKEN
/NTWERP$40
"EACHmAGS
0OSTERS
(UISSTIJLEN
3TICKERS
"EURSSYSTEMEN
4EXTIELBEDRUKKING

(EEFT U FOLDERS BROCHURES POSTERS OF EEN HUISSTIJL NODIG
%N U WILT ADVIES OVER HET ONTWERP
-AAK VRIJBLIJVEND EEN AFSPRAAK EN LAAT U ADVISEREN

Tel. 023-8887255

0RINTING 0EOPLE 'ROUP s +LEINE +ROCHT 
 *. s :ANDVOORT s ZANDVOORT PRINTINGPEOPLENL

www.printingpeople.nl
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Sponsor worden van het wekelijkse weerbericht?
Bel 06-4342 9783 en vraag naar de mogelijkheden!

Strandpaviljoen Thalassa 18

peld aan het busstation en de andere is in het Rotondegebouw waar Joerike al vroeg in het seizoen aanwezig is. Dit
jaar is het 10 jaar geleden dat onze dorpsgenoot van deze

week bij de gemeente werd aangenomen als pachtster
van de openbare toiletten. De vacature was ontstaan nadat het echtpaar Riet en Huig Molenaar (na lange dienst-

Joerike voegt er nog aan toe: “Elk jaar komen vaste gasten
langs om me even gedag te zeggen. Ook heb ik op de achtergrond altijd muziek aan die ik aanpas aan de stemming van
de klanten. Soms zijn mensen druk of chagrijnig, dan draai ik
relaxte muziek.”

Informatief

Tussen het gesprek door komen er klanten binnen. Een moeder
krijgt na het plasritueel haar twee kinderen niet mee, want er
staat leuk speelgoed om de wachttijd te verkorten. Een mevrouw vraagt de kortste weg naar het station en iemand anders
komt met haar kindje langs om Joerike te begroeten. Eigenlijk
vervult Joerike een VVV functie en ze promoot Zandvoort in
alle talen. “Kijk, dat vind ik nou zo leuk aan dit beroep. Gezellig
met mensen om gaan. Trouwens, als natuurmens is het toch
heerlijk om altijd in de buitenlucht te zijn? Dat is
beter dan op een saai kantoor. Verder werk ik ’s
winters al 10 jaar in de beveiliging bij Mojo
Concerts. Ik ben tijdens concerten verantwoordelijk voor de artiesten.”

Grote wens

Na de Hannie Schaftschool en de
MAVO in Heemstede heeft Joerike nog
diverse opleidingen gedaan. Eigenlijk
had ze verder willen gaan en dan meer
richting musical, dansen en toneel, maar
Klantvriendelijk
dat was en is nog steeds een stille wens
Joerike heeft bij de gemeente een contract
van haar. Hoewel, het begin is er! In haar vrije
voor onbepaalde tijd afgesloten. Vanaf maart is
tijd
schrijft
Joerike teksten voor Nederlandstalige
Joerike
ze, als de weersomstandigheden gunstig zijn, elke dag in
liedjes en ze heeft intussen al liedjes op CD staan. Als
de Rotonde aanwezig. De toilettengroep heeft vier dames en uitlaatklep schrijft ze, in schriftvorm, verhalen en gedichten
twee herentoiletten plus vijf urinoirs en verder zijn er kleedca- waar ze verder niets mee doet. “Weet je wat me nou zo leuk
bines en twee warme douches. Alles ziet er kraakhelder uit en lijkt? Om straks in de promotieilm van Thijs Ockersen te laten
over het kleinste detail is nagedacht, want zowel bij de dames zien wat voor een belangrijke rol de toilettengroep vervult in
als bij de herenafdeling is er een aankleedplank voor baby’s en het Zandvoortse strandseizoen. Want deze sanitaire voorzieiedereen mag gebruik maken van de opmaakhoek om zich, ning is een van de criteria om de internationale kwaliteitslabel
voordat men weer naar huis gaat, lekker op te tutten. Ik denk van de blauwe vlag te behouden. Daar werk ik toch maar mooi
dat Joerike de enige toiletjuffrouw is met een gastenboek. Het aan mee.” Spontaan zet ze de CD met haar liedjes op, vanuit
is enig om de tekeningen en de tekstjes te lezen die grote en de toiletruimte klinkt vrolijke muziek. Opgewekt ga ik naar
kleine bezoekers in het boek schrijven. De toiletten worden huis. Wat heeft Zandvoort toch bijzondere dorpsgenoten! Die
in alle talen geroemd ‘wat een enig plekje en wat schoon!’. moeten we koesteren.

Waternet opent nieuw bezoekerscentrun

Het bezoekerscentrum van Waternet in de Amsterdamse

Daarnaast zijn er onder anWaterleidingduinen is verhuisd naar het voormalig pomp- dere demonstraties, excursies, stands en diverse kinstation ‘De Oranjekom’ aan de 1e Leyweg in Vogelenzang.
deractiviteiten. Om 11.30 uur
Dit karakteristieke gebouw uit 1931 werd voorheen ge- is de officiële opening van
bruikt om het water van de Oranjekom naar de waterzui- het bezoekerscentrum. Dan
vering op Leiduin te transporteren.
Hoewel het nieuwe bezoekerscentrum al wel open
is, wordt het pas op 21 juni
oficieel geopend. Ter gelegenheid hiervan organiseert
Waternet dan een open dag
in de Amsterdamse Water-

leidingduinen. Op deze dag
laat Waternet u zien wat er
in de duinen te beleven valt.
Ook krijgt u een indruk van
wat er allemaal moet gebeuren om dit bijzondere
gebied zo mooi te houden.

Serieuze zomerdip

Tekst en foto Nel Kerkman

worden tevens de winnaars
van de fotowedstrijd bekend
gemaakt. Van 12.00 uur tot
17.00 uur is er van alles te
beleven. U bent van harte
welkom!

We krijgen een linke zomer(strand)dip voor onze kiezen

in Zandvoort. Temperatuurverschillen tussen het opgewarmde Europese continent en de koelere omringende

Noordzeegebieden zijn de belangrijkste weersbepalende
factor.

Als we het nog wat gedetailleerder bekijken (deze
situatie wordt vanaf vandaag actueel) zien we dat
als reactie op het warme
Europese vasteland koelere
lucht vanaf de Atlantische
Oceaan gaat toevloeien.
Daar is de luchtdruk dan
juist relatief hoog en lucht
stroomt ongeveer van hogedruk naar lagere druk.
Als dit weerbeeld met instroom van frisse zeelucht
langdurig is in juni, spreekt
men niet zelden van een
‘Europese moesson’.
Ook de term schapenscheerderskoude wordt
wel eens gebezigd, hoewel
die ‘koude’ oficieel pas eind
juni kan voorkomen. Maar
die dip in het zomerweer, zo
tussen 10 en 20 juni, stond
vroeger dus ook al bekend
en vanwege de bewolking
die juist in dat tijdpad vaak
hardnekkig was, vond men
dat een prima moment
om de schapen te scheren. Immers, de goeddeels
afwezige felle junizon kon
dan minder inbranden op
de kale huiden van de net
geschoren schapen.
Met name dit tweede deel
van de week wordt het gevoelig ‘frisser’, met richting
weekeinde overdag (tij-

delijk) een schamele 15-16
graden op de westkust. Na
de warmte van de afgelopen
tijd (bijna 26 graden dinsdag
nog in Bentveld) is het dus
voorlopig afzien qua zomerweer.
De buienkans neemt deze
donderdag al toe, zonder
dat er veel regen gaat vallen in eerste instantie. Het
weekeinde zal waarschijnlijk
vooral op zondag (wat) regen
geven. Zeker is dat het zicht
dit weekeinde stukken beter
zal zijn dan een week terug.
Vooral zondagochtend die
vervelende mistlarden vlak
aan zee. Twee kilometer uit
zee was het toen trouwens
al overtuigend zonnig!
Waarschijnlijk zal de zomerdip ruim een week
aanhouden (ongeveer tien
dagen) en daarna lijkt het
A zo re n h o g e d r u kg e b i e d
weer met een uitloper op
de proppen te komen, met
een mogelijke stabilisatie
van het weer. Vroeger, toen
de meeste zomers nog koud
en nat waren, kon zo’n situatie met schapenscheerderskou wel drie tot vijf weken
aanhouden en op sommige
avonden brandde de kachel
dan bij een graad of 12.
weerman Marc Putto

Do.
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35%
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Weer
Temperatuur

Wind
Het totaal gerenoveerde pomphuis

foto: Joop Hilster
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Zondag
08:00
10:00
12:00
14:00
17:00
20:00
21:00
23:00

Countrytrack (h)
ZFM Jazz
Muziekboulevard (weekendeditie)
Zondag in Kennemerland
De Avond
Golden ZFM (h)
Tepp Zeppi
Eb & Vloed

Maandag
08:00
11:00
12:00
18:00
20:00
21:00
23:00

Zandvoort op Zaterdag (h)
De Watertoren
Muziekboulevard
De Avond
Golden ZFM
Klassiek
Eb & Vloed

Dinsdag
08:00
11:00
12:00
18:00
20:00
22:00
23:00

Zondag in Kennemerland (h)
De Watertoren
Muziekboulevard
De Avond
ZFM Jazz (h)
In Zandvoortse Zaken
Eb & Vloed

Woensdag
08:00
10:00
12:00
18:00
20:00
22:00
23:00

Vrijdagavond Café (h)
De Watertoren
Muziekboulevard
De Avond
Klassiek (h)
Veenendaal in zicht (h)
Eb & Vloed

08:00
10:00
12:00
18:00
20:00
22:00
23:00

Goedemorgen Zandvoort (h)
De Watertoren
Muziekboulevard
De Avond
Countrytrack
De Hoop
Eb & Vloed

Vrijdag
08:00
10:00
11:00
12:00
15:00
17:00
19:00
21:00

ZFM Jazz (h)
Veenendaal in zicht
De Watertoren
Muziekboulevard
Eurobreakdown
Je weekend in met ZFM
Vrijdagavond Cafe
Sea IT

Zaterdag
08:00
10:00
12:00
14:00
17:00
19:00
21:00
23:00

Toebak Leeft?
Goedemorgen Zandvoort
Muziekboulevard (weekendeditie)
Zandvoort op Zaterdag
Eurobreakdown (h)
Roy on-air
Groove Empire
Night Walk

24 uur per dag on air!
106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3
(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

What Happens in Vegas
Twee mensen (Ashton
Kutcher en Cameron
Diaz) trouwen tijdens een dronken
nacht in Las Vegas.
De kater is extra
groot wanneer ze
de volgende dag
de jackpot winnen
met het muntje
van de één en een
druk op de knop
van de ander. De
‘newly-weds’ claimen allebei het
geld tijdens de
scheiding, maar
het ongelukkige
tweetal wordt
vervolgens door de rechter veroordeeld tot
zes maanden huwelijk. Degene die dan een mistap begaat
kan luiten naar zijn centen.
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Flapperdelap

hout

…Guus Berk
Locatie Noord
Flemingstraat 55
2041 VW Zandvoort
Tel: 023 574 03 30

Locatie Centrum
Willemstraat 20
2042 VB Zandvoort
Tel: 023 571 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl
cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl
info@pluspuntzandvoort.nl
BOEKENKAST PLUSPUNT:
Onze locatie in Noord heeft een boekenkast waar het voor
een ieder vrij is om boeken mee te nemen of te ruilen.
Er staan allerlei boeken in deze kast: over tuinen, dieren,
romans, detectives – voor iedereen is er wel iets te vinden.
Heeft u wellicht boeken die u kwijt wilt? Wij kunnen ze
goed gebruiken!
U kunt de boeken afgeven bij de receptie. Als u niet in de
gelegenheid bent om zelf langs te komen, kunt u ons ook
bellen (023-5740330) en uw naam en telefoonnummer
achterlaten. Wij nemen dan contact met u op om de boeken
dan bij u thuis op te halen.

HET WIJKSTEUNPUNT,

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de
provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland
is bovendien de officiële rampenzender van de

column

In the Picture…

Donderdag

Is door de weeks ook open als ontmoetingsplek voor iedereen
in de buurt. U kunt overdag terecht voor een kopje koffie en
een praatje. Op openingsavonden bent u ook van harte welkom. Onze gastvrouw of heer schenkt u graag een drankje in.
Er kan gezamenlijk televisie gekeken worden, een spelletje gedaan of gewoon lekker een wijntje drinken met buurtgenoten.

ZONDAG SAMEN ZONDAG 15 JUNI 2008
Zondag is al heel lang een dag om naar uit te kijken.
Dat geldt zeker voor de bezoekers van onze Zondag Samen.
We beginnen met koffie-plus, doen allerlei spelletjes waaronder klaverjassen en rummikub, gebruiken met elkaar een
lekkere lunch en spelen of praten daarna rustig verder.
Ook u bent van harte welkom. Opgeven is wel noodzakelijk.
Prijs voor deze dag: € 6,-Flemingstraat 55 te Zandvoort.

Speelt
golf
honkbal en

competitie. Deze competitie
vindt onderling plaats, dus
ik speel tegen degenen met
wie ik les heb. Vorig jaar ben
ik tweede geworden, maar
dit jaar ga ik voor de winst
hoor”, lacht hij.

Het weekend van de 16-jarige

Guus ziet er altijd sportief uit. Is

van de Koninklijke Landm
acht

een balletje te slaan, dan wel op de golfbaan! Hij vertelt:
“De sporten zijn elkaars uitersten, maar ik heb in beide

erg veel plezier. Als ik ga honkballen, ga ik echt lekker rennen, dat is bij golf natuurlijk wel anders!”
Guus kan niet zeggen welke
sport hij het leukst vindt: “Als
ik zou moeten kiezen tussen
beide sporten, dan zou ik echt
niet weten wat ik zou kiezen!
Het leuke van honkbal vind ik
dat het een teamsport is. Als
je wint, dan win je ook echt
met zijn allen. Als je bij golf

wint, dan win je eigenlijk alleen maar voor jezelf. Maar
ook dat kan af en toe heel erg
leuk zijn.”

Honkbal

Guus kwam in het buitenland met honkbal in aanraking. “Ik was naar Amerika

geweest, waar de sport volop leeft. Ik zag het daar en
dacht: dit wil ik ook! Toen ik
thuis kwam ben ik meteen
begonnen bij ZSC. Nu speel
ik daar een jaar en ik heb het
er hartstikke naar mijn zin”,
vertelt hij. Het team waar
Guus deel van uitmaakt, het
juniorenteam, traint twee
keer in de week en speelt
daarnaast ook nog wedstrijden. “Met de competitie gaat

H eb je ff …

… vo or De ni se va n Ho ek , 22 jaar

Waar kennen we je van?

Bingo behoort tot de activiteiten die speciaal voor ouderen
worden georganiseerd.
U gaat niet met de allergrootste prijzen naar huis, maar
gezelligheid staat voorop.
Bent u ook dit jaar weer van de partij?
Tot gauw op dinsdagmiddag - Flemingstraat 55 te Zandvoort van 14.00 tot 16.00 uur.
Prijs per bingokaart €1,25

WIJKSTEUNPUNT BIEDT SPREEKUREN VAN
DIVERSE ORGANISATIES:

Wat doe je graag in je vrije tijd?

• Medial:
Bloedafname en trombosedienst: maandag en donderdag tussen 8.15 uur en 11.00 uur kunt u terecht in het wijksteunpunt.
Andere dagen in het Huis in de Duinen.
• Loket Zandvoort:
Iedere donderdagochtend van 09.00-11.00 uur.
• Wijkagent Zandvoort-Noord:
Dinsdag 15.00-16.30 uur (even weken) en 19.00-20.30 uur
(oneven weken)
• Wijkmeesters EMM:
Dinsdag 15.00-16.00 uur
• Zorgloket stichting ZorgContact
Maandagochtend 10.00-12.00 uur.
• Helpdesk compunic/pluspunt
Iedere dinsdag tussen 14.00 en 16.00 uur voor uw vragen en
problemen.

Guus op een open dag

hij niet op het honkbalveld om

“Je kunt me tegen komen bij strandtent Tropen aan Zee. Ik werk daar nu
alweer twee jaar. Eerst begon het als
een bijbaantje, maar nu werk ik er tijdelijk full-time. Ik regel feesten, partijen
en bruiloften. Het is afwisselend werk,
want je moet alles tot in de puntjes in
orde hebben. Er komt veel bij kijken. Het
is altijd weer een uitdaging!”

BINGO DINSDAG 24 JUNI

School

“Als ik vrij ben vind ik het leuk om met vriendinnen en vrienden een terrasje
te pakken. Uitgaan vind ik ook altijd leuk, maar het liefst wil ik reizen. In
augustus ga ik naar Argentinië om een taalstudie Spaans te volgen. Ik heb
mijn studie Spaans afgerond, maar het lijkt me leuk om het écht vloeiend
te kunnen spreken. Ik heb er heel erg veel zin in, maar ik vind het ook wel
spannend om er in mijn eentje naar toe te gaan.”

Heb je nog meer plannen?
“De taalstudie duurt tien weken, daarna wil ik nog een paar maanden door
Zuid-Amerika trekken. Er zijn zoveel dingen wat ik graag wil zien. Tango
leren in Buenos Aires, de Galapos Eilanden bezoeken en naar het Chileense
Paaseiland om de beroemde stenen beelden te bekijken. Als ik terugkom van
de reis, dan ga ik kijken wat ik verder wil gaan doen.”

het goed! We hebben al 5 van
de 8 wedstrijden op onze
naam mogen schrijven”, aldus Guus.

Golf

Golfen doet Guus al zo’n
drie jaar. “Ik kwam in aanraking met de sport door mijn
broertje en vader, die ook golfen. Elke zondag heb ik les bij
Open Golf Zandvoort en ook
doe ik mee aan de jeugd-

Naast al dat gesport, is er
bij Guus ook nog tijd voor
school. Hij heeft net eindexamen gedaan en krijgt 12
juni te horen of hij geslaagd
is. “Zo ja, waar ik wel van uit
ga, dan begin ik in september
met een opleiding tot gastheer”, aldus Guus. Als ik hem
vraag of dat niet allemaal
te druk wordt antwoordt
hij vastberaden: “Nee joh!
Tot nu toe heb ik alles altijd
goed kunnen combineren
met school. Zolang dat goed
gaat blijf ik lekker sporten”,
aldus de enthousiaste Guus
tot slot.

Panelleden gezocht!
Binnenkort starten we op deze pagina met een nieuwe rubriek, waarin elke week een stelling wordt voorgelegd aan een panel van jonge Zandvoorters met een mening. De stelling
gaat meestal over actuele zaken die onder jongeren (in Zandvoort) spelen. Ben jij tussen
of rond de 16 en 28 jaar en lijkt het je leuk om eens in de 3 weken je mening te geven op een
stelling, geef je dan op voor het panel via jong@zandvoortsecourant.nl.
Er worden 3 panels van 3 mensen gemaakt, die om de 3 weken zich over een stelling
mogen buigen.

I Know Where It’s @

Donderdag 12 juni:

Vanavond vindt voor alle eindexamenkandidaten het
examenfeest plaats in de Chin Chin! Vanaf 23.00 uur met
DJ Uli. Wijn, bier en fris voor 1 euro.

Vrijdag 13 juni:

Deze vrijdag de 13e speelt Nederland de EK wedstrijd tegen
Frankrijk. Op groot scherm kan je deze wedstrijd bekijken
bij vele horecagelegenheden, waaronder o.a. Grand Café
Danzee, Café Oomstee, Café Neuf en Beachclub Tien.

Zaterdag 14 juni:

Zaterdagavond is er een darttoernooi bij De Bierburcht.
Geef je vooraf op aan de bar, het toernooi begint om 20.00
uur.

Dinsdag 17 juni:

Pleinvoetbaltoernooi! Voor de leeftijden tussen de 15 en
23 jaar. Inschrijven kan bij Marcel Schoorl (De Oude Halt).
Het toernooi begint om 15.00 uur en meedoen kost € 5.
De prijsuitreiking is om 20.00 uur in de Chin Chin, met
aansluitend EK wedstrijd Nederland – Roemenië op groot
scherm te zien.

Ja hoor, het is weer zover… De
zon schijnt en de mensen zijn
vrolijk. Heerlijk, de zomer! Ik
heb altijd het idee dat men
een beetje gek gaat doen als
ze ‘het ultieme zomergevoel’
ervaren. Niet alleen huppelen ze door de straatjes alsof
ze zojuist hun eerste zoen
hebben gehad, lachen ze
om de meest domme grapjes en krijgen ze ineens zin
in ‘leuke dingen doen’. Nee,
wat mij steeds meer opvalt
zijn de verliefde stelletjes
die zich overal verzamelen
waar ik ook ben. Giechelend
en knuffelend zitten ze dan
tegenover me… Alsof het
niets is! Zelfs de vogeltjes
zingen hun lied en laten me
weten dat ze gezellig met
hun grote liefde door de
lucht ladderen.
Soms zou ik ook best even
willen ladderen, zonder na
te denken een beetje gek
doen. Maar ja, met wie moet
ik dan ladderen? Je plukt ze
niet zo van de straat, alle leuke mannen zijn bezet, of ze
zijn homo. Zonde. Ach, aan de
andere kant… het is toch ook
heerlijk om lekker in je eentje
te zijn. Misschien ladder ik
wel niet, maar lapperen doe
ik zeker. Zo lapperde ik laatst
op een zaterdagavond het
uitgaansleven van Zandvoort
tegemoet. Samen met wat
meiden en een voetbalteam
uit Barneveld stond ik midden op de dansvloer gek te
doen. Lachen, giechelen, zelfs
bijna een beetje te ladderen.
Totdat zo’n voetballertje
me een vraag stelde: “Zeg,
hebben jullie soms zin om
een sapje bij ons te komen
drinken in huisje 309?” Wat
denkt hij wel, een sapje komen drinken? Hij drinkt z’n
eigen sapje maar! Achteraf
snap ik het ook wel. Als je
eenmaal meedoet met de
zomergekte, is er geen houden meer aan. ’s Avonds
spreek ik mezelf weer toe:
Il, blijf jij nou maar
gewoon flapperen,
dat fladderen komt
nog wel.

Ilja

radio + tv
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Aangewaaid bij… Club Maritime!
Voor ieder wat wils, Club Maritime is toegankelijk voor een

breed publiek. Men voelt zich hier als een vis in het water.
Het is de centrale ligging in combinatie met een zee aan

rust en ruimte die dit strandpaviljoen maken tot een ijne
plek, om bij te komen van een drukke werkweek.

Geen poespas

Lekker onderuit gezakt hang
ik in één van de nieuwe loungestoelen van Club Maritime.
De 20-jarige Jennifer Lefferts
en de 22-jarige Mitchell de
Koning ploffen naast me neer.
Ondanks de mistige lucht die
boven ons zweeft, zitten we
toch weer heerlijk hier aan
het Zandvoortse strand…

“Mitchell en ik wonen inmiddels een jaar samen. Toen we
naar Zandvoort verhuisden,
kwamen we al snel terecht
bij Club Maritime. Het is
een kwestie van de kerkstraat uitlopen en je zit er al!
Lekker dichtbij dus. De prijs/
kwaliteit verhouding is hier
ontzettend goed. De strandbedjes zijn goedkoper dan
bij andere paviljoens en ook
de broodjes zijn betaalbaar”,
vertelt Jennifer. Meestal gaat
ze samen met Mitchell naar
het strand en vaak naar Club
Maritime. Niet zo populair,
maar wel een fijne sfeer.
“Naar de populaire strandtenten zou ik eerder met

Trimsalon Vanity Fur

Sinds 1 mei 2008 kunt u elke donderdag met uw hond of
kat terecht bij Trimsalon Vanity Fur. In De Dierenwinkel aan

de Burgemeester Engelbertsstraat 90A zal Petra Sijpestijn
u en de dieren dan zeer hartelijk welkom heten. De Haar-

lemse heeft al vijftien jaar ervaring als rijksgediplomeerd

trimster en heeft tevens een mobiele salon, waarmee zij in
de regio de viervoeters mooi in model maakt.

Petra bezig met een ‘klant’

“Het grote voordeel van deze
plek is de goede samenwerking met eigenaar Hans. Hij
weet heel veel van de beste
voeding voor een huisdier (en
zorgt dus voor de binnenkant),
terwijl ik de buitenkant onder
handen neem”, aldus een zeer
betrokken Sijpestijn.
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Het feit dat de meeste honden gewoon los op de behandeltafel zitten en niet aangelijnd hoeven te worden, zegt
al het een en ander over de
wijze waarop Petra snel het
vertrouwen van haar ‘klanten’ wint. “Ik weet hoe je
een hond op zijn gemak kan

vrienden gaan. Als we met
z’n tweetjes zijn is het prettig als het niet te druk is. Ook
word je hier niet ‘uit je stoel
gekeken’, iedereen gaat een
beetje z’n eigen gang”, legt
Mitchell uit. De aankleding
is bij Club Maritime simpel
en praktisch, de wc’s zijn netjes en schoon, verder geen
poespas. Daarentegen is de
menukaart zeer uitgebreid:
salades, vis, vlees en verse
broodjes met van alles en
nog wat. “Het pistoletje gezond is hier super lekker, niet
alleen een plakje kaas en wat
sla, maar goed gevuld met allerlei smakelijke en gezonde
dingen”, zegt Jennifer.

Kleine prijsjes

Alweer 16 jaar geleden werd
Club Maritime overgenomen
door de beruchte oliebollenbakker Harry Faase senior.
Samen met zijn vrouw Joke
en zoon Harry jr. heeft hij pa-

viljoen 9 volledig opgeknapt.
“We proberen een zo breed
mogelijk publiek te bereiken,
jong en oud zijn allen welkom. Onze gasten zijn vaak
mensen die op zoek zijn naar
een relaxte sfeer, waarbij van
opdringerigheid geen sprake
is. Daarvoor zit je bij ons aan
het juiste adres”, vertelt Harry
sr. Vaste Zandvoortse gasten
maar ook gasten van buitenaf behoren tot de bezoekers
van dit paviljoen. Alle hoofdgerechten staan voor kleine
prijsjes, tussen € 6 en € 20, op
de menukaart. “Op het menu
hebben we zes soorten vis
staan. De pangafilet wordt
gebakken in de koekenpan en
is zeker een aanrader. Voor de
vleesliefhebbers hebben we
ook erg lekkere spareribs”,
zegt Harry sr.

Actief!

Club Maritime is een groot
paviljoen met ruimte voor

Media Markt Cruquius bestaat 1 jaar

stellen en maak er tijdens de
toch uren durende vachtverzorging een feestje van!”

De vestiging van Media markt in Cruquius vierde onlangs

Naast het trimmen komen
natuurlijk ook de nagels,
oren en tanden aan de beurt,
maar indien nodig worden
eveneens de anaalklieren of
vlooienbeten behandeld. Zij
is vooral gespecialiseerd in
de, zoals zij het noemt ‘kleine,
witte knuffelhondjes’, maar
ook voor de beste en vriendelijkste verzorging van andere
rassen, zoals westies, spaniëls,
terriërs en teckels (tot massage van de gezonde hond
aan toe) draait zij haar hand
niet om. Vachtbehandeling
van katten, o.a. perzen, behoort tevens tot haar terrein.
De middelen die Sijpestijn
gebruikt bevatten veel aloë
vera, wat zeer herstellend en
verzorgend werkt.

voorbij laten gaan en viert dit heugelijke feit op 13 en 14

Voor een afspraak kunt u
Petra Sijpestijn bellen op
06-40946105 of kijk op www.
vanityfur.nl.

haar eerste verjaardag. De grote consumentenmarkt op
het gebied van allerlei elektronica wil dat niet ongemerkt
juni aanstaande.

Een van de showcars bij Media Markt

Op beide dagen zullen voor
de deur gepimpte demonstratieauto’s van diverse leveranciers komen te staan
waaronder een auto van
Fusion, een Hummer van
Magnat, een Burton van
JBL en een Mini Cooper van
Pioneer. Deze auto’s zijn op
vrijdag en zaterdag de gehele
dag voor de autoliefhebbers

te bezichtigen. Hiermee wil
Media Markt de aandacht
vestigen op het feit dat zij
eveneens autoaccessoires
in het assortiment heeft.
Diverse leveranciers zullen
de beide dagen in het warenhuis demonstraties geven.
Verder pakken zij op zaterdag
14 juni tussen 13.00 uur en

50 plus pagina

door Mitzi Maas
50plus@zandvoortsecourant.nl

door Ilja Noltee

wel 500 gasten. Feesten
en partijen zijn dan
ook geen probleem!
Een kinderpar tijtje,
een schooluitje of misschien een bedrijfsuitje,
het is allemaal mogelijk, in samenwerking
met Strandactief. Dit
activiteitenbedrijf biedt
verschillende mogelijkheden, onder andere
voor kinderen, op het
Zandvoortse strand. Of
het nu om garnalenvissen of schatgraven gaat,
bij Strandactief kan het!
In samenwerking met
het Jutters mu-ZEE-um
kan er zelfs een hele dag
worden georganiseerd
met allemaal verschillende activiteiten. Als afsluiting van de dag kunnen de kleine piraatjes
genieten van een feestelijk kindermenu, o.a.
bij Club Maritime.

16.00 uur groots uit. Media
Markt wil dat deze dag een
groot fungehalte krijgt en
zetten hoog in door een
aantal CarWash Girls auto’s
te laten wassen. Op vertoon
van een kassabon met een
minimale besteding van € 15
gaan deze dames de auto’s
van de klanten insoppen.
Het is echter bijna Vaderdag
en natuurlijk is dit weekend voor de heren uitgezet.
Dit alles uiteraard met een
knipoog naar ‘eigen risico’!
De vrouwelijke DJ Jaimie
Faith en DJ Triston zullen op
zaterdag tussen 12.00 uur
en 17.00 uur u onthalen op
lekker feestelijke muziek.
Als klap op de vuurpijl zullen, eveneens op zaterdag,
tussen 16.00 uur en 17.00
uur Lange Frans, Baas B en
Jay in de winkel optreden en
een signeersessie houden.
De Media Markt Cruquius
is vrijdag tussen 09.00 uur
en 21.00 uur geopend en zaterdag tussen 09.00 uur en
18.00 uur.
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Grote levensvragen hebben geen antwoord

“Het gereedschap om mee te werken, ben ik zelf”, zegt Tru-

dy Rios. Zij is geestelijk verzorgster bij het Huis in de Duinen.
Bewoners van het Huis en de aanleunwoningen mogen bij
haar aankloppen voor steun bij allerhande levensvragen.

Trudy Rios

Toen Trudy Rios nog werkte als verpleegkundige in ziekenhuizen, viel het haar op hoeveel behoefte er was aan geestelijke
ondersteuning. Het was voor haar een pijnlijk besef dat vanwege de jarenlange bezuinigingen in de gezondheidszorg,
het verplegende personeel niet of nauwelijks gelegenheid
had patiënten de aandacht te geven die zij nodig hadden.

Behoefte om leven te ordenen

Toen er zich zo’n tien jaar geleden een traumatische ervaring
voordeed in haar eigen leven, had zij vele vragen waarop niemand haar een antwoord kon geven. Ze besloot theologie te
gaan studeren en toen ze daarmee klaar was, had ze genoeg
kennis en levenservaring om zelf mensen te ondersteunen. “Ik
heb toen speciaal gekozen voor de ouderenzorg. Het interessante aan ouderen is het geleefde leven. Zij leven hun laatste
fase en zijn zich, vaak pijnlijk, bewust van het naderende
einde. Veel ouderen hebben grote behoefte om hun leven
te ordenen. Zij hebben veel verlieservaringen en zitten vaak

met onverwerkte rouw. Ik help ze daarbij zodat alles uit het
verleden een eigen plekje krijgt.”

Iedereen is welkom

“Mensen kunnen zelf om geestelijke ondersteuning vragen,
maar deze generatie is niet gewend om te vragen”, vertelt
Trudy. Dus houdt zij zelf haar ogen en oren goed open en biedt
voorzichtig haar steun aan als zij ziet dat iemand dat gebruiken kan. Zij wil heel graag mensen helpen, maar opdringerig
is ze beslist niet. Ze heeft een lieve, zachte uitstraling en een
luisterend oor. Kunnen alleen mensen met een geloof bij haar
terecht? “Nee, iedereen is welkom. Ik kan vanwege mijn eigen
achtergrond en studie mensen met verschillende geloven
hulp bieden, maar ook niet- of andersgelovigen zitten vaak
met problemen waarbij wat meer diepgang nodig is. Je ziet
dat familie en andere dierbaren daar niet altijd raad mee weten. ‘Ach, zó erg is het toch allemaal niet?’ of ‘Kijk naar buiten,
de zon schijnt’. Op die manier wordt de nood vaak afgedaan,
ook omdat veel mensen de confrontatie met de minder zonnige kanten van het leven soms niet aan kunnen.” Ook haar
collega’s van de verzorging en verpleging vragen haar regelmatig om bij een bewoner of patiënt langs te gaan.

Gespreksgroep levensverhalen

Een half jaar geleden heeft Trudy de gespreksgroep levensverhalen opgericht. “Er is in het Huis veel aanbod aan leuke
activiteiten. Bingo’s, optredens, gezamenlijk eten, enz. Er was
echter ook behoefte aan aanbod van wat serieuzere aard,
met meer diepgang”, legt ze uit. Zeven personen komen één
keer per maand bij elkaar en bespreken hun levensvragen.
Trudy leidt deze gespreksgroep. “Prachtig om te zien hoe open
hierover met elkaar gepraat wordt.”
“Ik kom altijd met lege handen op bezoek”, zegt Trudy Rios
bescheiden over zichzelf. Onze conclusie is echter dat zij veel
meer voor ouderen kan betekenen dan alle bossen bloemen,
ansichtkaarten en fruitmanden bij elkaar.

Oproep: reünie oud-leerlingen Karel Doormanschool 1964
Naar aanleiding van een klassenfoto die eind februari in
de Zandvoortse Courant is geplaatst, ontvingen wij een
brief van, Margot Lantinga en Marjolein Leen, twee oud-

leerlingen van de Karel Doormanschool. Zij doen een

oproep aan hun oud-klasgenoten om zich te melden voor

een tweede reünie, tezamen met ‘meester’ Willem Nijland,
nu 72 jaar oud.

Een paar fragmenten uit de
brief:
Het was eigenlijk niet zomaar
een klas, maar de klas die 4
jaar lang dezelfde meester
heeft gehad: Willem Nijland.
Toen onze meester zijn eerste
echte baan in het onderwijs
aanvaardde, zat ‘zijn’ klas in
de derde. Tot en met de zesde

klas heeft hij ons onder zijn
hoede gehad. Meester Koops,
de man die eigenlijk met
geen stok uit de zesde klas
te krijgen was, heeft bij hoge
uitzondering zijn plek aan
‘onze’ meester afgestaan.
Dat was voor Willem Nijland
de voorwaarde, waaronder
hij nog een jaar op de Karel
Doormanschool wilde blijven.

In 1964 zwaaide hij samen
met ons af en werd hoofd
van een driemansschool in
Opijnen (de Betuwe). Zijn
klas nam op dezelfde avond
afscheid van de lagere school.
Na aloop van de gebruikelijke musicalavond, kon onze
meester niet veel meer uitbrengen dan: “Zorgt u alstublieft goed voor ze…”
Jaren later, in 1982, kregen
we weer contact met meester Nijland en hebben toen
een reünie georganiseerd.
Inmiddels weer 25 jaar verder hebben wij andermaal
contact gezocht met meester
Nijland. Niet alleen hij (72 jaar
nu), maar ook wij (allebei 55

jaar) waren heel erg blij toen
we elkaar twee weken geleden ontmoetten. We hebben
uiteraard weer veel herinneringen opgehaald.

Oproep voor reünie in september

Oud-leerlingen die van 1960
tot 1964 bij Willem Nijland
in de klas hebben gezeten
op de Karel Doormanschool:
meld je aan! Jullie ontmoeten elkaar dan in september in het land van Maas
en Waal, dicht bij de tegenwoordige woonplaats van
Willem Nijland. Mail naar:
margotlantinga@hetnet.nl
of m.leen@wanadoo.nl

Ik ga op vakantie en neem
*wel/niet mee…
* doorhalen wat niet van toepassing is

Het zomerseizoen is in aantocht. Wat doet u met uw huisdieren als u met vakantie gaat? Er zijn verschillende mo-

gelijkheden. Aan een boom binden of over het hek van

asiel of kinderboerderij gooien is natuurlijk geen optie.
Dat doen dierenliefhebbers niet. Wat doen wij dan wel? En
denken wij er op tijd over na, omdat er wat geregel aan
vooraf gaat?

Tegenwoordig zijn er steeds
meer vakantiebestemmingen
waar ook uw huisdier van harte welkom is. Pak een koffertje
in met zijn eigen voer, medicatie en speelgoed. Zorg tijdens
de reis voor voldoende verkoeling en water en let op warme
bestemmingen erop dat het
dier niet teveel uitput. Soms
moet u bij het spelen bepalen waar de grens ligt omdat
uw dier het misschien even
vergeet! Met extreme hitte is
het aan te raden inspanning
geheel te vermijden.
Gaat uw huisdier mee naar
het buitenland, vraag dan
ruim van tevoren info bij
de dierenarts over de verplichte maatregelen die per
land kunnen verschillen. In
alle Europese landen is een
Europees paspoort voor dieren nodig, honden moeten
maximaal drie weken van
tevoren een injectie tegen
rabiës (hondsdolheid) en
ze dienen een chip of goed
leesbare tatoeage te hebben.
Verder eisen sommige landen
een muilkorf en Engeland,
Noorwegen en Zweden verlangen een recente bloedtest.

All-inclusive dierenpension

Als u kiest voor een dierenpension, ga er voor uw va-

kantie eerst kijken. Het ene
pension is het andere niet.
U gaat toch alleen gerust
weg als u weet dat uw dier
in goede handen is? Dierenpension Kennemerland in
de Keesomstraat biedt uw
dier een heerlijke tijd. Lekker
veel rennen en spelen op het
veld, nieuwe vriendschappen sluiten. Soms ontstaan
er ontluikende zomerromances. Reserveer zo lang mogelijk van tevoren, het pension
is namelijk snel volgeboekt.
Gaat u in de kerstvakantie
weg, reserveer dan nu alvast
een plekje. Uw hond mag niet
langer dan een jaar geleden
volledig gevaccineerd zijn.
Uw kat dient het afgelopen
jaar gevaccineerd te zijn geweest tegen kattenziekte en
niesziekte.

Oppas voor thuis

Blijft uw dier thuis of gaat
het naar vrienden of familie
tijdens uw vakantie? Er zijn
gespecialiseerde bedrijven
die op uw huisdier kunnen
passen. U spreekt af hoe vaak
uw dier thuis bezocht en verzorgd wordt. Stel de oppas op
de hoogte van uw verblijfsgegevens, nummer van de dierenarts en eetgewoonten en
medicatie van uw dier. Veel
vakantieplezier voor mens
en dier!

Huisdieren en vakantie
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ZANDKORRELS
zomerplanten
speciale mengsels voor plantenbakken –
potterie - hanging baskets
Van Stolbergweg 1 Tel. 57 170 93

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!
Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort
Tel. 023-5739278 • E-mail: hanswillemse@planet.nl

Autobedrijf
Trade Ard.
Lid BOVAG
en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /06-53498304
www.trade-ard.nl
.................

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF
levering en plaatsing
van alle glassoorten
vrijblijvende offerte!
023 5720480/06 41374921
Administratiekantoor

K. Willemse
Administratie en
belastingaangiften
voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf

Uw specialist voor
al uw bloemwerk

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels €5,-

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

Zakelijke
zandkorrels €10,- (excl.BTW)

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

1
2

3
4
5

6
7
8

9

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist
plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilderswerkzaamheden
.................

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen
Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg (draadloos) netwerk. Ook
avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of
06-44696001. ;
Met garantie en KvK.
.................
Garage te huur
Van Galenstraat € 107,50
Tel.: 06-53256274
.................
Chinese massage
Zandvoort.
Bij u aan huis,
Chinese body- en
voetmassage.
70 Minuten à € 40.
Bel voor afsrpaak:
06-3419 9565
.................
Horeca Bemiddeling
Nederland – Pruis.
Vraagt horecabedrijven
o.a. strandpaviljoens,
snackbars, hotels, enz.enz,
regio 023. HBN-Pruis:
06 50 575 565
.................
Gevr. jonge slanke dames
v/a 18 jr, voor
escort-striptease show.
Hoge bijverdienste, discr. verz.
Tel. 5716998
.................
Kofferbakmarkt:
za. 14 juni
tuincentrum Bos,
Vogelenzang (10-16 uur).
Res. 0229-244739 of
kijk op www.mikki.nl
Ook za. 28 juni a.s.

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

Gemeentelijke publicatie week 24 - 2008

Vergadering ollege

God zegt:
“Weet dat ik je zal genezen,
je ziekte en wonden helen.”
(Bijbel: Jeremia 30:17).
Gebed nodig?
Mail gebed-zandvoort@
hotmail.com.
God is liefde!
.................
Poes zoek!
Na het overlijden van
mijn vader is onze poes
Bellie weggelopen.
Het is een tengere
bruin/oranje schildpad buitenpoes.
Meestal te vinden in
de duinen omgeving
Kostverlorenpark.
Heeft u haar gezien,
bel dan Peter Nijboer:
06-28440807
.................
Vermist !
Sinds afgelopen
vrijdag 6 juni is onze
kater BRUTUS niet
meer thuisgekomen.
Brutus is een
Europese korthaar,
grijsbruinzwart met
witte poten en gechipt.
Woonachtig op de
Quarles van Uffordlaan
tegenover voormalig
Huis in de Kostverloren.
Tel. 06 - 51 11 68 91

De besluitenlijst van de collegevergadering van 2 juni en de
verdere in week 23 door het college genomen besluiten zijn
dinsdag 10 juni vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

Ter inzage legging

Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeentewet ligt
het programmajaarverslag 2007 (inclusief de jaarrekening)
vanaf heden tot en met 24 juni 2008 ter inzage bij de balie van
het gemeentehuis. Tevens liggen de voorjaarsnota en de begrotingsrapportage 2008-1 ter inzage tot en met 24 juni 2008.

Bekendmaking Wet Milieubeheer

De Milieudienst IJmond maakt namens het college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort het volgende bekend:

Ontwerpbesluiten

- Op 27 december 2007 is een aanvraag ontvangen van Slotemakers antislipschool om een oprichtingsvergunning voor een
antislipschool/rijvaardigheidscentrum, gelegen aan de Burg.
van Alphenstraat 106 te Zandvoort.
- Op 1 april 2008 is een aanvraag ontvangen van Stichting
Beheer Dierentehuizen in Kennemerland voor Dierentehuis
Kennemerland voor een revisievergunning voor dierenverblijven ten behoeve van dierenverzorging, gelegen aan de
Keesomstraat 5 te Zandvoort.
De directeur van de Milieudienst IJmond is van plan om namens het college de gevraagde vergunningen te verlenen.
Zienswijzen
Tot 26 juli 2008 kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen bij de directeur van de Milieudienst
IJmond.
Inzage
Ontwerpbeschikkingen met de daarop betrekking hebbende
stukken liggen tijdens werkuren van 13 juni tot 26 juli 2008
ter inzage bij de Centrale Balie van het raadhuis en bij de
Milieudienst IJmond.

ommissie Projecten en Thema’s

Bewegen in
Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl

De Commissie Projecten en Thema’s vergadert op 18 juni vanaf
20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur open.
De entree vindt u aan het Raadhuisplein. Op de agenda
staat:
- Opening
- Vaststelling agenda
- Dialoognotitie ten behoeve van de structuurvisie. Er zal een
korte presentatie worden gegeven, waarin wordt ingegaan
op het burgerdebat dat op 2 juni jl. over de scenario’s heeft
plaatsgevonden. De commissie wordt verzocht, richting te
geven aan de invulling van de ontwerpstructuurvisie door een
voorkeur voor één van de scenario’s uit te spreken.
- Rondvraag
- Sluiting

In deze commissie kunnen burgers het woord voeren. Dit kan
zowel over onderwerpen op de agenda als over een eigen onderwerp. Degene die over een eigen onderwerp wil spreken,
moet dit schriftelijk aanmelden. Dit kan ook per e-mail. De
aanmelding moet uiterlijk maandagochtend om 10.00 uur binnen zijn voor een vergadering die de woensdagavond daarop
wordt gehouden. De aanmelding kunt u zenden aan Gemeente
Zandvoort, t.a.v. de griffie, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort of
per mail: griffie@zandvoort.nl. Afgeven aan de balie van het
raadhuis kan ook. Op de aanmelding moet staan: naam, adres,
telefoonnummer en het onderwerp met een toelichting op een
aparte bijlage. Deze toelichting mag niet te uitgebreid zijn en
liefst worden afgesloten met een concrete vraag, oproep of
iets dergelijks. Naast deze regel gelden extra regels. Deze zijn
te lezen op www.zandvoort.nl (Bestuur Raadscommissies
Inbreng en meepraten) of op te vragen bij de griffie.

Reiniging GFT rolemmers

Van 9 juni t/m 13 juni 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 17.30u zijn.

Kapvergunningen aangevraagd

- Dr. Kuijperstraat 3, 1 esdoorn, aanvraag ingekomen op 13 mei
2008, i.v.m. overlast, wel herplantplicht.
- Kostverlorenstraat 111, 1 populier, aanvraag ingekomen op
27 mei 2008, i.v.m. omval gevaar, wel herplantplicht.
- Potgieterstraat 5, 1 dennenboom, aanvraag ingekomen op
20 mei 2008, i.v.m. overlast, wel herplantplicht
De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens
openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van zes weken na publicatie hun zienswijzen schriftelijk
kenbaar maken bij het college van de gemeente Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

erzonden besl iten
Kapvergunningen verleend

- Cornelis Slegersstraat en omgeving, 5 kastanjebomen,
15 populieren, 2 sierappels en 1 iep, verleend op 12 juni 2008.
- Prinsesseweg en omgeving, 1 kastanjeboom, 31 populieren,
9 iepen, 1 dennenboom, 12 esdoorns, 7 coniferen en 1 lindeboom,
verleend op 12 juni 2008.
Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen hebben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande besluiten in
beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen van een
beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een schorsende
werking wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank
dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In geval van
onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van de rechtbank te Haarlem.
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een
kopie van het beroepschrift. Voor het indienen van een verzoek
om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Evenementenvergunningen verleend

Een culturele markt op zondag 29 juni 2008 op het Gasthuisplein en ter hoogte van de Swaluëstraat, alhier, aangevraagd
door Koos Beemsterboer.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. 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. 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. Indien het een vergunning betreft voor
evenementen, vertoningen op of aan de weg, het houden van
optochten, snuffelmarkten, verruiming sluitingsuur, ontheffing Zondagwet, exploitatie of speelautomaten, dient u uw
bezwaarschrift aan de burgemeester te richten.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag
t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 – 16.00 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

Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur
Donderdag:
08.30 - 20.00 uur
Vrijdag:
08.30 - 12.30 uur
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
Tollensstraat 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 collegelid
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling
verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur.

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.

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

autosport
Super Raceweekend

Raceliefhebbers komen het komende weekend weer

aan hun trekken op het Circuit Park Zandvoort. De DNRT

strijkt dan neer in Zandvoort en er zullen maarliefst tien
raceklassen worden voorgeschoteld.

Ard Keff in zijn zwarte BMW

foto: Chris Schotanus

Zowel op zaterdag als op zondag zal de endurance race de
belangrijkste wedstrijd worden. De raceklassen variëren
verder van toerwagens tot
sportwagens en van formulewagens tot merkenraces.

probleem waar Keff mee te
kampen had. “Door het onderstuur in de auto moest ik
de bochten te vroeg insturen,
daardoor kon ik niet snel genoeg op het gas en verloor ik
teveel tijd”, aldus Keff.

Voor Zandvoort zullen de
ogen gericht zijn op Ard
Keff, die in zijn BMW E30
aan de start verschijnt. In
mei reed onze plaatsgenoot
al een raceweekend in Zolder
en daar was Keff met een
tweede en een derde plaats
succesvol.

In de twee races die daarop
volgden finishte Keff als
tweede en als derde. Omdat
zijn naaste concurrent Sander
Etman respectievelijk derde
en tweede eindigde, werd per
saldo niets ingeleverd en staat
Keff bovenaan in het kampioenschap.

In de kwaliicatietrainingen
op Zolder had Keff nieuwe
banden onder de BMW zitten, maar de grip waar de
Zandvoorter naar op zoek
was, had niet het gewenste
effect. Uiteindelijk kwalificeerde de boomlange
Zandvoorter zich als derde.
Onderstuur was het andere

Wie het vervolg in de kampioensstrijd van plaatsgenoot
Ard Keff van dichtbij wil meemaken, kan zaterdagochtend
al vanaf 9.00 uur terecht. Tot
18.30 uur loopt het programma door en zondagochtend
wordt het Superraceweekend
vanaf 9.00 uur vervolgd. De
toegang is gratis.

zaalvoetbal
Zaterdag inaleavond

Komende zaterdagavond zijn de inales in de vier afdelin-

gen van het Zandvoort zaalvoetbaltoernooi. Bij het ter per-

se gaan van deze krant was nog niet geheel duidelijk welke
ploegen in welke afdeling zich hiervoor geplaatst hadden.
In de halve finales heeft
in ieder geval een aantal
Zandvoortse ploegen zich
gemeld. Voor de Eredivisie
zijn dat De Oude Halt en De
Zilvermeeuw, in de Eerste
divisie Pension Blankebil,
Chin Chin en Baars Groep,
wellicht dat Danzee zich
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hier nog bij kan voegen. In
de Hoofdklasse kan Air Force
zich plaatsen en voor de 1e
Klasse Holland Casino en
café Oomstee of café Alex.
De wedstrijden beginnen
zaterdag om 19.30 uur en
de toegang tot de Korver
Sporthal is gratis.

golf
Zandvoorts Open

Vanaf maandag 16 tot en met donderdag 19 juni aanstaande zal de inschrijving voor het Zandvoorts Open op

de Kennemer Golf & Country Club (KG&CC)open staan.
De wedstrijd zal op maandag 21 juli gespeeld worden.
De wedstrijd staat open voor
permanente inwoners van
Zandvoort en Bentveld. Een
inschrijfformulier kan verkregen worden bij de caddiemaster van de KG&CC.
Overlegt zal moeten worden een geldig handicapbewijs (2008) van de NGF met
maximale exact handicap
van 31.8. Dit inschrijfformulierformulier moet ingevuld

ingeleverd worden bij de caddiemaster. De wedstrijdvorm
is Stableford met een shotgun om 11.00 uur. Indien er
meer dan 88 inschrijvingen
zijn, zal er worden geloot voor
deelname. De ingelote deelnemers krijgen in de week
van 14 juli een schriftelijke
bevestiging van deelname
en meer informatie over de
wedstrijd.

Galerij der kampioenen
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handbal
Nicolaasschool overall
schoolhandbalkampioen

De jeugdkampioenen van seizoen 2007-2008

De Nicolaasschool is afgelopen donderdag overall schoolhandbalkampioen geworden. De meisjes werden tweede
en de jongens eindigden op de eerste plaats. De Zand-

voortse Sportraad had twee sportiviteitsbekers ter be-

schikking gesteld die bij de meisjes naar de Duinroosschool ging en bij de jongens naar de Mariaschool.

Voetbal D1:
Hockey meisjes C1 (zaal):

Basketbal u12 mix:

Hockey meisjes C2/C3 (zaal + winter):

Basketbal meisjes u16:

Achter: Keeper Jamie de Boer, Sabine de Boer, Esmee Stalenberg, Leonie de Boer (coach), Annefloor Dijkema, Emily
Sanders. Voor: Michelle Koper, Jannick Freijers, Julia Buchel.

Achter: Sjaak de Winter (coach), Jeremy Borst, Victor
Hardenbol, Jeff Smits, Joost de Winter, Julian de Jong. Voor: Roy
Noyens, Sybren Reens, Ilona Kerkman, Jip Kouwenhoven.

Jessie Molenaar, Willem Zeitzen, Jan Beelen, Julian Polman,
Yobel Gerges Ande, Micheal van Lieshout, Nigel Castien,
Sjors Mans, Jesse de Haan, Joshua Baars, Quintin Huisman,
Ewout van Cruijsen, Lesley Loos, Jasper v.d. Storm, Jessey
Kochheim, Robby Miezenbeek.

softbal
Softbalheren gaan aan kop
Het herensoftbalteam van de Zandvoortse Sport Combinatie (ZSC) heeft de leiding genomen in de 4e klasse C

van de KNBSB. De heren behaalden afgelopen zaterdag
een klinkende 11-1 overwinning op DIO, terwijl concurrent
Thamen 2 de tweede nederlaag van dit seizoen leed.
Ondanks het ontbreken van
een aantal geroutineerde
krachten ondervonden de
heren in de thuiswedstrijd
tegen het Haarlemse DIO
weinig problemen. Al in de 1e
slagbeurt zagen de coaches
Gé Oosterbaan en Rob Til zes
Zandvoortse slagmensen de
honken bereiken. Na een
puntloze tweede slagbeurt
wisten Alex Verhoeven en
Jeroen van Soest ook in de
3e inning te scoren, waardoor het 7-0 werd. Na de 4e
inning, waarin de goedspelende junior Danny van Soest,
Ben Draijer en Marcel Paap
de voorsprong opvoerden
tot 10-0, leek ZSC de eerste
no-run zege van dit seizoen
te behalen. DIO dacht daar
echter anders over door in de
5e inning te proiteren van
de enige Zandvoortse veldfout, waardoor het 10-1 werd
en ZSC de voor een voortijdig einde van de wedstrijd
noodzakelijke marge van 10
runs verspeelde. In de gelijkmakende 5e slagbeurt sloeg
Tjeerd Buijs een 3-honkslag.
Peter Douma hielp Buijs met
een honkslag over de thuisplaat, waarmee het 11-1 werd

en de wedstrijd reglementair
tot een einde kwam.
Winnende werper werd
Tjeerd Buijs (1x 3-slag, 1x
4-wijd, 1 honkslag tegen). De
ZSC-slagploeg produceerde
14 honkslagen waarvan Buijs
(slaggem. 0.666), Danny van
Soest (0.666), Verhoeven
(0.666), Paap (0.666), Ernesto
Vonsee (0.666) en Douma
(0.500) er ieder twee voor hun
rekening namen. Komende zaterdag spelen de ZSC-heren
een uitwedstrijd tegen runnerup Vennep Flyers 2. Het duel in
Nieuw Vennep begint aan de
Oosterdreef om 18.30 uur.

Dames

Ook de ZSC-dames blijven het
goed doen. De uitwedstrijd
tegen Flags 2 eindigde in Lisse
in een eclatante 32-9 overwinning. De grootste overwinning
van dit seizoen. Wilma van
Riemsdijk werd namens ZSC
de winnende werpster. ZSC
bezet nu de 3e plaats in de
6e klasse E. Komende dinsdagavond om 19.00 uur
spelen de ZSC-dames op
Duintjesveld thuis tegen
Olympia Haarlem 8.

De jongens en de meisjes van de Nicolaasschool

De organisatie kon helaas
maar 5 meisjesteams verwelkomen omdat het team
van de Maria school de
voorkeur had uitgesproken
om aan een tegelijkertijd
georganiseerd hockeytoernooi deel te nemen.
Toch werd het een spannende zaak. Eerste werd
met 5 punten voorsprong
de Beatrixschool. De
tweede en de derde plek,
de Nicolaasschool en de
Oranje Nassauschool, lagen

slechts 2 punten uit elkaar.
Ook bij de jongens was het
spannend. De Nicolaasschool
werd met twee punten meer
dan de Duinroosschool eerste. De derde plaats was
voor de Hannie Schaftschool.
Die hadden samen met
de Mariaschool een gelijk
aantal punten maar hun
doe lp unt engemiddelde
was beter. Uiteindelijk ging
de wisselbokaal naar de
Nicolaasschool.

adverteerders

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte
houden van alles wat in Zandvoort leeft.
De adverteerders in de krant van deze week zijn:

(In alfabetische volgorde)

Jobtide

Beach Club Tien

La Bonbonnière

Administratiekantoor K. Willemse
Bertram & Brood

Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee

Cense en van Lingen
Chin Chin

Circus Zandvoort
Club Nautique
Danzee

Dorsman Assurantiën
Gemeenschapshuis

Genootschap Oud Zandvoort
Gemeente Zandvoort

Greeven, Makelaardij o.g.
Hotel Hoogland

IJzerhandel Zantvoort

Kroon Mode

Achter: Marion Wijngaard (coach), Ferial Mortazavi, Dieuwke
Kapteyn, Demi van Eif, Taya Vriesema, Quincy van Kampen, Merle
van der Laan, Jeanine Gansner, Daphne Egas, Pascalle Koper.
Voor: Isa Knotter, ‘superfan’, Sanne van Dam, Anne Wijngaard.
Speelster Pascalle van Ekeren ontbreekt helaas op de foto.

Hockey meisjes C1 ( jaar):

Achter: Melanie van der Stam, Cees van Deursenm (coach),
Phylicia Kok, Julia Buchel, Lizz Fuhrhop, Anneloor Dijkema,
Esmee Stalenberg, Janique Koopman, Sabine de Boer, Emily
Sanders. Voor: Ginger de Vries, Jannick Frijters, Michelle
Koper, Delphine van Sluisdam en Michelle Dalman.

Achter: Rik Poppen (coach), Eva de Boer, Denise Kerkman,
Jamie Beekelaar, Mireille Poppen, Michelle Stravers en
Sander Verboom (trainer). Voor: Daniëlle Poppen, Amber
van Duin, Jackie Schuurman, Homeira Paya Huseini en
Debbie de Jong.

Basketbal jongens u16:

Achter: Matty Prenen (coach), Mats Prenen, Ken van Rhee,
Lars Leferink, Jaap vd Meij, Martijn Wessels, Jack Kok (trainer). Voor: Luka Markovic, Luuk Koote, Nathan Leferink,
Ingmar Kok en Duco Boukes

Voetbal D2:

Justus Hofman, Jim van Kessel, Bas Knotter, Jessey Kochheim,
Louis Lanting, Niels Lanting, Lesley Loos, Mitchell Luiten,
Stan van Marle, Milan Saunier, Yasar Schilpzand, Tijmen
Spanjaard, Dylan v.d. Spek en Jasper v.d. Storm.

Voetbal E1:

staand van l. naar r.: Kelly Steen, Frank de Smitt (begeleider),
Koen Machielsen (half staand), Jos Machielsen (trainer), Bas
v.d. Heuvel, Job de Vries, Ilias Bronkhorst. Zittend van l. naar r.:
Sam de Smitt, Roxy Groot, Philip van der Linden, Roy Castien
(half niet te zien). Op de foto ontbreekt helaas Mauro Frijters.

La Fontanella

Netexpo Internet BV
P. van Kleeff
Pluspunt

Printing People

Stichting Classic Concerts
Stichting Nieuw Unicum

Thalassa Strandpaviljoen 18

Toneelvereniging Wim Hildering
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Vanhier

Vlug Fashion Men’s Wear
Vrijehuizenmarkt.nl

Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek

Hockey jongens C1:

Achter: Sebastiaan Draijer, Milan Reijnders, Sven Drommel,
Thijs Koper, Devon van der Kooij, Floris Goezinne (coach),
Joost van de Burg, Stijn Hermans, Ricardo Bijl. Voor: Noah
Drommel, Andy Mesman, Merijn Goezinne, Woi Burgert,
Jack Bambergen, Ralph van der Eijken.

Basketbal jongens u18:

Achter: Jurgen Bos (coach), Donovan Petschi, Leroy Doorson,
Jermo Barbereaux Swaab, Sven de Buijzer, Roy Fijma. Voor:
Björn Hijma, Bart Koper, Lutfullah Nabizadah en Rik Bos.
Speler Mark Paap ontbreekt helaas op de foto.

Voetbal F7:

Brian Keur (keeper), Jari Doorson, Mick Vink, , Yves Schniedewind, Okke Bluys, Soian Hachache, Midas, Mick Meydam,
Tim Paap, Wout Stuy.
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nieuwe prijs

www.cvl.nu

nieuw
horeca

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie
royaal

Karel Doormanstraat 8/5

Zeestraat 41

Kostverlorenstraat 94

Licht en ruim 4-kamerappartement (± 100m2) aan de boulevard op
de 3e etage gelegen. De lichte woonkamer met open haard heeft een
geweldig uitzicht over strand en zee en biedt toegang tot het zonnige
balkon op het zuidwesten.

In het centrum ligt dit royale karakteristieke halfvrijstaande pand,
bestaande uit 4 verd. met op de beg.grond en souterrain een restaurantfunctie. Het restaurant Dubrovnic beschikt over een keuken met grote grill,
bargedeelte en in het souterrain bevindt zich de spoelkeuken met div.
opslagruimten en toegang tot de tuin. De geheel gerenoveerde 1e verd.,
wordt in verhuurde staat aangeboden. De 2e verdieping is een studio met
kookgelegenheid en sanitaire voorzieningen.

Zeer verrassende en royale 2-onder-1 kap villa aan de rand van het
groene hart van Zandvoort op 882 m2 eigen grond. De vormgeving
van deze woning is bijzonder en daardoor ook de indeling, bovendien
beschikt dit huis over 4 verdiepingen, 5 ruime slaapkamers en een
groot souterrain; voor verschillende doeleinden in te richten. Naast de
zeer ruime inpandige garage is ook er voldoende parkeerplaats voor
meerdere auto’s op de oprit in de voortuin. De achtertuin met diverse
terrassen is onder architectuur aangelegd.

•
•
•
•

Het complex is in 2006 & 2007 geheel geschilderd
Berging in de onderbouw
Op loopafstand van het station en centrum
Woonoppervlakte ca. 100 m2

Vraagprijs: € 239.000,--

vlak aan zee

De Wittstraat 5

In een doodlopend straatje, waar alleen bestemmingsverkeer komt, op
nog geen 50 meter van het Zandvoortse strand staat deze woning met
5 slaapkamers en de mogelijkheid om te parkeren op eigen terrein is
aanwezig.
•
•
•
•
•

Nieuwe pui achterzijde met openslaande deuren in 2005
Dakkapel vervangen 2e verdieping in 2005
Centrum en openbaar vervoer op loopafstand
Mogelijkheid om te verhuren is aanwezig
Woonoppervlakte ca. 150 m 2

Vraagprijs : € 475.000,--

• Opp. bedrijfsruimte ca. 160 m2 (beg.grond+souterrain)
• Opp. woonruimte ca. 92 m2(1e verd.+2e verd.)
• Perceeloppervlakte 278 m2

• Woonoppervlakte ca. 260 m2, perceeloppervlakte 882 m2

Vraagprijs € 675.000,--

Vraagprijs € 1.095.000,--

in het centrum

met lift

Swaluestraat 11

Dr. J.G. Mezgerstraat 41

In het hart van het oude dorpscentrum van Zandvoort, in de directe
nabijheid van de winkels en het strand bieden wij deze verrassend grote
vrijstaande villa aan met 5 slaapkamers, souterrain ruimte, riante zolder,
dubbele garage en een besloten tuin. Door de onverwachte grootte van dit
bijzondere object, woonoppervlakte ca. 275 m2!, leent deze woning zich
goed voor bijvoorbeeld dubbele bewoning of praktijk/kantoor aan huis.
Het pand is dan ook aan de zijkant voorzien van een extra entree.

Op de 1e woonlaag gelegen 4 kamer hoekappartement met zonnig
balkon op het zuidoosten en berging in de onderbouw.
Het appartementencomplex Ruyterstede beschikt over een lift en ligt op
steenworp afstand van het strand, nabij centrum, station en openbaar
vervoer.

• Woonoppervlakte ca. 275 m2, perceeloppervlakte 287 m2

• Verzorgd appartement in modern complex
• Geheel v.v. kunststofkozijnen met dubbele beglazing
• Woonoppervlakte ca. 85m2

Vraagprijs : € 598.000,--

Vraagprijs: € 239.000,--
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Malle Babbe

Geslaagden op het raadhuis
Vorige

• Donker oerbrood € 2,50
€ 2,50
• 10 Bollen
• Weekendtaartje € 7.95
Stap ook eens binnen voor
een heerlijk belegd broodje
met ambachtelijk gemaakte
salade, of een heerlijk kopje
koffie met een gebakje
Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

week

woensdag

werden de geslaagden van
het Wim Gertenbach College weer in het centrum
van het dorp aan de inwoners van Zandvoort gepresenteerd. Voor de tweede
keer op rij werden ze door
dorpsomroeper Klaas Koper
op zijn onnavolgbare wijze
en met voor iedereen een
eigen gedicht, naar het bordes van het raadhuis geroepen waar zij door directeur

Zomeractie
Bij aankoop van een
multifocale zonnebril
maakt u nu kans
op een vakantie
van € 5.000,-!

Sea optiek
Zichtbaar Beter

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74
Vrijdag koopavond

De Mannetjes
Politiebureau
vaker dicht

Fred van Zanten hun (voorlopige)

cijferlijst

kregen

overhandigd.

De geslaagden met Klaas Koper op de trap van het raadhuis

Het merendeel van de leerlingen die de school nu gaan verlaten konden het zeer waar-

deren, slechts een enkeling
wilde niet meewerken. De
geslaagden: Tyrone Arends,

CRUQUIUS
ELKE WERKDAG
D
OPEN
TOT 21:00 UUR
GRATIS PARKEREN!
CRUQUIUS
Cruquiusplein 10
Tel. 023 - 543 88 00

Openingstijden
maandag 09.00 - 21.00 uur
dinsdag 09.00 - 21.00 uur
woensdag 09.00 - 21.00 uur

donderdag 09.00 - 21.00 uur
vrijdag
09.00 - 21.00 uur
zaterdag 09.00 - 18.00 uur

Bryan Becic, Jamie Beekelaar,
Ashley Bentvelzen, Roos
Berendse, Branko Cerovac,

Mads Crabbendam, Sanne
van Cruijsen, Robert van
Dam, Justin van Densen, Rick
Draijer, Rachel Driehuizen,
Romana Eikenaar, Rebel
van Eimeren, Manus Gori,
David Heidebrink, Wouter
Heule, Yorrick Hijma, Mats
de Hoop, Homeira Husseini,
Kelly Kiekens, Junior Kramer,
Richard Kras, Stefan Kurumalis,
Remco Mans, Bram Molenaar,
Lutfullah Nabizadah, Huib
van den Nulft, Hayo Pardoen,
Delphine Le Penven, Roy
Sam-Sin, Ryan Shields, Roy
Simons, Remy Vink, Diederick
de Weert, Kim van der Woude,
Meike Zeitzen. Vijf leerlingen
zijn niet geslaagd en drie
kregen een herkansing. Bij
het ter perse gaan van deze
krant waren de resultaten
van de herkansingen nog niet
bekend.

Sport

Ladies Day

Motorrijder
dodelijk
verongelukt
Op Circuit Park Zandvoort
is zondag omstreeks
16.00 uur een motorrijder verongelukt. De
24-jarige jongeman uit
Soest was deelnemer
aan een race en is, door
onbekende oorzaak, in
een bocht rechtdoor
gereden en zeer hard
tegen de vangrail aangereden. De traumaheli
heeft het zwaargewonde slachtoffer vervoerd
naar het VU-ziekenhuis
in Amsterdam. Hier is hij
korte tijd later aan zijn
verwondingen bezweken. De politie heeft een
onderzoek ingesteld naar
het ongeval.

OVZ koffieconcert
Zondag 22 juni • 14.00 - 16.30 uur

Satehcafé
Zeestraat 36

Muziektent
Raadhuisplein
Gunnar & Friends
‘spetterende Jazz
in het
Ella Fitzgerald genre’

Het ontwerpbestemmingsplan
Strand en Duin ligt ter inzage.

www.mediamarkt.nl

Elke werkdag
koopavond

U leest er meer over in de gemeente-advertentie.
‘Krijg je dan bij een
overval te horen: belt u
morgen maar terug?’

Auto Strijder
Zandvoort
1

waterstanden

22 juni 2001

22 juni 2008

Zaterdag

nieuwe avondkaart!

Lieve Danny
7 jaar geleden ben je bij ons weggegaan, naar ‘n heel mooi plekje hier ver vandaan
Vaak heb ik ‘t nog moeilijk & denk ik heel veel aan jou
Hoe fijn we het samen hadden & hoe ontzettend veel ik van je hou
Je eigen mannetje heb je ook nooit leren kennen, een intens gemis wat nooit zal wennen
Lieve papa van zo’n pracht kind, weet dat je door ons voor eeuwig wordt bemind
“Je Geliefden voor Altijd”
Vrij onverwacht hebben wij het bericht ontvangen
van het overlijden van ons bestuurslid

Simon van den Bos

Tel. 023 - 571 57 07

juni
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Zaterdagavond na het diner
kunt uw weer gezellig op een
groot scherm voetbal kijken
in ons Holland huis.

Bestuur Vereniging Onderling Hulpbetoon

Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Piet van der Mije
Secretaris

Mijn grote sterke man, vader, schoonvader en
onze lieve unieke opa is er niet meer

Frederik Albert Rovers
Frits
echtgenoot van Alida Piers - van der Mije
22 januari 1949

15 juni 2008
José Rovers-Borghouts
Simone en Hans
Tijn, Sofie

Potgieterstraat 26
2041PD Zandvoort
Er is gelegenheid tot condoleren op donderdag 19 juni
van 19.00 tot 20.00 uur in het Monuta uitvaartcentrum,
Kloppersingel 9 te Haarlem.
De Uitvaartdienst zal worden gehouden op vrijdag 20
juni om 10.45 uur in de Protestante Kerk, Poststraat 1 te
Zandvoort.
Daarna zal de crematieplechtigheid plaatsvinden in het
crematorium Westerveld, Duin en Kruidbergerweg 2-6 te
Driehuis.
Tijd van samenkomst aldaar 12.30 uur.
Tevens is er na afloop gelegenheid tot condoleren in één
van de ontvangkamers van het crematorium.
2

burgerlijke stand
7 juNi – 13 juNi 2008
Geboren:

Hannah Jospehina Thijsje, dochter van: Mannaerts,
Hermanus Ferdinandus Johannes en: Gjaltema, Therese
Carolyn.

Gehuwd:

Winkel, Johannus Hendrikus Bastiaan en: van Aacken,
Randy.
Schrama, Maarten en: Sleven, Clementine.

Overleden:

Sterk geb. Misset, Nine, oud 85 jaar.
Schilpzand geb. Ottenbros, Margaretha, oud 86 jaar.
Piers, Gerrit Anthonie, oud 82 jaar.
van den Bos, Simon, oud 88 jaar.

kerkdiensten

ZONdag 21 juNi

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur ds. W. van Galen uit Heemstede
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
www.aap-parochies.nl
10.30 uur pastor IJ. Tuijn
RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan 9, Aerdenhout
www.aap-parochies.nl
10.30 uur pastor C. van Polvliet

Cobraspen Vastgoedontwikkeling B.V. heeft in 1999 een

aantal hamerstukken waaronder de Kadernota’s I en II en

56 in Zandvoort (tegenover het circuit) een nieuw te bou-

de Voorjaarsnota.

www.clubnautique.nl

colofon

De jaarrekening en het jaarverslag 2007 van de gemeente Zandvoort worden in de
raadsvergadering besproken.
In de jaarrekening, inclusief
het programmajaarverslag,
wordt verantwoording afgelegd over de besteding van
de middelen in het jaar 2007.
Ook wordt een uitbreiding
van de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV) voorgesteld. De uitbreiding moet
het mogelijk maken om
straatverboden en gebiedsontzeggingen op te leggen.

Commissie Projecten
& Thema’s

Woensdag 25 juni komt
de commissie Projecten &
Thema’s weer bijeen. De
grootste kluif zullen de commissieleden waarschijnlijk
hebben aan de vooraankondiging Kwaliteitsimpuls strand
van wethouder Wilfred Tates.
Vooruitlopend op de nota

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres:
Hogeweg 39-1 - 2042 GE Zandvoort - Tel & Fax 023 - 5732 752
Email: redactie@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden kantoor:
Maandag en dinsdag 09.00 - 16.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie:
Letty van den Brand-Kinderdijk - Tel. 06 - 434 297 83
Email: letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager:
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Email: gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie:
Joop van Nes - Tel. 06 - 144 826 85
Email: joop@zandvoortsecourant.nl
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Druk:
Dijkman offset - Visseringsweg 40 - Diemen
Verspreiding:
ZVO Verspreiders - www.zvo-verspreiders.nl
Tel. 06-1139 1478 - (tevens nabezorging)
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Onduidelijkheid over legaliteit hekwerk

Komende dinsdag komt de gemeenteraad voor de laatste

keer voor het zomerreces bijeen. Op de agenda staat een

Ruim 40 jaar heeft hij binnen onze vereniging diverse
bestuursfuncties vervuld. Door zijn toewijding, kennis
van zaken en betrokkenheid heeft onze vereniging
optimaal kunnen profiteren van zijn wijsheid. Wij zijn
hem daar zeer dankbaar en erkentelijk voor.
Wij wensen zijn kinderen, zijn vriendin en verdere
familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Laatste raadsvergadering
voor zomerreces

worden de beleidsuitgangspunten voor de kwaliteitsverbetering aangedragen
en bediscussieerd. Tevens
staat de Kadernota 2009
– 2012 van de regiopolitie
Kennemerland op de agenda.
Hierin wordt vier jaar vooruit
gekeken en de nota vormt de
basis voor het uitwerken van
landelijke afspraken met de
minister. In het laatste agendapunt wordt aandacht geschonken aan het concept
realisatieplan e-gemeente.
De centrale overheid heeft
een aantal projecten, gericht
op elektronische dienstverlening, benoemd die gemeenten dienen uit te voeren.
Het realisatieprogramma
beschrijft op welke wijze
het programma en de individuele projecten worden
uitgevoerd in termen van
geld, tijd, middelen en besturing om de ambitie waar
te maken.

Buitenschoolse opvang De Boomhut
Voor-, tussen-, naschoolse en vakantie opvang.

Voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur
De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind.
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.
Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer • Plezier
Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten
Flemingstraat 55
T: 023 – 57 173 73 / 57 40 330
info@pluspuntzandvoort.nl

cartoon

•
•
•

2041 VW Zandvoort
F: 023-57 16 865
www.pluspuntzandvoort.nl

Hans van Pelt

LAATSTE RAADSVERGADERING

bouwaanvraag ingediend om aan de Boulevard Barnaart

aanleggen. Of dit verzoek
gehonoreerd wordt, is nog
niet bekend.

wen horecabedrijfsruimte te realiseren. Sinds 2005 is het

Zeereep

indrukwekkende ‘Beachhouse’ bouwklaar. Het nieuwe gebouw telt drie verdiepingen waarvan 1,5 bouwlaag onder
het wegniveau en in de zeereep ligt.

Het bewuste hek is afgesloten, de andere kant is open

door Nel Kerkman

Sinds kort is het gebouw verhuurd en zijn er, zonder toestemming van de gemeente,
twee hoge hekken geplaatst
om de veiligheid van het
pand te verzekeren. De hekken sluiten het voetpad, gelegen langs de zeereep, af.
De gemeente kan zich niet
vinden in deze versperring
en heeft Cobraspen, in een
brief op 9 mei jongstleden,
onder dwangsom verzocht
de illegale hekken te verwijderen en het voetpad weer
in de oude situatie te herstellen.

In onderhandeling

Inmiddels is er een ge-

sprek geweest tussen de
Gemeente en Cobraspen.
Dit heeft geresulteerd in
het feit dat er geen duidelijkheid bestaat wie de eigenaar is van het voetpad. Het
dwangsombesluit heeft het
college ingetrokken maar
de hekken staan er nog
steeds. Sinds 1947, toen de
kampwinkel ‘de Toko’ gebouwd werd, is er altijd een
openbaar voet- en ietspad
geweest. Kennelijk is bij
de renovatie van de boulevard een ander bestemmingsplan aangenomen.
Intussen heeft wethouder
Wilfred Tates een verzoek
bij Rijnland ingediend om
eventueel een extra voetpad in de zeereep te laten

Beachhouse heeft een horecabestemming en mag het
gehele jaar open. Verder wil
de huurder terrassen met
ligbedden aan de zeezijde
realiseren. Rijnland heeft
de verantwoording voor het
onderhoud van de Zeereep
en beheert de zeewering tussen Wassenaar en
IJmuiden. Bij navraag meldt
Theo Urk, medewerker van
Rijnland, dat er op zijn afdeling nog geen bouwvergunning voor terrassen
in de zeereep zijn binnengekomen. Volgens hem is
het onmogelijk om de duinen te bebouwen. Ook het
Hoogheemraadschap heeft
ten aanzien van het beleid
voor de zeewering een ‘ja,
mits’ en ‘nee, tenzij’ beleidsprincipe.

Impasse

Ondertussen is de impasse
nog niet opgelost en staan
de hekken na een maand
nog steeds op de openbare
weg. Of de onderhandelingen tussen de gemeente en
Cobraspen resultaten opleveren is nog maar de vraag.
Voorlopig worden de wandelaars door de versperring
gedwongen bovenlangs om
het gebouw heen te gaan, in
plaats van langs de Zeereep
te kunnen blijven lopen.

Andere openingstijden politiebureau
Het politiebureau in Zandvoort gaat vanaf vrijdag 20 juni

tot 1 september aanstaande op andere tijden open. Van
maandag tot en met donderdag tussen 13.00 uur en 17.30

uur en vrijdag tot en met zondag tussen 13.00 uur en 20.00

uur. Het spreekuur van de wijkagenten wordt eveneens tot 1
september opgeschort. Zij werken alleen op nog afspraak.
De omstandigheden die
leiden tot deze maatregelen
zijn openstaande vacatures, ziekteverzuim en vakantieverloven tijdens de
zomermaanden. Er wordt
voor gekozen de prioriteit te
leggen bij de aanwezigheid

op straat, bij evenementen
en het horecatoezicht.

Wel politie aanwezig

De besluiten willen niet
zeggen dat er überhaupt
geen politie is. Mensen die
tijdens de sluitingsuren bij

de bureaus komen en die
in acute nood zijn, worden
geholpen. Via een intercomsysteem maken zij contact
met de regionale meldkamer waarna de dienstdoende politieagenten naar hen
toekomen. De politie erkent
dat met deze besluiten de inloopmogelijkheden verminderen. Tegenwoordig kan er
echter op veel meer manieren met de politie contact
worden gemaakt. Zo kan er
telefonisch en via internet
aangifte worden gedaan.

column
Voetbal in
Zandvoort

Met voetbal heb ik eigenlijk
niks! In het begin snapte ik
ook niet wat al die termen
betekenden. Europa Cup en
EK inale konden me gestolen worden. Bij buitenspel
dacht ik aan het schoolplein
van de kleuters. Maar, langzamerhand, onder invloed
van echtgenoot en zoon, begon het kwartje toch te vallen. Daarbij, met een voetballende kleinzoon in de familie
kun je toch niet ‘buitenspel’
blijven staan! Op dit moment, nu héél Nederland in
oranje kleuren gehuld lijkt,
moet je toch enthousiast
worden. Maar dat ons kikkerlandje op mijn sauna-avond
een voetbalwedstrijd had
gepland, ging toch alle perken te buiten. “Ik ga gewoon
de sauna in. Zoals altijd. Jij
ook met je voetballen!” Vol
bravoure doken vriendin en
ik op De Avond in het hete
saunahok. “Als het spannend is, roep ik wel. Ik breng
jullie straks wel een bakkie
kofie”, nestelde echtgenoot
zich genoeglijk op de bank.
Na enkele minuten hielden we het niet meer uit.
Spanning sidderde door het
huis. Na enige luide kreten
schaarden vriendin en ik
ons ook voor de buis. Net
zoals héél veel mensen in
Nederland. Het werd spannend. “Twee nul voor de
Oranje Leeuwen!”, we gniffelden van plezier. In de rust
deden we nog een saunarondje. En ja hoor. Ook vriendin en ik zaten te juichen
toen er nog meer doelpunten vielen. Baldadig rukte
ik een oranje hoedje van de
plank. En in mijn fris gewassen lijf danste ik door de kamer. “Hoe bedoel je, ik geef
niet om voetbal?” Verbijsterd
keek echtgenoot mij aan.
“Johhh. Dit is anders”, grijnsde ik, “dit is Oranje.
Wij hebben gewonnen.” Ik hoorde hem
denken. Vrouwen? Ik
zal ze ook nooit begrijpen!

Lienke Brugman

familieberichten
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evenementen agenda
Week 25 • 2008
Juni

21-22

zaterdag 21 juni:

Danzee EK BBQ
tijdens kwartfinale
Aanvang 19.00 uur
€17,50 p.p.

Zin om te sporten?
kijk op

4-6
5
5

5-18
6

12
11-13

www.sportinzandvoort.nl

17
18

18-27

Schapenscheerders

Feest van het Licht in
Danzee en Chin Chin

Truck Festival Circuit

4

het doel bijna bereikt: in september wordt er een nieuwe school oficieel geopend.

Zandvoort (A)Live strandpaviljoen 13/14/15
Just for Fun slotoptreden Raadhuisplein
DTM (autoraces) Circuit
Kortebaandraverij Zeestraat
Santekrampie (Rekreade) Gasthuisplein
Kermis Circuit

Nog maar 1 nachtje slapen...

Rinie Cappel. Inzet: geschonken schoolmeubilair van de Oranje Nassauschool

door Nel Kerkman

dresscode is uiteraard wit.

Nog maar 1 nachtje slapen...
Onze mama en papa, tante en oom

Karen Beker & Richard Bruijnzeel
trouwen op vrijdag 20 juni om 15.00 uur

Ook optreden in de Muziektent?

Wij wensen jullie een geweldige dag!!
Lars, Oscar, Aranka en Sebastian

In het kader van het 100-jarig bestaan van de Ondernemers Vereniging Zandvoort (OVZ), worden dit seizoen een
aantal kofieconcerten en kinderentertainment georganiseerd op de zondagmiddag. Deze vinden plaats in de muziektent op het Raad huisplein. Het grootste deel van de acts wordt geinancierd vanuit het OVZ Cultuurfonds, een
samenwerking tussen gemeente, winkeliers en ondernemers. Het doel van dit fonds is om middels cultuur Zandvoort aantrekkelijker te maken voor inwoners en bezoekers. De OVZ is nog op zoek naar sponsors om de programmering compleet te maken. Ook zoekt zij nog steeds Zandvoortse gezelschappen die een bijdrage willen leveren

Word vakantiebezorger
van de Zandvoortse Courant

Krant niet ontvangen?

40 jaar jubileum

gelegen in een buitenwijk van Paramaribo in een zeer erbarmelijke toestand verkeerden.

Rekreade

jaar weer litsende artiesten en DJ’s te bewonderen zijn. De

Bel vrijdagmiddag
06-1139 1478 of mail:
info@zvo-verspreiders.nl

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Muziekfestival Centrum

wit worden aangekleed. Zoals ieder jaar zullen er ook dit

aan de programmering.

in de maatschappij. Vanwege zijn werk bij het International Police Expertise Platform is

Cappel besloot hier iets aan te doen. Na vier jaar schrijfwerk en lobbyen in zijn vrije tijd, is

horecagelegenheden zullen voor dat feest helemaal in het

Het feest wordt omlijst door een aantal ‘residance’ DJ’s,
DJ Wokkie en de bekende Zandvoortse DJ Raymundo, die
lekkere muziek ten gehore zullen brengen. Verder zullen saxofonist SJ Marc en MC Yanto optreden. Het feest
begint in beide gelegenheden om 22.00 uur en zal tot
05.00 uur op zaterdagochtend duren. De entree is zoals
gebruikelijk gratis!

sociaal bevlogen mens maar ook buiten de grenzen is hij actief voor de minder bedeelden

EK Jet Ski
strandpaviljoen 13/14/15/16 en Blvd

Licht in Grandcafé Danzee en discotheek Chin Chin. Beide

Op de boerenmarkt, die vorige week werd gehouden op het
terrein van Nieuw Unicum, was veel te zien en te beleven:
Oudhollandse kinderspelen, wol spinnen en een workshop
wol vilten. Ook waren er leuke snuisterijen, biologische sapjes en tweedehands boeken te koop. Tijdens de demonstratie
schaapscheren werden twee schapen bevrijd van hun dikke
vacht. Van hun mag de zomer komen!

Niet alleen in Zandvoort is Rinie Cappel (onder andere initiatiefnemer sportkampen) een

hij regelmatig in Suriname. Daar viel hem op dat een scholencomplex en het sportveld

Komende vrijdag is er weer een spetterend Feest van het

Spinnen met schapenwol

Met oog en oor
de badplaats door

Zandvoorter zet zich in voor nieuw
scholencomplex in Suriname

Juli

Show en Dans Nederlandse Folkore,
Gasthuisplein
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Voor de komende zomervakantie
zoeken wij invallers voor
de bezorging in diverse wijken
Bel of mail ZVO Verspreiders
06 - 1139 1478 of
info@zvo-verspreiders.nl

De Savitrischool is medio 1975 opgericht door de
plaatselijke bevolking van
Santodorp, resort Kwarason,
district Wanica. Hoewel in
Paramaribo meerdere scholen aanwezig zijn, was de
voornaamste reden voor de
oprichting dat de afstand van
dit district naar de stad tussen de 20 en 25 kilometer bedraagt. Er is een slechte infrastructuur en geen openbaar
vervoer. Voor de kinderen in
leeftijd vanaf 12, 13 jaar was
dit met de iets bijna niet te
doen en daarnaast ook te
ver om te lopen. Een minimale reistijd van 1½ uur was
vrij normaal. Reden voor de
ouders om de kinderen niet
naar school te laten gaan.

Wat is al gerealiseerd

Aangezien er door gebrek
aan klaslokalen steeds meer
leerlingen (vooral meisjes)
geweigerd werden, is de
buurt al in actie gekomen.
Door zowel lokale acties
waarmee geld is verdiend
als door inzet van vele ouders
die meehielpen bij de bouw,
zijn er verleden jaar twee
nieuwe (eenvoudige) leslokalen gerealiseerd. Vanuit

Nederland zijn deze lokalen ingericht met 100 stuks
schoolmeubilair, geschonken
door de Zandvoortse Oranje
Nassauschool.

Gewenste situatie

De Savitrischool wil niet alleen een onderwijsinstelling zijn maar wil ook een
buurtfunctie krijgen. Een
plaats waar leerlingen zich
thuis voelen en ook buiten
schooltijd kunnen sporten
of op een andere wijze hun
vrije tijd op een nuttige manier kunnen besteden. Niet
alleen voor leerlingen van de
school, maar juist en vooral
ook voor de hele buurt. Een
gezonde geest in een gezond
lichaam. Een plek waar iedereen zich thuis kan voelen,
jong en oud.

Financiering

Voor de inanciering van het
gehele project kan op de
gemeenschap in Suriname
geen beroep worden gedaan. Daarvoor zorgen enige
Nederlandse bedrijven en
de stichting Wilde Ganzen.
Zonder medewerking van de
Wilde Ganzen was dit project niet mogelijk geweest.
Wilde Ganzen werft vanuit
een oecumenische inspira-

tie fondsen voor concrete en
kleinschalige projecten ten
behoeve van kansarmen in
de gehele wereld, zonder onderscheid te maken tussen
religie, ras, cultuur, leeftijd,
geslacht of aard. Zo koppelt
Wilde Ganzen de inanciële
inspanning van gevers aan
de inzet van actievoerders.

Toekomst

Als in september de school
officieel in gebruik wordt
genomen, zijn bijna alle wensen vervuld. De sportvelden
zijn opgeknapt en een eenvoudige, moderne sporthal
gerealiseerd. Er is een nieuwe
aanbouw van 4 schoollokalen
met gescheiden toiletgroepen voor jongens en meisjes.
Tevens worden de huidige
schoollokalen gerenoveerd
zodat deze weer aan de minimale eisen voldoen. Alleen
zal het schoolmeubilair nog
aangevuld en de studieboeken vernieuwd moeten worden. Wie weet zijn er nog
(Zandvoortse) scholen die
overbodige schoolartikelen
in de aanbieding hebben?
Rinie Cappel is bereid om
het transport te verzorgen.
Via zijn e-mail watchman@
hetnet.nl zijn de contacten
snel gelegd.

Ze zijn met een lantaarntje
te zoeken. Mensen die 40
jaar bij het onderwijs zijn.
Mevrouw Keur-van Dongen,
in de wandelgangen ‘juf
Nelleke’ genoemd, is zo iemand. Geboren in Middelie
(gemeente Zeevang) begon
ze haar loopbaan in Warder.
Vanaf haar negende woonde ze in Zandvoort maar er
was in deze omgeving geen
baan te vinden. Haar sollicitatie had direct succes en
ze startte meteen met een
klas van 40 kinderen. Hierna
werkte ze achtereenvolgens
bij scholen in Noord Brabant
en St. Oedenrode, waarna
ze weer terugkeerde naar
Zandvoort. Eerst als invalster, later met Marianne
Spruijt in een duobaan,
wat toen heel modern en
nogal ongebruikelijk was.
Nu werkt ze alweer 25 jaar
bij de Oranje Nassauschool
en heeft ze een eigen klas.
Ze geniet nog steeds van
haar kleuters. “De onbevangenheid en het ‘alles willen
weten’ is geweldig. Na een
ruzie praten kinderen weer
met elkaar en is het klaar.
Daar kunnen grote mensen
nog wat van leren”, vindt juf
Nelleke.

Het is feest tralala

Hoewel Peuterspeelzaal
Dribbel, gehuisvest in de
Oranje Nassauschool, op
1 maart al haar 10 jarig
bestaan vierde, beloofde
hoofdleidster en eigenaar
Marja Spierieus dat van de
zomer nog een gezellige
feestweek met als afsluiting een doe/pleinfeest
zou komen. Dat wordt op
21 juni van 10.00 tot 14.00

uur gevierd. Alle kinderen van 2 t/m 6
jaar zijn welkom om
mee te doen met allerlei Oudhollandse
spelletjes: grabbelton,
poppenkast, schminken en nog veel meer
leuke activiteiten. Er is
een loterij en ook zijn er lekkere pannenkoeken en drinken. De ingang van het feest
is bij de ONS kleuterschool,
Lijsterstraat 3.

Schoon Zandvoorts
strand?!

Voor de zesde keer wordt er
weer de wedstrijd ‘Schoonste
strand van Nederland’ gehouden. De stichting Nederland
Schoon coördineert deze
wedstrijd. In juni, juli en augustus bezoeken inspecteurs
vier keer onaangekondigd
alle stranden. Zij beoordelen het strand aan de hand
van ijkpunten en geven vervolgens een aantal sterren
(er zijn er maximaal vier te
behalen). Hoe meer sterren,
hoe beter een strand scoort.
Zou Zandvoort in oktober de
titel ‘Schoonste strand van
Nederland’ door de directeur
van de ANWB uitgereikt krijgen? Dan moeten we link
ons best blijven doen om
het strand ook schoon te
houden!

Veilig zeewater

Door het mooie weer zijn
de omstandigheden op zee
gunstig voor het opbloeien
van algen. Bij afsterven
van deze algen zal dit veel
schuim en stank veroorzaken, maar deze algen
zijn niet schadelijk voor de
gezondheid. Zo wordt het
zwemwater van 1 mei tot
1 oktober door de provincie Noord-Holland gecontroleerd. Twijfelt u of het
zwemwater veilig is? Via
de Zwemwatertelefoon
(0800-998 6734) kunt u
alle actuele informatie over
de kwaliteit en veiligheid

van zwemgelegenheden
in Noord-Holland ontvangen.

Let op snoer

In het kastje naast de trap
van het Rotondegebouw
kan men informatie vinden over de kwaliteit van
het zeewater. Kijk dan wel
uit dat je je nek niet breekt
over het lange snoer dat
van het elektriciteitskastje
bij het hekwerk naar de
ijskar, dwars over de straat
ligt. Alleen het korte snoer
van ijskar naar de carrousel is afgeplakt. Gelukkig
is bij eventuele valpartijen
de EHBO post direct in de
buurt (en tot 20.00 uur geopend).

Holle boom

De beroemde holle boom
die (zo zegt men) tijdens het
beleg van Haarlem in 1572
en 1573 er al stond, is terug
bij restaurant Kraantje Lek
in Bloemendaal. Het gaat
om een bronzen replica van
de eeuwenoude kastanje
die als klim- en speelboom
generaties kinderen een
plezierige dag bezorgde.
De holle boom moest vorig
jaar gerooid worden omdat
deze te gevaarlijk werd om
in te spelen. De replica is gemaakt door de welbekende
kunstenaar Kees Verkade
waarvan in Zandvoort ook
veel beelden geplaatst zijn.
Gelukkig komen de kindertjes gewoon weer uit de
holle boom ter wereld.
5
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Zaterdag 21 juni OPEN HUIZEN ROUTE van 12:00 tot 15:00 uur

Scholieren bezoeken
tuindersvereniging

Tevens vrijdag 27 juni “KOOPAVOND”: u bent welkom voor een bezichtiging van 19:00 tot 20:00 uur
Brederodestraat 18

Zandvoort

Helmerstraat 24

Zandvoort

Mezgerstraat 94

Zandvoort

Brederodestraat 52

Zandvoort

De leerlingen van de gecombineerde groep 1 en 2 van de

Dorpsgenoten
uis!

uis!

Open h

Dit royale HALFVRIJSTAANDE HERENHUIS
met 4 slaapkamers is gelegen aan één van de
meest gewilde straten in Zandvoort.
• Div. authentieke details o.a. fraaie glas-in-lood
ramen;
• Zowel een voor- als achtertuin;
• Woonopp. ca. 155 m2, perceel 160 m2;
• Geen deelname KOOPAVOND

Vraagprijs: € 435.000,= k.k.
Dr. Mezgerstraat 26A

uis!

Open h

Zandvoort

uis!

Deze ideale GEZINSWONING met liefst 4
slaapkamers is in 1998 geheel nieuw opgebouwd
en verkeerd in uitstekende staat van onderhoud!
Werkelijk alles is vernieuwd!
• Parkeermogelijkheden in de directe omgeving;
• Gelegen in kindvriendelijke woonomgeving;
• Woonopp. ca. 105 m2, perceelopp. 100 m2.

• Heerlijk zonnige achtertuin met achterom;
• Goede parkeermogelijkheden;
• Perceelgr. 107 m2 en woonopp. ca. 105 m2.

Koningstraat 17

Zandvoort

uis!

Open h

Dit bijzonder SFEERVOLLE vrijstaande woonhuis
beschikt over een woonkamer met open haard,
2 slaapkamers, een moderne badkamer, een fraaie
keuken, een knusse patio en een schuurtje.

• Het verkeert in een zéér goede staat;
• Uitstekende locatie nabij het strand;
• Perceelgrootte 147m2, woonoppervlakte
ca. 130m2.

• Woning is geheel gemoderniseerd en in een
uitstekende staat van onderhoud;
• MOET van binnen gezien worden;
• Woonopp. ca. 80 m2, perceelopp. 93 m2.

Vraagprijs: € 293.000,= k.k.

Zandvoort

uis!
Open h
Dit uitermate verzorgde 3-kamer appartement is
gelegen op de 1e etage van het chique complex
“La Grande Caverne” boven de ABN-AMRO Bank.
• Fraaie keuken, moderne badkamer, balkon;
• Incl. inpandige parkeerplaats én lift;
• Woonopp. ca. 95 m2 excl balkon; servicekosten
€ 172,= p/mnd.

Vraagprijs: € 369.000,= k.k.
incl parkeerplaats

Koningstraat 29

Open h

Vraagprijs: € 359.000,= k.k.

Zandvoort

Kostverlorenstraat 85

Zandvoort

Open h

Deze uitermate CHARMANTE én nagenoeg
VRIJSTAANDE woning is gelegen in het karakte-

ristieke centrum. Authentieke details zijn aanwezig
zoals bijv. de glas-in-lood ramen, de fraaie deuren
en de hoge plafonds.
• Royale woonkamer, 4 slaapkamers,fraaie keuken;
• Geschikt voor een praktijk aan huis;
• Woonopp. ca. 130m2, perceelopp. 143 m2.

Royale halfvrijstaande woning mét een vrijstaand
ZOMERHUIS. Het beschikt over een ruime
woonkamer, moderne keuken, 3 slaapkamers en
een moderne badkamer.
• Zomerhuis (ca. 35 m2) met goede verhuurmogelijkheden;
• Vloerverwarming in de woonkamer en badkamer;
• Perceelgrootte 211m2, woonoppervlakte ca. 110m2.

Vraagprijs: € 389.000,= k.k.
Van Speijkstraat 2-9

uis!

Vraagprijs: € 379.000,= k.k.

Zandvoort

De Favaugeplein 47-1

uis!

gezien worden. Dan pas krijgt u een juiste indruk!
Het is v.v. een woonkamer, schitterende keuken,
dakterras, fraaie badkamer met hoekbad en 2 douches, etc, etc. Het royale bijgebouw biedt mogelijkheden om een separaat appartement te creëren!
• Ruim dakterras van maar liefst 9,50 m diep;
• Woonoppervlakte 140m2 excl. bijgebouw;
• Perceelgrootte 121 m2, inhoud ca. 410 m2.

Vraagprijs: € 399.000,= k.k.

Open h

Deze SCHITTERENDE en LUxE uitgevoerde maisonnette
van maar liefst 150m2 is verdeeld over 2 woonlagen
in de stijl van een Penthouse en beschikt over een
parkeerplaats.
• Goed onderhouden 4-kamer maisonnette gelegen
in Park Duijnwijk;
• Nieuwe luxe design keuken (2007) en glad
gestuukte wanden;
• Het gehele appartement is recent geschilderd;
• Optie tot huren van 2e parkeerplaats in garage.

Dit 3-kamer appartement is gelegen op de 1e etage
direct aan de boulevard en heeft een schitterend
uitzicht over het strand en zee. Er is een garagebox
in de onderbouw aanwezig!
•
•
•
•
•

Vraagprijs: € 449.000,= k.k.
incl. parkeerplaats

Actieve makelaardij
tegen scherp tarief!
Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Rob Greeven

Kim Dekker

Timo Greeven

Zandvoort

uis!

Open h

Deze ROyALE en zeer
VERRASSENDE woning
MOET ven BINNEN

Zandvoort

uis!

Open h

Deze CHARMANTE 2-onder-1 kapwoning beschikt
over een voor- en achtertuin, een ruime woonkamer, 2 slaapkamers én een gastenverblijf met
verhuurmogelijkheden.

Grote Krocht 4 A

• Ideale gezinswoning in gewilde omgeving;
• Parkeren op eigen terrein voor 2 auto’s;
• Woonopp. ca. 105 m2, perceel 153 m2.

Vraagprijs: € 319.000,= k.k.
Schoolstraat 9

Wie de gaste van deze week nog niet kent, woont waar-

Deze CHARMANTE halfvrijstaande woning
beschikt over een prettige living, een schitterende
keuken, een kelder, een bijkeuken, 3 slaapkamers en
een zonnige patio aan de achterzijde.

uis!

Open h

Vraagprijs: € 385.000,= k.k.

Open h

Deze UITGEBOUWDE eengezinswoning heeft
2- ruime slaapkamers én een grote zolder.
De woning is extra ruim door een uitbouw én
een opbouw aan de achterzijde en verkeerd in
een zeer goede staat.

Vraagprijs: € 319.000,= k.k.

Maaike Koper

uis!

Open h

SCHERPE PRIJS

Dient gemoderniseerd te worden;
2 parkeerplaatsen voor garage;
Woonoppervlakte ca. 75 m2.
Geen deelname KOOPAVOND

Vraagprijs: € 249.000,= k.k.
incl. parkeerplaats

schijnlijk nog niet zo lang in ons dorp! Maaike Koper (46),
geboren en getogen Zandvoortse, heeft haar sporen op
allerlei gebieden inmiddels ruimschoots achtergelaten en
zal dit, haar kennende, nog heel lang blijven doen.

door Erna Meijer
Andere maatschappelijke functies zijn: lid Raad van Toezicht
van Pluspunt, zeer betrokken lid van de PvdA en landelijk vertegenwoordiger, opleider en examinator binnen de drankensector van de horeca. “Onderwijs blijft een passie en onze leerlingen opleiden, samen met Fred op allerlei gebieden, waaronder
gastheerschap en ondernemerschap, is mijn lust en mijn leven.” Zijn naam is eindelijk gevallen. Als bijbaantje tijdens de
studie kwam Maaike bij café Koper aan het Kerkplein terecht
en zij is daar dus nooit meer weggegaan. Natuurlijk was zij
ook, zij is tenslotte zeer nieuwsgierig van aard, geïnteresseerd in alles op het terrein van de horeca en
behaalde naast de gangbare diploma’s ook
de titel SVH Meesterschenker.

Hoe is het allemaal begonnen, vragen wij haar. “Ik ben geboren
op de Van Lennepweg. Mijn ouders waren er een van
de eerste bewoners; het was daar een walhalla
om te spelen met veel ruimte in de tijd dat
Nieuw Noord werd gebouwd.” Na de
Albert Plesmanschool ging Maaike
naar het Kennemer Lyceum, afdeVanuit café Koper worden allerling Atheneum. Na haar diplolei activiteiten ontplooid. Daar
ma was de vervolgkeuze nog
zijn ze in 1996, ontstaan tijdens
niet duidelijk en heeft zij een
een verjaardag bij de familie
jaar Schoevers gedaan, alvoVersteege, gestart met het
rens toch een aantal jaren de
Gemengd Zandvoorts Koper
studie Nederlandse Taal en
Ensemble. Naast de maandelijkLetterkunde aan de UvA op te
se ‘oefenavonden’, thans onder
pakken. Maaike: “Ik heb hier inleiding van Gré van der Berg en
tens van genoten, maar bleef wel
vroeger door Jan Peter Versteege
in Zandvoort op kamers wonen,
met Milly Zantvoort en Amanda
want ook toen al was ik verknocht
Stienstra op accordeon, wordt de
aan ons dorp en had ik totaal geen bejaarlijkse Kerstzang zeer gewaardeerd.
hoefte om in Amsterdam te gaan wonen.
Een feestje is ook de deelname aan het
Mijn sociale leven en mijn sportclubs (onder
Shantykorenfestival en af en toe losse optreMaaike Koper
andere basketbal en hockey) waren hier en dat was
dens. “Verder de boerenkoolmaaltijden, waar wij nu
belangrijk.”
wegens te groot succes mee gestopt zijn, de Tapasweken in
november, de bier-en wijnavonden, de biertapwedstrijden en
Al op jonge leeftijd was zij betrokken bij Amnesty International, jazzavonden. Helaas moesten wij een paar jaar geleden een
waarvan de leden onder meer in de bibliotheek brieven schre- besluit nemen om te stoppen met galerie ‘De Stijlkamer’, wat
ven aan gevangenen. “Wij (twee broers en een zusje, red.) zijn wij vijf jaar met veel liefde hebben gerund.”
opgevoed met de gedachte, dat je een bijdrage aan de maatschappij moet leveren en dat als je ergens aan begint je achter In haar spaarzame vrije tijd (het scheelt dat zij geen televisie
je keuze moet gaan staan en het ook dient af te maken. Dat hebben!) luistert Maaike veel naar muziek en Radio 1. Reizen
blijft dan ook de rode draad in mijn leven! Een voorbeeld: des- is daarnaast ook een grote passie en dankzij hun fantastitijds werd je op je 18e lid van woningbouwvereniging EMM sche personeel zijn zij nu in de gelegenheid om ruim drie ween mijn vader vond het ook niet meer dan logisch dat je dan ken achtereen op vakantie te gaan. “Zuid Spanje (Costa de la
ook naar ledenvergaderingen ging.” Roepen aan de zijlijn was Luz) blijft favoriet, maar inmiddels hebben we ook Indonesië,
verboden en dat resulteerde in 1988, toen zij 25 jaar was, in het Thailand, Zuid-Afrika, Argentinië, Brazilië en Uruguay aangemeeschrijven aan een beleidsplan, ontstaan door een crisis bij daan. Volgend jaar hopen wij naar Chili te gaan.”
EMM. In 1989 kwam Maaike in het bestuur en via het voorzitterschap zit zij thans nog in de Raad van Toezicht. “De fusie met “Vergeet vooral niet te vermelden dat ik dankzij Pepijn en
De Key biedt veel (vooral inanciële) middelen om nieuwbouw Sabine een prachtige kleinzoon, Gijs van nu 1,5 jaar, heb”, aldus
te plegen en de veelal jaren ’60 woningbouw aan de eisen van een niet meer uit Zandvoort weg te denken superhartelijke
deze tijd aan te passen.”
dorpsgenote!

‘Nieuwe’ Zandvoortse Courant goed ontvangen
Er kwamen afgelopen weken bijna dagelijks complimenten binnen bij de redactie van de Zandvoortse Courant.
Naar aanleiding van het nieuwe formaat en de nieuwe
lay-out, zijn veel lezers enthousiast over het nieuwe uiterlijk en laten dat blijken.
Vooral het formaat van de
letters en de mogelijkheid

om foto’s groter af te drukken
valt in goede aarde. “Ik kan

nu een stuk gemakkelijker de
artikelen lezen, zonder me in
te hoeven spannen. Ook die
extra pagina’s in kleur zijn
schitterend”, meldde een
dame. Directie en medewerkers van de Zandvoortse

Courant bedanken u voor
uw lovende woorden en hopen dat de Zandvoortse en
Bentveldse inwoners nog
lang van de Zandvoortse
Courant nieuwe stijl mogen
genieten.

Beatrixschool hebben woensdag hun ogen uitgekeken.
Zij waren uitgenodigd bij de tuindersvereniging in Nieuw
Noord om een kijkje te komen nemen bij de volkstuintjes.

Kinderen kregen uitleg over de diverse soorten groenten en fruit

Veel kinderen herkenden een
aantal verbouwde groentenen fruitsoorten, maar wisten
bijvoorbeeld niet dat zo een
grote bloemkool uit een zaadje ontstaat dat nog geen millimeter groot is. Ook waren
sommige ‘vreemde’ soorten
sla moeilijk of niet te herken-

nen. Tijdens de rondleiding
moesten de leerlingen ook
nog een aantal verborgen
appels vinden, een taak die
ze goed volbrachten. Na afloop mocht iedereen een in
de volkstuintjes geteelde appel meenemen en die zal vast
goed gesmaakt hebben.

Groep 8 gaat in zaken

De komende tijd zal groep 8B van de Oranje Nassauschool
meedoen aan het ondernemersspel Kids in Bizz. Bij dit leuke

en leerzame spel gaan de leerlingen onder leiding van hun
leraar en een zakelijk begeleider een eigen bedrijfje runnen.

Onderwijswethouder Toonen toonde ook belangstelling voor de ‘kids in bizz’

De kinderen werken binnen
dat eigen bedrijf met echte
producten en echt geld. Zo
maken ze op eenvoudige wijze
kennis met enkele inanciële
en economische begrippen.
Daarnaast worden de kinderen gestimuleerd om te
leren samenwerken en als
team te opereren. Ze verkopen producten van Fair Trade
Original, de importeur voor de
Wereldwinkels. De leerlingen
hebben hun bedrijf woensdag
op de weekmarkt gepresenteerd en tevens hun producten aan de bezoekers aange-

boden. De winst komt geheel
ten goede aan Nieuw Unicum.
Dit doel is gekozen naar aanleiding van een bezoek aan
Nieuw Unicum waarbij de
leerlingen rondgeleid werden
door enkele bewoners.
Kids in Bizz wordt kosteloos
aangeboden aan basisscholen in Nederland dankzij de
inanciële steun en de inzet
van bankvrijwilligers van de
ABN Amro, hoofdsponsor van
Kids in Bizz. De bankvrijwilligers treden op als zakelijk
begeleiders van het spel.
7

Kees Fens overleden

Strandpaviljoen
Thalassa 18

Ze zijn er weer!
Dikke
zomerschol

Afgelopen zaterdag is in Amsterdam de Nederlandse criticus en essayist Kees Fens aan een longziekte overleden.

Die eet je bij Thalassa

DRESSCODE=WHITE
Grand Café Danzee - Chin Chin

Extra voordelig winkelen met de ZandvoortPas!
Er zijn dit jaar weer veel Zandvoortse bedrijven waar u met uw ZandvoortPas terecht kunt.
Winkelen in Zandvoort wordt daarom steeds aantrekkelijker.

Zomeractie!

Bestel nu uw eigen ZandvoortPas en betaal slechts € 5,00 (Normale prijs € 7,50)
Ga naar www.zandvoortpas.nl of vul de bon in op pagina 12!
uit!
el plaatsen.
Reken zelf uw voordeel ortPas kunt u eenmalig gratis een Zandkorrg!
Met uw nieuwe Zandvovolgende Zandkorrel maar liefst 50% kortin
Tevens krijgt u op elke

Wilt u ook extra proiteren
bij het winkelen in Zandvoort?
Bestel dan uw eigen ZandvoortPas!

Voor slechts €5,00 kunt u tot en met het eind
van dit jaar proiteren van heel veel leuke aanbiedingen!
Surf naar www.zandvoortpas.nl of kijk op pagina 12

Ook deze zomer is het voordeliger shoppen in Zandvoort met een ZandvoortPas!
De ZandvoortPas 2008 is geldig t/m 31 december 2008

8

Juist in weekend mooier weer

Haarlemse Triniteitslyceum. Van de hand van Fens verschenen maar liefst 54 publicaties, de eerste in 1964 en de
laatste dit jaar.

Met rasse schreden nadert de langste dag en rond die tijd

Tijd ophield te
bestaan, schreef
Fens voor het
blad een wekelijkse column onder het pseudoniem A.L. Boom.

Uiteraard houdt niet iedere zomer zich strikt aan dat mo-

Danzee & Chin Chin
Presenteren samen in beide locaties

Vrijdag 20 juni van 22.00 - tot 05.00 uur

Sponsor worden van het wekelijkse weerbericht?
Bel 06-4342 9783 en vraag naar de mogelijkheden!

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Fens woonde aan het einde van de vorige eeuw lange tijd
in Zandvoort en gaf Nederlands aan onder andere het

op de graat of gefileerd

Reserveren: 023-5715660

Ingeborg Engelsma

Zandvoortse Courant • nummer 25 • 19 JUNI 2008

Fens werd op 18 oktober
1929 in Amsterdam geboren. Hij volgde zijn middelbare schoolopleiding aan
het St. Ignatiuscollege (nu
het St. Ignatiusgymnasium)
in Amsterdam, waar hij in
1948 zijn A-diploma behaalde. Daarna volgde hij
in de avonduren een studie
Nederlands-MO. Tussen 1959
en 1982 werkte hij als leraar
Nederlands, eerst aan het
Triniteitslyceum in Haarlem
en vanaf 1964 aan de
Frederik Muller Academie in
Amsterdam. In 1982 werd hij,
als eerste niet-academicus,
benoemd tot hoogleraar in
de moderne letterkunde aan
het instituut Nederlands van
de Katholieke Universiteit
Nijmegen. Na zijn emeritaat in 1994 volgde nog een
benoeming tot bijzonder
hoogleraar literaire kritiek
aan diezelfde universiteit. In
2001 legde hij ook die functie neer.
Tegelijkertijd schreef Fens literaire kritieken, vanaf 1955
voor het katholieke weekblad De Linie, van 1960 tot
1968 voor het dagblad De
Tijd en van 1968 tot 1978
voor de Volkskrant. Voor die
laatste krant is hij tot 2007
blijven schrijven, meest
over literaire onderwerpen,
hoewel hij er ook een tijdlang een sportcolumn (zijn
tweede passie was sport)
voor verzorgde. Tussen 1976
en 1989, toen het blad De

Samen met J.J.
Oversteegen
en Uli Jessurun
d’Oliveira richtte hij in 1962 het literair
tijdschrift Merlyn op. Door
Merlyn heeft de techniek van
close reading in Nederland
ingang gevonden. Het blad
reageerde daarmee op de
in de jaren 50 dominante
vorm van literaire kritiek,
waarin volgens de Merlynredacteuren veel aandacht
was voor ilosoie, psychologie en moraal, terwijl juist
de tekst zelf werd veronachtzaamd. Close reading
analyseert en interpreteert
literatuur uitsluitend aan
de hand van de tekst en de
structuur daarvan, en laat
buitenliteraire factoren buiten beschouwing. De wijze
van literatuurbeschouwing
van Merlyn heeft grote invloed gehad op de literaire
kritiek en literatuurwetenschap in Nederland en is nog
steeds onderdeel van de colleges tekstinterpretatie.
Waardering voor zijn werk
kon niet uitgebleven.
Literaire prijzen, waaronder
in 1990 de prestigieuze P.C.
Hoofdprijs voor zijn hele
oeuvre, en een eredoctoraat aan de Universiteit van
Amsterdam vielen hem ten
deel. Op 13 maart 2007 werd
hij tijdens het boekenbal benoemd tot Ridder in de Orde
van de Nederlandse Leeuw.
Collega-literatoren eerden
hem met een aantal speciaal voor hem samengestelde
boeken. Kees Fens is 78 jaar
geworden.

breekt meestal de fase aan waarop de zomer een route

‘moet’ hebben uitgestippeld voor het verdere verloop.
ment rond die langste dag.

door Erna Meijer

Ingeborg Engelsma, afkomstig uit de verzorging en thans

gediplomeerd natuurgeneeskundig therapeute, heeft sinds
twee maanden in de Swaluestraat 3 een praktijk, waar u
voor verschillende diensten en adviezen terecht kunt.
Engelsma: “Klachten en blokkades komen vaak voort
uit een bepaalde levensstijl
en gezondheidstoestand.
Veel voorkomende klachten
zijn slapeloosheid, depressies, burn-out, astma, zelfs
kinderloosheid. 70% van de
klachten vindt zijn oorzaak
in een verkeerde darmfunctie.
De darmen staan namelijk in
verbinding met het centrale
zenuwstelsel en ongezonde
factoren kunnen de oorzaak
zijn van niet goed functionerende darmen. Hierdoor
hopen in de plooien van de
darmen afvalstoffen zich op,
die leiden tot de vorming van
schadelijke gifstoffen. Ik geef
dan voedingsadviezen, maar
vooral effectief is colon hydrotherapie, oftewel een hoge
darmspoeling.” In Delft heeft
zij hiervoor een Amerikaanse
Hbo-opleiding gevolgd. Daar
is deze therapie een ‘hype’ die
door veel bekende artiesten
wordt gevolgd. De behandeling is overigens beslist niet te
vergelijken met een klysma.
Het reinigen van de dikke
darm en het ontgiften van
het bloed staat centraal bij
een darmspoeling. “Door de
darm te vullen met gezuiverd
water worden vastzittende,
aangekoekte afvalstoffen
verwijderd. Zodoende komen
er aanzienlijk minder gifstoffen in de bloedbaan terecht,
waardoor onder andere lever, nieren, huid en longen
sterk ontlast worden”, aldus
Ingeborg. De eerste behandeling, inclusief een intake
gesprek, duurt ongeveer an-

derhalf uur en eventuele vervolgbehandelingen 45 minuten. Aangeraden wordt voor
het beste resultaat gedurende vier weken 1x per week een
spoeling te laten doen. Voor
en tijdens de spoeling worden
speciale massagetechnieken
toegepast.
Er wordt gebruik gemaakt
van de Dotolo machine, een
gesloten systeem waarbij
geen geur vrijkomt, en die is
voorzien van een kijkglas zodat bekeken kan worden hoe
de zogeheten ‘slakken’ uit
de darm verdwijnen. Via een
canule wordt er warm water
(38°C) heel langzaam in het
lichaam aangebracht, waarna gedurende zes seconden
onder een bepaalde druk het
gezuiverde water het lichaam
wordt ingevoerd, waarna
men even rust krijgt. Deze
procedure wordt een aantal
malen herhaald, waarbij de
aangekoekte ontlasting via de
afvoerslang in het riool verdwijnt. Doordat Engelsma beschikt over mediamieke gaven
kan zij haar energie afstemmen op die van een ander.
Naast gal- en leverreiniging
biedt zij gesprekstherapie
(vooral relatieproblematiek),
rouwverwerking, Guasha therapie, readings, en hotstone
en kruidenstempelmassages.
Duidelijk een aanvulling op de
reguliere gezondheidszorg!
Swaluestraat 3,
tel. 06-51272174
of 023-5746725 e-mail:
ingeborgengelsma@planet.nl
www.natuurgeneeskracht.nl

Topzomermaanden uit het
verleden trokken soms pas
veel later van leer met als
voorbeelden augustus 1975
en diezelfde maand in 2003.
Zinderend was het toen,
zelfs op Zandvoort.
Toch lijkt de trend al een
beetje gezet voor de huidige
zomer. Waren het eerst de
geblokkeerde hogedruksituaties boven Scandinavië
(mooi voorzomers weer in
mei en begin juni) die de
toon zetten, op dit moment
en ook de komende periode
is het een meer doorstroomd
Hollands weerbeeld, waarbij
enkele droge dagen worden
afgewisseld door vrij kortdurende regenmomenten.
Dit lijkt de teneur te zijn
voor de komende tien dagen, dus van echte standvastige zomerwarmte zal
hoogstwaarschijnlijk geen
sprake zijn tot eind juni en
van een dramatisch zomerplaatje met aan de lopende
band regendagen in de aanbieding evenmin.
De afgelopen paar nachten waren zeer koud in
delen van Nederland. In de
meestentijds kraakheldere
polaire lucht daalde de temperatuur soms tot 4 graden
in de plus, terwijl vlak boven
de binnenduinen (Bentveld)

vorst voorkwam, op zo’n 3 à 4
kilometer uit zee. Nachtvorst
rond half juni is niet uniek
en komt soms voor tot nagenoeg aan het strand toe. Wat
dat betreft correspondeert
dit helemaal met de kalenderklimatologie, welke juist
voor medio juni een gevoelige
dip in temperatuur aangeeft.
Datzelfde ‘klimaatboekje’
geeft juist voor het einde
van de maand doorgaans een
temperatuurstijging aan.
Woensdagmiddag was het
nog prima weer in Kennemerland, maar het toenemen van
de zuidwestenwind verried
dat er storingsgevoeligheid
zat aan te komen. Die windtoename hing inderdaad samen met het opstomen van
een regenzone, die ons deze
donderdag periodiek regenachtig weer geeft.
Ook de vrijdag verloopt niet
bijzonder rooskleurig, maar
juist in het weekeinde zal zich
toch wel een weersverbetering moeten gaan voltrekken.
Geen thermische hoogstandjes dan nog, maar 20 graden
of iets meer (misschien op
zondag) zou er wel kunnen
inzitten. Begin volgende week
wordt het waarschijnlijk weer
een keer zomers warm.
weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

18

18

18

20-21

Min

13

11

9

10

Zon

35%

55%

45%

40 %

Neerslag

50%

60%

20%

30%

Wind

zw. 5

wzw. 4-5

west 4

zw. 3-4

Weer
Temperatuur
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VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF
levering en plaatsing
van alle glassoorten
vrijblijvende offerte!
023 5720480/06 41374921

ZANDKORRELS
Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilderswerkzaamheden
.................
Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /06-53498304
www.trade-ard.nl
.................

Uw sloggi dealer

Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg (draadloos) netwerk. Ook
avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of
06-44696001. ;
Met garantie en KvK.
.................

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39
Ook zondags geopend
Geldig voor alle modellen en kleuren
vanaf heden t/m 30 juni 2008
of zolang de voorraad strekt.

APK KEURING

Alle merken vanaf € 29,vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!
Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort
Tel. 023-5739278 • E-mail: hanswillemse@planet.nl

Te koop:
UGGS laarzen
maat 37, zandkleur,
model Ultra Short.
Prijs: € 100.
Nieuw uit de winkel!!

Spetterend Malle Babbe zet kerk op z’n kop
Ook dit jaar heeft het optreden van het Haarlemse vrou-

wenkoor Malle Babbe voor een geweldige middag gezorgd.
De tot de zijbeuken gevulde Protestantse Kerk telde vooral

veel vrouwelijk publiek. Onder de bezielende en zeer hu-

moristische leiding van Leny van Schaik bracht het koor een
zeer gevarieerd repertoire ten gehore.
Nieuw!
Het Pakhuis.
Tweedehands
artikelen en planten.
Kennemerweg 6
Zandvoort.
Open:
don-vrij-zat 10-17 uur.
Tel. 06-53693409
.................
Te koop aangeboden:
Parkeerplaats
in garage Van Speijkstraat.
Prijs: € 22.000.
Voor info, bel:
023-7522190 of
51231064
.................
Kofferbakmarkt:
zaterdag 28 juni
tuincentrum Bos,
Vogelenzang
(10-16 uur).
Res. 0229-244739 of
kijk op www.mikki.nl
Ook zaterdag 19 juli a.s.

De entree van Malle Babbe in een volle kerk

Vanzelfsprekend, want dit koor heeft mede hierdoor internationale bekendheid en waardering verkregen, kwam
eerst een aantal nummers aan bod met de vertolking van
de stemmenorkestmuziek ‘Songs of Survival’. Deze a capella
en woordloos gezongen muziek van bekende klassieke componisten is ontstaan in een Japans interneringskamp op
Sumatra. Twee Britse vrouwen noteerden uit hun hoofd op
kladjes papier de muzieknoten en algauw ontstond daar onder barre omstandigheden een koor van dertig vrouwen.

28 juni haar eerste kleurrijke olieverven in de expositieruimte van de bibliotheek. Met deze expositie laat de
kunstenares zien dat ze niet alleen mooie bronzen beelden maakt maar ook de penseel knap hanteert.

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels €5,-

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

Zakelijke
zandkorrels €10,- (excl.BTW)

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

1

3
4

5
6
7

8
9

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist
plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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Op zaterdagavond 14 juni gaf Toos Bergen, penningmeester

Klassiek was ook een van de vele ‘Ave Maria’ liederen en
later kwam nog muziek van de Finse componist Sibelius
voorbij. De tekst echter veroorzaakte veel hilariteit want op
deze vrij gedragen tonen werd de carnavalshit ‘Oh, was ik
maar bij moeder thuis gebleven’ gezongen! Juist de enorme variatie in liederen maakt het optreden van dit koor zo
verrassend, naast het feit dat de vrouwen over zeer mooie
en geschoolde stemmen beschikken. Daarnaast straalt
ook het plezier, zowel bij de koorleden als het publiek dat
uit volle borst kon meezingen bij ‘Hoog op de gele wagen’,
‘Daar kwam laatst een meisje van Zandvoort aan de Zee’
, ‘Zeg Annemarieke’ en de smartlap ‘Je bent als een wilde
orchidee’, ervan af.

voering die gegeven werd in relatie met de samenwerking

Ondanks het feit dat er (helaas) veel te weinig mannen in
de kerk waren (vaderdag?) werd er toch eentje uitgepikt,
Pieter Joustra, om midden tussen de dames toegezongen
te worden. Het ook bij Leny extra ontstane Oranjegevoel liet
zij duidelijk blijken door spontaan haar oranje onderhemdje
aan iedereen te tonen!
De middag vloog om, de aanwezigen konden er niet genoeg
van krijgen en men hoopt van harte dat Vrouwenkoor Malle
Babbe ook volgend jaar weer zo’n hartverwarmend optreden
zal geven.

neerzet. Sinds een jaar heeft
Reina de klei en was verwisseld voor het schildersdoek
en olieverf. Ze heeft zich
helemaal in het tekenen
gevonden en gaat begin
september naar De Wackers
Academie in Amsterdam om
een opleiding in schilderen
te volgen. Momenteel heeft
ze schilderlessen bij Marijke
Takken uit Groet.

Productief

2

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen
Tevens door u in te vullen:

Reina Keislair voor één van haar werken

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

tekst en foto Nel Kerkman

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De in Canada geboren Reina
is sinds 1989 actief in de
beeldende kunst en maakt

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

schitterende beelden in
brons, keramiek en klei.
De beelden bestaan voornamelijk uit mensen die
ze sierlijk en wervelend

Klassiek concert van overzee

Het openingslied was een pianostuk van Chopin en bij het
tweede lied, ‘De Nieuwe Wereld’ van Dvorjak, kon men een
speld horen vallen.

Veelzijdige kunst in de Zandvoortse Bibliotheek
Kunstenares Reina Keislair - van Griethuysen exposeert tot

Zandvoortse Courant • nummer 25 • 19 JUNI 2008

Zo te zien heeft Reina het
afgelopen jaar beslist niet
stil gezeten. Haar keuze voor
olieverf heeft ze bewust gemaakt omdat het drogingproces van acrylverf haar te
snel gaat. Ze houdt van felle
kleuren en net zoals in haar
beeldhouwwerken zijn de
schilderingen vol wervelingen en actie en ook voor haar
doeken kiest ze het thema
mensen en gezichten. Vooral
haar laatste werken zijn buitengewoon verrassend met
een knipoog naar het carnaval in Venetië. De doeken
van het ‘meisje van Vermeer’,
eerst in de klassieke en daar-

na op een alternatieve wijze,
vallen direct op bij het bezoeken van de expositie. De
grote schilderijen vullen de
expositieruimte en zijn qua
schilderstijl en compositie
zeer verschillend. Duidelijk
is te zien dat Reina op zoek
is naar haar eigen stijl die
beslist nog niet voltooid is.
Om een indruk te krijgen van
wat Reina nog verder maakt,
staan bij de ingang van de bibliotheek haar kleine bronzen objecten in een vitrine.
Voor meer informatie ligt er
in de expositieruimte een fotoalbum met afbeeldingen
van haar beeldhouwkunst.
Vanaf 25 juli gaan de bronzen
beeldjes van Reina Keislair,
samen met de schilderijen
van Loes Dirksen, naar de collegekamer die voor 4 maanden ingericht wordt met de
wisselcollectie van BKZ kunstenaars.
De tentoonstelling in de
bibliotheek Duinrand Zandvoort, Prinsesseweg 34, is
tijdens de openingsuren te
bezoeken.

van Classic Concerts, het startschot voor het concert met

de Durham University Hill Orchestra. Het was de eerste uit-

tussen Stichting Classic Concerts en de Engelse organisatie

‘Club Europe’ die klassieke concertreizen organiseert voor
jonge musici.

Durham University Hill Orchestra

tekst en foto Nel Kerkman

Het was een verrassing of
de avond wel door zou gaan
omdat een kwartier voor
aanvang het orkest nog niet
aanwezig was. Later bleek
dat de buschauffeur het
kerkgebouw niet kon vinden.
Met hulp van Pieter Joustra
die op de iets op zoek ging,
kwam het orkest nog net op
tijd. Snel namen de 35 keurig
in het zwart geklede jongeren plaats en lieten zich van
hun beste kant zien en horen.

Ervaring opdoen

Het doel van de samenwerking tussen Classic Concerts
en de Engelse organisatie is
om de school- en jongerenkoren, -orkesten en -bands
podiumervaring te laten opdoen. Hoewel het aangekondigde programma enigszins
afweek, was de muziekkeuze
speels van opzet. Wat is het
toch een geweldig gezicht
om jongeren tussen de 16 en
21 jaar vol overgave muziekinstrumenten te zien bespelen. Vooral de jeugdige dirigent was zeer enthousiast
en gaf voor elk muziekstuk
een korte uitleg. Bij het slotstuk, de Radetzkymars van
Johann Strauss, verleidde hij
het aanwezige publiek om
mee te klappen. Een toegift
zat er dit keer niet in. De bus
stond klaar om de jongeren

weer naar hun logeeradres
in Noordwijk te brengen.

Kerk concerten

In de maanden juli en augustus volgen er, buiten de
maandelijkse zondagmiddagconcerten, nog twee extra klassieke uitvoeringen.
Op maandag 14 juli zingt het
Girlschoir Hitchin College
Vox Humana pop, gospel,
klassiek en jazzmuziek.
Vrijdag 29 augustus komt
het John Cleveland College
- Flute Choir and Big Band.
De jongeren hebben hun
sporen al verdiend met optredens van schoolpromenadeconcerten in Royal Albert
Hall in Londen. Beide concerten beginnen om 20.00 uur
in de Protestantse kerk.

Strand concerten

Ook zullen er twee concerten
gegeven worden op het terras
bij strandpaviljoen Beach Club
Tien, aanvang 20.00 uur. En
wel op woensdag 16 juli met
de Bishop’s Strotford School
Jazz Band, Gitaarensemble en
Koor. Deze jonge, getalenteerde musici zijn van alle markten thuis. Op dinsdag 29 juli
verzorgt de Knighton Silver
(Brass) Band een optreden. Zij
zijn een ware Britse traditie
en hun muziekuitvoeringen
zijn veelzijdig, van musical,
jazz tot marsen. Voor meer
informatie: www.classicconcerts.nl.
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
EK schotel:

Hele maand juni:

500 gr shoarmavlees +
5 pitabroodjes + saus
samen € 5,-

Elk 2 vouwgordijn voor de helft van de prijs
q(Vouw)gordijnen qTapijt
023-531 78 40
qVitrages
qVinyl
Haltestraat 56
qLuxalex
qLaminaat
2042 LP Zandvoort
qZonwering
qParket
www.medina-woninginrichting.nl

Van € 13,50 voor € 12,75

Kampioen uit Noord-Holland
Smaaq rijp belegen

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102
7 dagen per week geopend
van 09.00 tot 22.00 uur

Heerlijk op brood of uit ‘t vuistje
500 gr van € 6,29 nu voor € 4,95

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Nieuwe collectie Betty Boop
is weer binnen.
Nu ook Betty Boop
tassen en portemonnees!

Pashouders op alle artikelen 5% korting.

Oranje
pindarotsjes
100 gram
€ 1,75

Binnenkort verkrijgbaar
Hou de krant in
de gaten!
Op vertoon van de
pas bij aankoop
van een paar FitFlops een gratis
zonnebril naar keuze.

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Speciale aanbieding voor de
maand juni:
25% korting op badkleding
Chaozzz - Schoolstraat 3
023-57 34 221
Woensdag gesloten

Voor zandvoortpashouders aanbieding:

Gratis proefles
(vraag naar onze voorwaarden)

Bel voor informatie
06-54280393 of 023 - 5730107
www.members.lycos.nl\rijschoolduet

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GRAND CAFÉ 25

Kom en proef een van onze heerlijke
visgerechten incl. 1 glas wijn
voor ZandvoortPashouders € 8,50
Gand Cafe 25: Kerkstraat 25 - Tel. 5713510

Lekker
gevulde
aanbieding:

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rozijnenbrood

Betaling CONTANT

Deze pas is geldig t/m 31 december 2008
Uw op naam gestelde ZandvoortPas
wordt, tesamen met een welkomstkado,
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.

Betaling PER BANK

Met de aangehechte tegoedbon voor een
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst
tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

pashouders 5% korting op de gehele collectie.

Voor ZandvoortPashouders

Een Saté-plus voor de prijs van een gewone saté.
(€ 12,50 i.p.v. € 17,25)
Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur open.

Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Gevuld brood met rozijnen en
zuivere amandelspijs
Normaal 315, nu slechts

1

95

OP=OP

Aanbod geldig tot en met woensdag 25 juni 2008
en alleen in onze vestiging te Zandvoort.
Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 - 57 12 865
Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

Winkeliers:

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat
Autorijschool Duet - 06-54280393
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hobby -Art- Gasthuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - www.nympheia.com
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

ZandvoortPas houders 10% korting

Vakmanschap en passie voor
bloemen en planten

Mode en trends:

Sinds 2001 is Arno van Leeuwen eigenaar van de sfeervolle

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Chaozzz - Schoolstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Schofies Kindermode - Haltestraat

bloemenwinkel Bloemen aan Zee in de Haltestraat. Hij is
een vakman met een grote kennis in bloemen en planten.
Met veel enthousiasme vertelt Arno over zijn grote passie:
“Ik ben opgegroeid met liefde voor de natuur, daarom hou
ik van mijn vak.”

Naast planten en schitterende
boeketten biedt Bloemen aan Zee
ook andere diensten aan. Arno:
“Wij verzorgen o.a. het bloemwerk
op begrafenissen en bruiloften,

(in alfabetische volgorde)

Verzorging en vrije tijd:

Potgieterstraat 4
2041 PC Zandvoort
Telefoon 023 – 5717 287
Mobiel 06-5577 8563
Mobiel 06-1887 6726

Na twee afgeronde studies in de
richting van Land en Tuinbouw
besloot Arno te gaan werken op
de Bloemenveiling in Aalsmeer.
Jarenlang deed hij de inkoop voor
tweehonderd verschillende bloemenwinkels in Nederland. Deze
opgedane kennis komt nog steeds
goed van pas. “Voor dit vak moet
je ‘feeling’ hebben: een soort van
zesde zintuig. Er komt veel creativiteit en emotie bij kijken. De
emoties weten te vertalen in een
bloemstuk of een boeket is een
kunst apart. Het luisteren naar
de wens van de klanten is daarom
heel belangrijk”, vertelt hij.

Lijst van deelnemende bedrijven

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

e mode
Betaalbar oud
en
voor jong

Bestel nu de ZandvoortPas 2008

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

collectie quilts, kussens en plaids.
Bij aankoop van een quilt krijgt u
25% korting op het kussen!

Addie Ottho & Zn

Van maat 34
tot en met
maat 56

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Dealer
Rivièraweer
Maison,
Colorique,
Wevan
hebben
een PTMD,
uitgebreide
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

L

Burg. Engelbertsstraat 94b – Zandvoort
7 dagen per week geopend

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Betreft:

Medina
Woninginrichters
e

Schnitzel met frites
en salade

daarnaast verrichten we ook werk op
locatie. Het bloemwerk regelen voor
grote evenementen blijft voor mij
een uitdaging. Als het allemaal
voor elkaar is, geeft me dat een
geweldig gevoel.” In overleg met
de klant stelt Arno het bloemwerk
samen. In de avond gaat hij deze
samenstellen in zijn schuur aan
huis. Door bedrijfseconomische
redenen moest Arno onlangs met
veel pijn in het hart afscheid nemen van twee zeer gewaardeerde collega’s. “Anneke Draaijer en
Suzanne Groot waren vanaf het
begin bij ons. Twee stuwende
krachten binnen het bedrijf. Hun
inzet was altijd top!”, vertelt Arno.
Nu zal hij samen met zijn vrouw de
zaak gaan runnen. Hij ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Wonen en onderhoud:

“Het is een vak om van te houden,
daarom blijf ik het nog steeds leuk
vinden.”
Voor ZandvoortPashouders heeft
Bloemen aan Zee, op vertoon van
de ZandvoortPas, een speciale aanbieding van 5% korting op alle artikelen, dit geldt ook voor Fleurop
bestellingen.
Bloemen aan Zee, Haltestraat 30,
tel. 5720042.
Maandags gesloten, dinsdag t/m
vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en
zondag van 12.00 tot 17.00 uur geopend. www.bloemenaanzee.nl

Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Mark Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:

Grand Café 25 - Kerkstraat
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
She Satehcafé - Zeestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Aangewaaid bij… Tijn Akersloot!
Grote zonnebrillen, hippe moeders, oma’s met glamour en

vooral veel jonge mannen uit het voetbalcircuit van Haarlem en omstreken. Tijn Akersloot is één van de bekendste

strandtenten van Zandvoort en erg populair bij vaste gas-

ten uit de omgeving. Met een ongecompliceerde, maar
toch elegante uitstraling is strandpaviljoen 1B in Zuid een
ware publiekstrekker.

Hoogstwaarschijnlijk was zijn
eerste woordje ‘voetbal’ en
zijn tweede ‘voetballen’. De
30-jarige Hernàn Noorman

leeft voor deze sport. Althans,
het is zeker één van zijn grootste passies. Als klein jongetje
zette hij, met zijn uitermate
scherpe inzicht en alertheid, het veld al op zijn kop.
Momenteel speelt aanvoerder Hernàn als laatste man
op de zondag in het eerste
van de Koninklijke HFC. Hij
werkt hard aan zijn nieuwe
baan en probeert in zijn vrije
tijd zoveel mogelijk leuke dingen te doen met vrienden of
familie. Zijn vriendenclub bestaat voornamelijk uit voetballers, van HFC, HBC of zijn
oude club VSV. Met maatjes
als Arnold Mettes en Ewoud
Zeeman brengt hij op zomer-

se dagen graag een bezoekje
aan het strand.

Zandkorrels en voetvolley

Echter is er 1 ding waar Hernàn
een hekel aan heeft; zand.
Hmmm, best lastig als je naar
het strand gaat… “Als ik naar
het strand ga kies ik vrijwel
altijd voor Tijn Akersloot. Hier
hebben ze de beschikking
over 3 volleybalvelden, waar
we graag voetvolleyen met
jongens van voetbal. Dit is
dan ook de enige reden waarvoor ik met m’n tenen het
zand raak…” lacht Noorman.
Samen met zijn vrienden ligt
hij niet graag op het strand,
zij houden liever de boel in
de gaten vanaf het terras!
“Een bezoek aan dit strandpaviljoen is als het ware een
verlengstuk van het voetbal.
Het publiek dat bij Tijn komt
staat me erg aan. Ik kom
hier veel bekenden tegen
en vooral ’s avonds hangt er

hier een hele gezellige sfeer;
de kaarsjes en de lampjes
gaan aan, een wijntje of een
biertje erbij, potje kaarten en
de avond is weer geslaagd”,
vertelt Hernàn.

Bbq-en in een zomerse ambiance

Vier jaar geleden nam
Jasper van het Nederend dit
strandpaviljoen over van Tijn
Akersloot. “Er komen hier weinig toeristen. Tijn Akersloot
ligt niet zozeer in de loop
van het centrum. Je moet
hier echt ‘naartoe komen’.
Daardoor hebben we veel
vaste gasten. Twee van onze
specialiteiten wat betreft de
menukaart zijn de Rib Eye en
de Tonijnsteak, gegrild op de
barbecue. Wanneer het mooi
weer is hebben we standaard
de bbq aan en dat brengt een
gezellige zomerse sfeer met
zich mee”, legt Bastiaan Beijer
uit. Bastiaan werkt inmiddels

alweer voor het tweede seizoen bij dit strandpaviljoen.
“Een relaxte sfeer en een
nieuwe menukaart met
veel verschillende gerechten. Het proberen waard
om de gezellige sfeer van
Tijn te ervaren en ’s avonds
eens lekker te komen eten”,
vertelt Bastiaan.

Kundalini yoga

Een combinatie van yoga,
meditatie en zang. Bij
Tijn Akersloot kun je deze
zomer terecht voor kundalini yoga. Dus heb jij zin
om even te ontspannen?
Hijs je in je makkelijk
zittende joggingbroek,
neem je yogamat mee
en kom van 18 juni t/m 17
september op woensdagavond van 19.30 tot 21.00
naar strandpaviljoen 1B!
Een losse les kost je € 12,50
en een 10-rittenkaart kun
je kopen voor € 115.

Winnaars puzzeltocht Kinderkunstlijn

Tijdens de Kinderkunstlijn 2008 organiseerde de Ondernemers Vereniging Zand-

voort (OVZ) een puzzeltocht langs de etalages van de winkeliers in het centrum van
Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR Zandvoort Tel: 5 715 715

www.cvl.nu

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie

&

Heden Verleden

door Ilja Noltee

Zandvoort. De tien winnaars werden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de trekking
van de hoofdprijs, door OVZ voorzitter Virgil Bawits.

Watersportvereniging
Zandvoort

Dit jaar is het 30 jaar geleden dat de Watersportvereni-

ging Zandvoort het clubhuis in gebruik nam. Door middel van schenkingen, leningen en een subsidie van de

gemeente kon de grote wens van de club in vervulling
gaan: een eigen clubhuis. Hieronder een verslag uit het
Zandvoorts Nieuwsblad van 1 juni 1978.

het opbergen van zeilen, wedstrijdmateriaal, aparte droogkamer voor de natte zeilkleding, douches en kleedcabines.
“Wij vonden dat de voorzitter Jan Deutekom, nu ook de
opening op zondagmiddag 4 juni moet verrichten, want
waar vind je nog een voorzitter, die dit vanaf het eerste
uur is geweest en zoveel werk voor zijn verenig verricht?”
Veel oficiële genodigden dus; maar de oficiële opening
door de voorzitter omdat hij daar ‘recht’ op heeft volgens
de leden.

Brandingzeilen

Nieuw clubgebouw WSZ
Zondag 4 juni 1978, ‘s middags om 2 uur, zal de voorzitter van de Watersportvereniging Zandvoort, oficieel het

nieuwe clubgebouw van de vereniging op het strand Zuid

openen. Een datum die ongetwijfeld met gouden letters
in de annalen van de vereniging zal worden vermeld. Ten

eerste heeft het clubhuis wel een beetje „goud” gekost,
ten tweede is het een zo bijzondere gebeurtenis, waar
zoveel jaren voor gepland en gespaard en gewerkt is, dat
deze niet onvermeld kan en mag blijven.

In het fraaie gebouw, waar de laatste hand aan wordt
gelegd, vinden wij de secretaris, de heer N. Bos, die graag
wil vertellen over het ‘reilen en zeilen’ van deze watersportvereniging.

Historie

Opgericht op 18 februari 1966, goedgekeurd bij Koninklijk
besluit op 30 september van datzelfde jaar, is het nieuwe
clubhuis een fraai resultaat voor deze twaalfjarige vereniging om op terug te zien. “Wij begonnen zo’n elf jaar
geleden met een ‘hokkie’ dat uiteraard te klein werd, toen
iets groter, maar plannen waren er toch voor een deinitief
gebouw. Dat gaat helaas niet, er zijn nu eenmaal bepalingen, waarbij geen vaste gebouwen langs de kustlijn
mogen worden gebouwd. Van Rijkswaterstaat in Den
Helder kregen wij toen het advies uit te zien naar een
clubgebouw bestaande uit verplaatsbare units. En dit is
het geworden”, vermeldt hij trots, wijzend op het clubgebouw, dat werkelijk tot in de puntjes is uitgekiend. Boven
is de ruime kantine, keukenunit, toiletten, met groot terras
op het zuiden. Beneden op strandhoogte, de ruimten voor

Opgericht door een klein groepje enthousiastelingen die
wel iets zagen in het brandingzeilen, ook op de Nederlandse
kust; destijds onbekend, maar nu een sport, die de laatste
jaren enorm populair aan het worden is. Men begon met
de bekende boottypen, zoals de vlet, later ook veel polyester schakels (lying arrows). De zelfwerkzaamheid van de
leden was groot. Zo werden er ook ’s winters veel boten zelf
gebouwd als de hina, een zelfbouwcatamaran, ook wel kleinere typen, nog later de 470’s. De opkomst van het kleine
type catamaran, als de Hobycats, en nu de Prindle’s hebben het enthousiasme zeker doen toenemen. Daarom kent
ook deze watersportvereniging een ledenstop. “Jammer,
maar waar, wij kunnen nu eenmaal niet verder uitbreiden,
misschien in de toekomst, wie zal het zeggen? Voorlopig
hebben wij dit stuk strand, en groter is het niet”, aldus de
secretaris.

Erkentelijk

Overigens is de watersportvereniging de Gemeente
Zandvoort zeer erkentelijk voor de medewerking, die zij
heeft verleend bij het tot stand komen van het clubhuis.
Door zeer spaarzaam te zijn had men ca. f 35.000,- in kas,
daar kwam bij nog eens f 30.000,- door middel van schenkingen en renteloze leningen van de leden en een gemeentesubsidie van f 15.000,-. Uiteraard was dit niet genoeg voor
het clubgebouw, zoals het er nu staat. Daarvoor was nog
een banklening nodig van ca. f 68.000,-. Door zich hiervoor garant te stellen, heeft de gemeente een zeer groot
aandeel gehad in de realisering van het clubgebouw. “Tien
jaar zitten wij nog in de schuld, maar dan behoort alles
afgelost te zijn, met zelfs nog enige reserve”, aldus de secretaris, die in zijn erkentelijkheid niet alleen de gemeente
wil betrekken, maar een ieder die ook maar iets te maken
heeft gehad met de realisering van de wensdroom van
de watersportvereniging, namelijk een representatief en
doelmatig onderkomen.

Kom in je kracht met NLP

De (her)ontdekking van je zelf

Dr. J.G. Mezgerstraat 24
Op de hoek van de Dr. J.G. Mezgerstraat en de boulevard staat deze vrijstaande karakteristieke 20-er jaren woning met garage en
oprit. Dit voormalige pension Sandbergen beschikt over 9 slaapkamers, keuken met eetkamer en ligt op steenworp afstand van
het strand, centrum en openbaar vervoer. Dit fraaie pand dient gemoderniseerd te worden om weer de uitstraling te krijgen die
het verdient.
Indeling:
Begane grond: Entree/vestibule, ruime hal, toilet, douchegelegenheid.
Lichte woonkamer met een vleugje zeezicht, diepe inbouwkast, openslaande deuren naar het terras op het westen. Keuken
alwaar, opstelling c.v. ketel, provisiekelder en toegang naar de eetkamer en deur naar de patio.
Badkamer voorzien van ligbad/douche en toilet, 3 slaapkamers.
1e verdieping: Overloop, 6 slaapkamers.
2e verdieping: Ruime zolderverdieping.
• Elektrische rolluiken en elektrische zonneschermen
• Fraaie bouwstijl uit de 20-er jaren
• Woonopp. ca. 165 m2, perceelopp. 295 m2

Vraagprijs € 549.000,-14

Onder leiding van Simone Könings wordt binnenkort geDe hoofdprijs, beschikbaar
gesteld door Center Parcs
Park Zandvoort ging naar
mevrouw G. van der Voort.
Zij kon die ochtend zelf
helaas niet aanwezig zijn
maar werd vertegenwoordigd door haar kleindochter
Rianne Weber, rechts op de
foto samen met de winnaar

van de tweede prijs, mevrouw
Hesp.
OVZ was niet alleen blij met
het hoge aantal deelnemers
aan deze puzzeltocht maar
ook met de bereidwilligheid
van de Zandvoortse ondernemers om hun etalage beschikbaar te stellen voor zowel een

kinderkunstwerk als een
‘verborgen woord’. Met
deze woorden ontstond
de zin: De Kinderkunstlijn is
de trots van Zandvoort. En
zo is het maar net. Het bestuur van de Ondernemers
Vereniging Zandvoort
wenst de prijswinnaars veel
plezier met de prijzen.

start met een verkorte zomercursus ‘Kom in je kracht met
NLP’. In het najaar volgt een uitgebreidere cursus.

NLP betekent Neuro Linguïstisch Programmeren. Dat is een
moeilijke naam voor een verzameling technieken en aannames die er voor zorgen dat je de communicatie met je zelf en
met anderen kunt verbeteren. Een gebruiksaanwijzing voor
je brein, waardoor je meer inzicht krijgt in jezelf. Een manier
om meer keuzes te krijgen in je leven, dus van reactief naar
pro-actief.

In 4 of 6 avonden gaan de cursisten samen in op de (her)
ontdekking van onder andere: je eigen behoeftes en wensen, je eigen waarden en drijfveren, je bekrachtigende en
belemmerende overtuigingen, je persoonlijke doel en wat
je kunt doen om dit te bereiken.
De korte zomercursus vindt plaats op 1, 3, 8 en 10 juli van
20.00 tot 22.30 uur. De najaarscursus vindt plaats op 2, 9, 16,
23 en 30 september en 7 oktober. Kijk voor meer informatie
en aanmelding op www.bereikjedoelnuwel.nl of neem contact op met Simone Könings: simone@bereikjedoelnuwel.
nl, tel. 06-54357575.

Zandvoortse Courant • nummer 25 • 19 JUNI 2008

Politie jaarcijfers 2007
Tevredenheid burgers over
dienstverlening politie stijgt

Uit de onlangs bekend gemaakte jaarcijfers over 2007 van

de politie Kennemerland zijn die van Kennemerland Zuid
gedistilleerd. Hieruit blijkt onder andere dat het aantal
woninginbraken en overvallen en berovingen in 2007 in
onze regio behoorlijk gedaald is. Er is wel een aanzienlijke

stijging in de cijfers van auto-inbraak. De tevredenheid
steeg iets, van 7,62 naar 7,69.

De criminaliteitcijfers geven een wisselend beeld. Het totaal
aantal aangiftes is ten opzichte van 2006 iets gestegen, van
3508 naar 3642. Het aantal aangiftes van vernieling daalde
van 831 naar 810, terwijl het aantal geweldszaken (mishandeling en bedreiging) steeg van 240 naar 283. Ook het aantal
diefstallen van en uit auto’s steeg van 508 naar 629. Burgers
uit Zandvoort zijn tevreden over de dienstverlening van de
politie. Dat blijkt uit de externe klantthermometer van de
politie Kennemerland. Daarnaast zijn de klanten tevreden
over de geboden noodhulp.
Enkele cijfers op een rij:

Aangiften

2007

2006

+/-

Woninginbraken

237

271

-34

Inbraak auto’s

629

508

+121

Diefstal auto’s

43

28

+15

Fietsendiefstal

381

309

+72

Vernielingen

810

831

-21

Mishandeling

193

162

+31

Aanh. mishandeling

135

119

+16

Bedreiging

90

78

+12

Overvallen

4

5

-1

Beroving

9

17

-8

Huiselijk geweld

70

62

+8

Minderjarigen

Er waren geen gevallen van moord en doodslag in
Kennemerland Zuid. Het totaal aantal door de politie in dit
district opgepakte en aan het Openbaar Ministerie (OM)
overgedragen verdachten bleef stabiel en kwam in 2007
uit op 970 (2006: 976). Er is een opvallende stijging van het
aantal minderjarige verdachten die naar het OM werden
gestuurd. Waren dat er in 2006 nog 96. In 2007 liep dat
aantal op tot 134. Ook het aantal aan HALT overgedragen
minderjarigen steeg van 85 naar 108.

Verkeer

De politie Kennemerland Zuid bekeurt voornamelijk op
plaatsen waar volgens analyses veel verkeersongevallen
met letsel en doden plaatsvinden. Het toegenomen aantal
controles en uitgeschreven bekeuringen heeft bijgedragen
aan het zeer sterk afgenomen aantal verkeersslachtoffers in
Kennemerland Zuid. De afgelopen jaren waren er nog slechts
2 of 3 slachtoffers per jaar te betreuren. In 2007 waren dat
er 2. Het aantal ziekenhuisgewonden daalde van 35 naar 26.
De mogelijkheden om aangifte te doen zijn regionaal gezien
link uitgebreid. Dat heeft inmiddels geresulteerd in een link
gestegen aantal aangiften via internet.
15

Zandvoortse Courant • nummer 25 • 19 JUNI 2008

Zondag
08:00
10:00
12:00
14:00
17:00
20:00
21:00
23:00

Countrytrack (h)
ZFM Jazz
Muziekboulevard (weekendeditie)
Zondag in Kennemerland
De Avond
Golden ZFM (h)
Tepp Zeppi
Eb & Vloed

Maandag
08:00
11:00
12:00
18:00
20:00
21:00
23:00

Zandvoort op Zaterdag (h)
De Watertoren
Muziekboulevard
De Avond
Golden ZFM
Klassiek
Eb & Vloed

Dinsdag
08:00
11:00
12:00
18:00
20:00
22:00
23:00

Zondag in Kennemerland (h)
De Watertoren
Muziekboulevard
De Avond
ZFM Jazz (h)
In Zandvoortse Zaken
Eb & Vloed

Woensdag
08:00
10:00
12:00
18:00
20:00
22:00
23:00

Vrijdagavond Café (h)
De Watertoren
Muziekboulevard
De Avond
Klassiek (h)
Veenendaal in zicht (h)
Eb & Vloed

Donderdag
08:00
10:00
12:00
18:00
20:00
22:00
23:00

Goedemorgen Zandvoort (h)
De Watertoren
Muziekboulevard
De Avond
Countrytrack
De Hoop
Eb & Vloed

Aanvallen
met bloemen!

Vrijdag
08:00
10:00
11:00
12:00
15:00
17:00
19:00
21:00

ZFM Jazz (h)
Veenendaal in zicht
De Watertoren
Muziekboulevard
Eurobreakdown
Je weekend in met ZFM
Vrijdagavond Cafe
Sea IT

Zaterdag
08:00
10:00
12:00
14:00
17:00
19:00
21:00
23:00

Toebak Leeft?
Goedemorgen Zandvoort
Muziekboulevard (weekendeditie)
Zandvoort op Zaterdag
Eurobreakdown (h)
Roy on-air
Groove Empire
Night Walk

Administratiekantoor

K. Willemse
Administratie en
belastingaangiften
voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf

24 uur per dag on air!
106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl

DE VOLGENDE CURSUSSEN STARTEN IN ZANDVOORT:

‘KOM IN JE KRACHT MET NLP’
DE (HER)ONTDEKKING VAN JEZELF
KORTE ZOMERCURSUS 2008 (4 AVONDEN): 1, 3, 8 en 10 juli
€30,- PER AVOND €100,- HELE CURSUS

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de
provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland
is bovendien de officiële rampenzender van de
provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3
(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

The Chronicles Of Narnia:
Prince Caspian

De Koningen en Koninginnen
van Narnia keren terug naar
het verre koninkrijk waar ze
tot de ontdekking komen
dat er al meer dan 1300
Narnia-jaren zijn verstreken.Tijdens hun afwezigheid is er een einde gekomen aan De Gouden
Eeuw. Narnia is veroverd
door de Telmarines en
is nu bezet door Koning
Miraz, die het land regeert zonder genade.
De vier broers en zussen ontmoeten al snel
een nieuw intrigerend
personage: Narnia’s
gerechtvaardige erfgenaam op de troon, de
jonge Prins Caspian. De
16

prins moet zich schuil houden voor zijn oom Miraz, die
hem wil vermoorden om zo
zijn eigen zoon op de troon
te plaatsen.

UITGEBREIDE NAJAARSCURSUS 2008 (6 AVONDEN):
2, 9,16, 23, 30 september & 7 oktober
€150,- HELE CURSUS
OPGEVEN EN MEER INFO?
SIMONE KÖNIGS 06-54357575
WWW.BEREIKJEDOELNUWEL.NL

Drakenjagers

Zoë is een klein meisje
dat nog in sprookjes gelooft. In het koninkrijk
waar zij woont dreigt
een groot gevaar: een
draak staat op het punt
om wakker te worden
en alles te vernietigen. Als Zoë de drakenjagers Gwizdo en
Lian-Chu ontmoet,
denkt zij de helden
te hebben gevonden
die de draak zullen
verslaan. De sluwe
Gwizdo is echter
alleen maar uit op
het geld van oom
Arnold, om samen
met Lian-Chu het boerderijtje te kunnen kopen waar
hij al jaren van droomt, en is
al helemaal geen held. Zoë

Talk of the town
De JONG-pagina in huidige
vorm, bestaat nu ruim één
jaar. Daarom vinden wij dat
het tijd wordt voor wat frisse
rubrieken. Deze week gaat
de eerste nieuwe rubriek van
start, genaamd ‘Talk of the
town’.

De stelling

Deze week laat het eerste drietal zijn mening horen over de stelling:

“De jongeren die op en rondom het strand problemen
veroorzaken moeten hard worden aangepakt”.

Het panel

In deze rubriek zal elke week
een vast panel bestaande uit
drie Zandvoortse jongeren
zijn/haar mening geven over
een actuele stelling die alles
met Zandvoort en jongeren
te maken heeft. Onderwerpen
als woningruimte, het circuit,
het strand en natuurlijk ook
feesten in het dorp zullen in
de stellingen naar voren komen. Het reagerende panel
zal per week variëren, want
er zijn maar liefst drie panels
gevormd.

Jurre Reijenga, 23 jaar:

“Ik ben het volkomen eens met deze stelling. Ik vind dat je door middel van zo’n streng
beleid een voorbeeld stelt voor anderen. De jongeren zullen door dit beleid de volgende
keer als ze naar Zandvoort komen hopelijk wat beter nadenken en geen problemen meer
veroorzaken.”

Ellen Bluijs, 21 jaar:

“Met deze stelling ben ik het helemaal eens. Zulke jongeren horen gewoon niet thuis
in ons dorp en moeten zo hard mogelijk worden aangepakt! De uitgevoerde acties van
burgemeester Niek Meijer de afgelopen weken vond ik erg goed, echter moet er niet vergeten worden dat er nog meer mooie dagen komen en men dus door moet blijven gaan
met dit beleid.”

Roy van Buuringen, 18 jaar:

“Ik vind dat deze jongeren zeker aangepakt moeten worden. Toch vind ik dat de aanpak
van de gemeente om zoveel politie op straat te zetten, wel erg zwaar is. Ik denk dat het
voor de jongeren juist zeer uitdagend kan zijn om zoveel politie op straat te veroorzaken
en dat er daardoor misschien juist meer dingen gebeuren.”

Shira op reis en China. Daar

I Know Where It’s @

or India, Nepal
Shira maakt een reis do
tuurlijk
illigerswerk en viert zij na
loopt zij stage, doet vrijw
k een
ple
d schrijft Shira op deze
ook vakantie. Van elk lan
lturen die
over de verschillende cu
reisverslag en vertelt zij
deel 2, Nepal!
zij opsnuift . Deze week:

Vrijdag 20 en zaterdag 21 juni:

Voorstelling ‘Soort Bij Soort’ van de jeugd van Wim Hildering in
De Krocht. Kaartjes zijn te koop voor € 5 euro bij Bruna en aan
de deur. Beide voorstellingen beginnen om 20.15 uur.

Vrijdag 20 juni:

Namaste vanuit Nepal

Danzee en Chin Chin geven samen een topfeest: Het
Feest van het Licht. Feesten op beide locaties! Dresscode:
White! Laat je verrassen! Entree: Gratis. Locatie: Danzee
en ChinChin. Tijd: 22.00 tot 05.00 uur.

De groet klinkt hetzelfde, maar het land is totaal anders. Ik

moet toegeven: de kleding van de vrouwen in India is veel
kleurrijker en werkelijk oogverblindend om te zien. Toch is

Zaterdag 21 juni:

de natuur in Nepal wonderbaarlijk mooi. Hier is het groen
van de bomen en het gras veel groener en het rood van de

bloemen veel roder. De mensen zijn ook ontzettend vriendelijk en alles is altijd “No problem my friend!”

is vastbesloten de twee te
volgen in hun avontuurlijke
tocht naar het einde van de
wereld.

Ik ben naar Chitwan vertrokken om dieper in de natuur
van Nepal te duiken. Hier ben
ik in een kano de rivier afgevaren, heb ik een junglewandeling van vier uur gedaan, heb
ik gezwommen met olifanten,
vuurvliegjes gevangen en van
de zonsondergang genoten.
Ook heb ik een paar wilde dieren gezien, waaronder neushoorns en apen. Daarnaast
was de lokale rijstwijn iedere
avond weer een prachtige
afsluiting van de indrukwekkende dagen.

!
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Na Chitwan ben ik doorgereisd naar Pokhara met het
wonderschone Lake Fewa. Ik
ben met een kano het meer
op gevaren en heb een kleine
tracking gedaan naar de bekende witte Boeddhatempel
met een groot gouden
Boeddhabeeld aan de voorkant. Een klein minpuntje is
dat ik tijdens deze tracking
in Pokhara helaas niet, zoals
in India, door zes sexy Indiase
mannen ben warm gewreven
bij het kampvuur, maar in
plaats daarvan ben leeggezo-

gen door bloedzuigers. Dan
waren er wel weer twee vriendelijke gidsen uit Chitwan
die ze hebben verwijderd en
mijn enkels hebben verzorgd.
Diezelfde avond heb ik een
medicijnmunt gekocht bij een
Tibetaans vrouwtje die mij
moet beschermen tegen alle
kwade invloeden van deze wereld. Ik moet eerlijk toegeven
tot nu toe brengt de munt mij
nog steeds geluk, want ik ben
door geen enkel beest meer
aangevallen. Nu maar hopen
dat de munt mij ook in China
zal beschermen: op naar het
volgende avontuur!

The Full Moon Party in Bloomingdale. Bij Full Moon
Party’s wordt overal ter wereld de magie van de volle
maan gevierd. Line-up o.a. Benny Rodrigues, The
Partysquad en De Man Zonder Schaduw. Entree:
Gratis. Tijd: 16.00 uur tot ongeveer middernacht.

Zaterdag 21 juni:

EK barbecue bij Danzee. Eten en feesten tijdens
kwartinale. Prijs: € 17,50p.p.
Tijd: vanaf 19.00 uur.

Zondag 22 juni:

De grootste beachclub van Europa Beachclub
Vroeger viert haar vijfjarige bestaan met een
gigantisch feest: Beatloverz! Feestvieren op de
beats van verschillende muziekstijlen. Line-up
o.a. Roog, Laidback Luke, Billy The Klit en Don
Diablo. Niet alleen maar muziek, maar ook live
entertainment. Hier moet je bij zijn! Minimale
leeftijd 18 jaar! Bij regen wordt het hele feest
overdekt. Dresscode Hip& Trendy. Tickets: € 15,
aan de deur: € 20. Vanaf 14.00 uur.

column

“Hup Holland!”
Wie had dat nou ooit gedacht?!!! Ik met een oranje
boa om die voetbal aan het
kijken is in de kroeg? Voor
alles is de eerste keer, zal ik
maar zeggen. Het EK voetbal
leeft in Zandvoort! Ik heb het
afgelopen vrijdag de dertiende met eigen ogen gezien.
In Café Neuf droeg iedereen
iets oranje. Behalve ik. “Hé,
waar is je oranje T-shirt?!”,
vroegen een paar voetbalfans aan mij meteen bij binnenkomst. Stom! Oeps, vergeten! Gelukkig, kon ik nog
snel de boa van een vriendin
lenen. Dus toen hoorde ik er
weer helemaal bij. De veertjes kriebelden als een gek!
Maar je moet wel wat over
hebben voor Oranje. Het was
hartstikke gezellig. Als er
werd gescoord sprongen we
van de stoelen af om de tent
half af te breken. En er wérd
natuurlijk wat afgesprongen
met een eindstand van 4-1
voor Oranje. Het barpersoneel ging een paar keer rond
met worst, kaas en in stukjes
gesneden wraps met zalm
en kruidenroom. Altijd lekker! Het drankje ‘Toppertje’
smaakte naar bagger, maar
de avond werd er wel leuker
op! Mijn held, keeper Edwin
van der Sar, was weer eens
goed bezig! Wat een man!
Ik zag trouwens overal lekkere mannen op het beeldscherm rennen. Dat is ook
weer een voordeel van voetbal. Na de wedstrijd stromen
de verklede Oranjefans uit
alle kroegen en restaurants
om samen de overwinning
lekker luidruchtig te vieren.
Zingen, dansen en springen.
Het is feest! Er was wel opvallend veel politie op straat,
maar die hoefden niet in actie te komen. In Danzee nog
even de overwinning gevierd: Daarna snel naar het
station om de laatste trein
naar Amsterdam te halen.
Goh hè: het was echt gezellig! Ik ben verkocht: voetbal
kijken in de kroeg is top.
De volgende keer
neem ik mijn eigen
boa mee!

Sutiah

radio + tv
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De krant lezen www.zandvoortsecourant.nl
op internet?
Jeugd Toneelvereniging Wim Hildering speelt

Autoverzekering
vanaf € 6,- p/mnd
* startkorting tot 65%

op vrijdag 20 en zaterdag 21 juni 2008

Het blijspel

50 plus pagina

Het geheim van de Tarotkaarten

Een bijzonder spel kaarten, maar liefst 78 stuks. Hocus-pocus? Zeker niet voor Joke de Wit. Zij geeft al tien jaar les in
tarotkaarten lezen bij Pluspunt in Zandvoort Noord.

van Jan Staal

“The Whiskers”
Voormalige band van Ivo Niehe
Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

zomervakantie
zoeken wij
invallers voor

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

zomerplanten
speciale mengsels voor plantenbakken –
potterie - hanging baskets

Tarotkaarten zijn te verdelen in de grote arcana met 22
kaarten en de kleine arcana met 56 kaarten. Er staan prachtige afbeeldingen op en hebben namen als De Dwaas, De
Hogepriesteres, De Dood, De Zegewagen en De Geliefden.

Met welke vragen kun je bij een tarotist terecht?

“Geen toekomstvragen en geen ja-nee vragen. De toekomst
kan ik niet voorspellen omdat tijd geen rol speelt. Wel vragen
om inzicht in een proces of situatie te krijgen. Er kwam eens
een man aan mijn tafeltje, die aids had. Hij vroeg of hij er
op korte termijn aan zou sterven. Op zulke vragen geef ik
geen antwoord. We hebben de kaarten gelegd en spraken
over zijn leven en zijn ziekte. Gaandeweg kreeg hij een beter
inzicht in zijn situatie en werd het ziekteproces dragelijker
voor hem. Hij ging met een blij gevoel weg. Dat vind ik heel
mooi”, zegt Joke.
Eind september begint ze weer met het geven van een nieuwe cursus tarotkaarten lezen bij Pluspunt. Let dus op als het
cursusprogramma bij u in de bus valt.

ze in. Dat tijdstip kan daarom alleen achteraf vastgesteld

moeheid, vergeetachtigheid en nog veel meer. Sommige
symptomen kunnen opeens een tijdje wegblijven om dan
weer spontaan aanwezig te zijn. Dit kan duren totdat u
merkt dat de laatste menstruatie al een hele tijd geleden
was. Langer dan een jaar geen menstruatie meer gehad?
Dan bent u in de overgang.

zo’n zeven tot tien jaar kan duren, is dan begonnen.

De overgang en de consulente

te maken: de menopauze. Slechts 20 tot 30% heeft er ook

3-gangen dagmenu
€ 29,50

worden. Het laatste deel van de overgang die in het totaal

4-gangen dagmenu
€ 34,00

Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl

Alle dames van rond hun vijftigste levensjaar krijgen ermee

Restaurant Cinq

5-gangen dagmenu
Chefs Special
€ 46,50
Voor reserveringen:
023-5716119/info@tfaz.nl
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Tarot betekent letterlijk: koninklijk pad. Figuurlijk gezien kun
je zeggen: de weg die je bewandelt om jezelf te leren kennen.
Je krijgt dus meer inzicht. Je groeit als mens. Joke is twintig
jaar geleden geboeid geraakt door het bijzondere kaartspel.
Ze heeft eerst een paar cursussen gevolgd. Toen het haar zo
te pakken kreeg, heeft ze de oficiële beroepsopleiding tot
Tarotist gedaan, met vakken als: tarot, astrologie, ethiek, cosmologie, meditatie en communicatie. Twee maal per jaar volgt
zij een opfriscursus en is lid van een beroepsvereniging.

werkelijk last van en ervaart het als achteruitgang van hun

Van Stolbergweg 1 Tel. 57 170 93

de bezorging in diverse wijken

Bel of mail ZVO Verspreiders
06 - 1139 1478 of
info@zvo-verspreiders.nl

Joke de Wit duidt de Tarotkaarten

Pppffff, een opvlieger

Word vakantiebezorger
van de Zandvoortse Courant
Voor de komende

Op de cursus leer je de symbolen en betekenissen van de
kaarten, waarbij ook de kleuren een belangrijke rol spelen.
Zo staat rood voor daadkracht, bloed of vuur. De cursisten
beschrijven de kaarten en leren kaarten te combineren om
zo verbanden te zien. Je leert tarotkaarten lezen beslist niet
in een jaar. “Het eerste jaar doen we de grote arcana en het
tweede jaar de kleine arcana”, legt Joke uit.
Ze haalt de stapel kaarten uit een zijden doekje. Waarom een
zijden doekje? “Zweverige mensen zeggen: om ze te beschermen tegen kwade geesten. Ik zeg: je bergt goede potloden
toch ook op in een mooi doosje?” lacht Joke. Degene die tegenover haar zit, mag de kaarten schudden. Zij spreidt ze uit
in een waaier en nodigt uit om 10 kaarten met de linkerhand
te trekken. De linkerhand, omdat je hart aan die kant zit. Dan
bekijkt ze de kaarten. Duiden heet dat in vakjargon.

In theater De Krocht - Grote Krocht 41- Zandvoort
Kaartverkoop v.a. woensdag 11 juni bij Bruna Balkenende
Grote Krocht 18 Zandvoort of op de speelavonden aan de zaal
Aanvang voorstelling 20.15uur, zaal open 19.30 uur
Entree prijs € 5.-

Zaterdag 28 juni
van 21.00 tot 24.00 uur

door Mitzi Maas

50plus@zandvoortsecourant.nl

“Soort bij soort”

Café Oomstee
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levenskwaliteit. De laatste menstruatie luidt de menopau-

De overgang is geen ziekte, maar een volkomen natuurlijk
proces waarin het lichaam zoekt naar een nieuw evenwicht.
Een dergelijke zoektocht hebben we al eerder meegemaakt,
tijdens de puberteit. Dan gieren de hormonen ook door het
lijf, wat knap lastig kan zijn voor de persoon zelf maar ook
voor de omgeving. Was u ook zo’n puber die men het liefst
achter het behang plakte of verliep het proces zonder noemenswaardige problemen?

De pre-menopauze

Deze begint rond het 42e jaar en kan enkele jaren duren. De
symptomen van de inzet van het proces naar de menopauze
toe kunnen zijn: opvliegers, nachtzweten, duizelig zijn, stemmingswisselingen (net als in de puberteit), menstruatie
stoornissen, urineverlies, gespannen borsten, haaruitval,

Na de menopauze, de laatste menstruatie, volgt voor sommige vrouwen een wat vervelende periode. U kunt altijd
een bezoekje brengen aan de huisarts en bespreken welke
mogelijkheden er zijn om de symptomen te bestrijden.
Overgangconsulenten spelen een steeds grotere rol om
dames te begeleiden en te adviseren. Tijdens de overgang
stopt de oestrogeenproductie, de natuurlijke bescherming
van de vrouw tegen hart- en vaatziekten en botontkalking.
De consulente onderzoekt of de cliënte verhoogd risico
loopt en meet ook bloeddruk, glucose en cholesterol. Ook
adviseert de consulente welke voedingssupplementen gebruikt kunnen worden om overgangsklachten dragelijker
te maken.
Voor info over een consulente bij u in de buurt, zie www.
overgangsconsulente.com

Memories

Uit logeren

Mijn ome Teun en tante Marie hadden in de
50er en 60er jaren zo’n
leuk houten strandhuisje
bij Kampeervereniging
Amsterdam, KVA, op het
noordstrand, voorbij Riche
Toen ik pakweg 5 zomers
jong was en de logeergerechtigde leeftijd had,
pakte ik in de grote vakantie mijn koffertje voor een
logeerpartij op het strand.
Pyjama, tandenborstel en
Pop Pumpie sjouwde ik zelf
en de rest zal mijn moeder
meegezeuld hebben, maar
dat is aan mijn aandacht
ontschoten.
Een roteind lopen van de
Hugo de Grootstraat (die
naam is later gewijzigd) in
zuid, over het strand naar
het strandtentenkamp. Er
kwam geen eind aan. Met
kleine beentjes doe je er
minstens twee keer zo lang
over. Maar die drie kwartier
leed maakten de broer en
schoonzus van mijn oma
ruimschoots goed. Ome
Teun spitte voor mij een
emmer water in het zand,
zodat ik lekker kon blubbe-

ren en tante Marie maakte
boterhammen met aardbeien, die op het strand nog
veel lekkerder smaakten dan
thuis.
Er was geen stromend water in het huisje. Dus gingen
oom en ik steeds water halen bij een kraantje op het
strand en vulden een wasketeltje dat in de schaduw
stond achter het houten
optrekje. En slapen? Als een
roosje! Slaapkamers waren
er ook niet, maar de vertrekken werden gescheiden door
gordijnen. ’s Morgens ontbeten we met uitzicht op zee.
Ook wanneer het regende,
had ik het er ernstig naar
mijn zin. Spelletjes doen met
oom en tante en spelen met
nieuwe vriendjes en vriendinnetjes op de felgekleurde
matten die over de houten
vloer lagen. Maar zodra het
droog was, vlogen we weer
naar buiten. Zand en water zijn toch het enige dat
kinderen nodig hebben om
zich prima te vermaken. Dus
Zandvoortse ouders: berg die
spelletjescomputers maar
op tot eind september!

Contactadvertentie
Hallo, mijn naam is Loes. Ik ben een charmante dame van twaalf lentes jong. Trefwoorden:
eerlijk, trouw, aanhankelijk. Ik ben een beweeglijk typje met een jeugdige levensstijl,
houd niet van soortgenoten maar wel van knuffelen. Denk jij ook dat wij samen van een
fijne oude dag kunnen
genieten? Ik wacht op
je in het Kennemer
Dierentehuis, Keesomstraat 5 in Zandvoort. Tel. 5713888.
Geopend op maandag
t/m zaterdag van
11.00 tot 16.00 uur.
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 25 - 2008

ergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 9 juni en de
verdere in week 24 door het college genomen besluiten zijn 16
juni vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale
Balie en op de website.

arkeerverordening Zandvoort 2008

Op 10 juni jongstleden zijn door het college van B&W vastgesteld:
- de parkeerverordening Zandvoort 2008;
- de parkeerbelastingverordening 2008.
De verordeningen zijn per 1 juli 2008 van kracht. Met deze
besluiten zijn de parkeerverordening 2003 en de parkeerbelastingverordening van 1 januari 2008 ingetrokken. De
betreffende verordeningen liggen vanaf 20 juni 2008 bij de
centrale balie van het gemeentehuis ter inzage.

oorbereidingsbesluit Louis Davidscarré (art. 22 Wet op de
Ruimtelijke Ordening)

De gemeenteraad heeft op 10 juni 2008 besloten, dat op grond
van artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO)
een bestemmingsplan wordt voorbereid voor:
het gebied gelegen tussen de Grote Krocht (gedeeltelijk),
Cornelis Slegersstraat (gedeeltelijk), Koninginneweg (gedeeltelijk.), Prinsesseweg (gedeeltelijk), Koningstraat (gedeeltelijk)
en Louis Davidsstraat;
Dit voorbereidingsbesluit treedt in werking op 13 juli 2008.
Het besluit ligt met de bijhorende kaart, waarop met een rode
omlijning het betreffende gebied is aangegeven, voor een
ieder ter inzage bij de Centrale Balie op het Raadhuis (ingang
Swaluëstraat) te Zandvoort.
Indien u zich met het bovenstaande besluit niet kunt verenigen, kunt u binnen 6 weken na publicatie van dit besluit
een bezwaarschrift indienen bij de Gemeenteraad van de
gemeente Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten: uw naam en adres; de dagtekening; een omschrijving van
het besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de gronden
van uw bezwaar. Wanneer u zich door een derde laat vertegenwoordigen, verzoeken wij u tevens te vermelden de naam,
het volledige adres en het telefoonnummer van deze persoon.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter
van de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 956,
2003 RZ Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan
van een kopie van het bezwaarschrift. Voor het indienen van
een dergelijk verzoek wordt een griffierecht geheven.

Artikel 23 WRO: Ontwerpbestemmingsplan “Strand en
Duin”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort
maken bekend dat overeenkomstig het bepaalde in artikel 23
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht met ingang van 20 juni 2008
gedurende zes weken ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Strand en Duin”.

Vervolg gemeentelijke publicatie week 25

langebied

Het plangebied omvat een gedeelte van de zee, het gehele
strand van Zandvoort (strandpaviljoens en strandhuisjes),
de zeereep (inclusief de strandafgangen), en verder o.a. de
Amsterdamse Waterleidingduinen, scoutingterrein het Naaldenveld, het te realiseren ecoduct over de Zandvoortselaan, het
bunkerpark Kostverlorenpark, het golfterrein Kennemer Golf
en Country Club, het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, het
Visserspad, het Volkstuinencomplex, camping het Helmgat,
(voorzover gelegen op Zandvoorts grondgebied), gedeeltelijke
Boulevard Barnaart (inclusief twee standplaatsen) en de aanduiding de situering van de Atlantikwall.

Conserverend plan, twee nieuwe ontwikkelingen

Het bestemmingsplan zal moeten voldoen aan het Europees-,
rijks-, provinciale en het gemeentelijke beleid. Besloten is om
zo veel als mogelijk de feitelijke situatie in het bestemmingsplan vast te leggen. Naast deze feitelijke situatie worden in
het bestemmingsplan twee nieuwe ontwikkelingen onder
voorwaarden mogelijk gemaakt, te weten een ecoduct over de
Zandvoortselaan en een vijftal jaarrondpaviljoens.
Ecoduct
Voor het ecoduct is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. In
het plan worden een aantal randvoorwaarden opgenomen. De
wijzigingsbevoegdheid houdt in, dat de gemeente ten behoeve
van het ecoduct de bestemming mag wijzigen indien aan de
randvoorwaarden wordt voldaan. Gedurende de wijzigingsprocedure kunnen zienswijzen worden ingediend.
aarrondpaviljoens
De jaarrondpaviljoenlocaties worden met aanduidingen op de
plankaart aangegeven.
Het ontwerpbestemmingsplan, bestaande uit drie plankaarten, een toelichting en voorschriften ligt gedurende de termijn
van de terinzageligging tijdens de openingstijden ter inzage
bij de centrale balie in het raadhuis van Zandvoort (ingang
Swaluëstraat 2) en in de openbare bibliotheek, Prinsesseweg
34 te Zandvoort.
Gedurende de termijn van de terinzageligging kan een ieder
schriftelijk dan wel mondeling zijn zienswijzen kenbaar maken.
Schriftelijk dienen zienswijzen kenbaar gemaakt te worden bij
de gemeenteraad (Postbus 2, 2040 AA Zandvoort). Voor het
mondeling kenbaar maken van zienswijzen kan gedurende
werkdagen telefonisch (023-5740100) een afspraak met de
heer R. den Blanken (stedenbouwkundige), afdeling Ontwikkeling en Beheer, worden gemaakt.

Bewonersbijeenkomst Middenboulevard

Op zaterdag 21 juni organiseert de gemeente een bewonersbijeenkomst voor de bewoners en eigenaren in het Middenboulevardgebied en de bewoners en eigenaren in de gebieden
die direct aan de Middenboulevard grenzen. De bijeenkomst
wordt gehouden van 10.00 tot 12.00 uur in gebouw de Grote
Krocht, Grote Krocht 41 te Zandvoort. De bijeenkomst heeft
een tweeledig doel. Ten eerste worden de bewoners geïnformeerd over het bestemmingsplan Middenboulevard. Ten
tweede wil de gemeente komen tot een overlegstructuur
met bewoners en belanghebbenden. Daarvoor is het nodig

om bewonersgroepen samen te stellen die een afspiegeling
vormen van de bewoners en ondernemers in de verschillende
deelgebieden. Tijdens de bijeenkomst op zaterdag 21 juni kan
men zich aanmelden als deelnemer van een bewonersgroep.
De gemeente hoopt dat degene met dezelfde vragen en dezelfde belangen zich spontaan organiseren. De bedoeling is
dat kort na de zomervakantie het overleg met de verschillende
bewonersgroepen start.
Woont u in het gebied en wilt u de bijeenkomst bijwonen, dan
kunt u zich opgeven via bijeenkomst@zandvoort.nl.

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert dinsdag 24 juni. Op de agenda
staat:
1. Opening
2. Loting
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Vaststellen agenda
5. Hamerstukken:
a. Verordening leges 2008/3 inclusief tarieventabel en toelichting in verband met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening.
b. Krediet t.b.v. onderhoud en vervanging brandweerkazerne
c. Kadernota deel I en II
d. Voorjaarsnota
.
6. Jaarrekening en jaarverslag
7. Wijziging APV straatverbod en gebiedsontzegging
8. Sluiting
De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal. De entree
vindt u aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur
open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen.
U vindt de meest recente agenda op de website. Van de definitieve agenda zijn tijdens de vergadering ook exemplaren
beschikbaar. Agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten
liggen tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie en
zijn tevens tegen betaling algemeen beschikbaar. De raadvergadering wordt tussen 20.00 uur en 22.00 uur live uitgezonden
door ZFM (kabel FM 104.5, ether FM 106,9).

Commissie rojecten en Thema’s

De Commissie Projecten en Thema’s vergadert op 25 juni vanaf
20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur open. De
entree vindt u aan het Raadhuisplein. Op de agenda staat:
De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd
zijn. De meest recente agenda vindt u op de website.
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Besluitenlijst vergadering van 14 mei 2008 en toezeggingen
4. Vaste agendapunten
5. Kadernota 2009 – 2012 Regiopolitie Kennemerland
6. Startnotitie Centrum jeugd en gezin
7. Vooraankondiging nota Kwaliteitsimpuls Strand
8. Concept realisatieplan programma e-gemeente Zandvoort
9. Rondvraag
10. Sluiting
In deze commissie kunnen burgers het woord voeren. Dit kan
zowel over onderwerpen op de agenda als over een eigen on-

derwerp. Degene die over een eigen onderwerp wil spreken,
moet dit schriftelijk aanmelden. Dit kan ook per e-mail. De
aanmelding moet uiterlijk maandagochtend om 10.00 uur binnen zijn voor een vergadering die de woensdagavond daarop
wordt gehouden. De aanmelding kunt u zenden aan Gemeente
Zandvoort, t.a.v. de griffie, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort of
per mail: griffie@zandvoort.nl. Afgeven aan de balie van het
raadhuis kan ook. Op de aanmelding moet staan: naam, adres,
telefoonnummer en het onderwerp met een toelichting op een
aparte bijlage. Deze toelichting mag niet te uitgebreid zijn en
liefst worden afgesloten met een concrete vraag, oproep of
iets dergelijks. Naast deze regel gelden extra regels. Deze zijn
te lezen op www.zandvoort.nl (Bestuur Raadscommissies
Inbreng en meepraten) of op te vragen bij de griffie.

erzonden esl iten
Evenementenvergunningen verleend

Er is vergunning verleend voor het houden van 3 muziekevenementen aan Stichting Zep, nl.:
- Muziekfestival op 5 juli 2008 op de Midden Haltestraat, Gasthuisplein en Dorpsplein;
- Salsa muziekfestival op 19 juli 2008 op de Midden Haltestraat,
Gasthuisplein en Dorpsplein;
- Jazz muziekfestival op 2 augustus 2008 op de Midden Haltestraat, Gasthuisplein, Dorpsplein en Kerkplein.

Er is vergunning verleend voor de Wielerronde aan Stichting
Wielerevenementen Zandvoort voor het houden van de Wielerronde in Zandvoort op 20 juli 2008

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag
t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 – 16.00 uur.

Melding of klacht?

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. 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. 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.
Indien het een vergunning betreft voor evenementen, vertoningen op of aan de weg, het houden van optochten, snuffelmarkten, verruiming sluitingsuur, ontheffing Zondagwet,
exploitatie of speelautomaten, dient u uw bezwaarschrift aan
de burgemeester te richten.

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

Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur
Donderdag:
08.30 - 20.00 uur
Vrijdag:
08.30 - 12.30 uur
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
Tollensstraat 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 collegelid
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling
verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van
www.werkeninzandvoort.com.
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort.

Voorjaarsnota: verkapte Algemene Beschouwingen
Het leken wel de Algemene Beschouwingen, tijdens de
vergadering van de commissie Planning & Control. De door

het college aan de raad aangeboden Voorjaarsnota zorgde
voor zware inanciële discussies, waar een leek van met

zijn oren gaat klapperen. De Voorjaarsnota is samen met

de Kadernota’s delen I en II een overzicht van het lopen-

de begrotingsjaar met daarin de mutaties die het college

ondervonden heeft. Het geeft een beeld van de huidige inanciële situatie en kan een voorbode voor de nieuwe be-

groting zijn. Een Voorjaarsnota is niet verplicht maar wel
gebruikelijk.

Het was niet bepaald een
rooskleurige nota. Veel overschrijdingen die Gert-Jan
Bluijs (CDA) de kreet “we
moeten investeren om te
bezuinigen” ontlokte. Hij kon
het niet verkroppen dat het
college zoveel accepteerde.
De Voorjaarsnota van het
Zandvoortse college was

dan ook een opsomming
van grotere en kleinere budgettaire overschrijdingen die
een aantal commissieleden
zwaar op de maag lag. Per
programma was er een groot
aantal overschrijdingen dat
door de commissie werd
doorgenomen. De meeste
discussie ontstond tijdens

het programma 4, respectievelijk over de uitbreiding
van de capaciteit met een
formatieplaats voor een
vaste verkeersdeskundige,
hetgeen circa € 80.000 gaat
kosten, en de financiering
van de stichting Marketing
Zandvoort dat op jaarbasis
rond de € 265.000 kost. Alle
fracties stelden vraagtekens
bij de noodzakelijkheid van
zo een verkeersambtenaar.
Volgens wethouder Wilfred
Tates wordt er al 2 jaar een externe deskundige ingehuurd
en zou een nieuwe medewerker alleen maar goedkoper
zijn. De stichting Marketing
Zandvoort, waar de nieuwe
VVV uit voort moet komen
kreeg niet direct de steun
die het verdiend. Men is het
in grote lijnen wel eens dat

de stichting voortgezet moet
worden maar de inanciering
moet nog nader worden bekeken. Ideeën als verhoging
van de Toeristenbelasting
werden door een aantal leden geopperd en men wil
het graag budgettair neuraal
houden.
De fracties zetten eveneens
grote vraagtekens bij de
prestatieafspraken die met
de EMM zijn gemaakt. Deze
zouden de gemeente tussen
de € 20.000 en € 25.000 per
jaar gaan kosten. Men vraagt
zich af of de gemeente moet
opdraaien voor de kosten om
een project te starten dat
huurfraude moet opsporen.
SP en VVD vragen zich eveneens af waarom Pluspunt,
na de verhuizing naar het

nieuwe gebouw, structureel
met een tekort op de huisvestingskosten van € 50.000 is
komen te zitten en waarom
dit niet voorzien was. Volgens
PvdA-fractievoorzitter Pim
Kuijken is de exploitatie tekort geschat. Hij kreeg van
wethouder Gert Toonen volkomen gelijk.
Ook het spreekuur van loket Zandvoort in het wijksteunpunt Noord kampt
met tekorten. Het vraagt
de raad € 8.000 per jaar
anders zou het wijkspreekuur niet meer gerealiseerd
kunnen worden. Er zijn al
gesprekken met Pluspunt
over continuering in 2009
van het spreekuur geweest.
Zij geven aan dat een langere
voortzetting niet meer voor

€ 6.000 kan worden gerealiseerd en dat de landelijke
norm ligt op € 8.000. Ook
hierbij werden door de VVD
en SP grote vraagtekens gezet. Wethouder Toonen voelt
“er geen luit voor” en wil het
voor één jaar bekijken.

Tenslotte viel een uitbreiding
van de capaciteit met 7 fte.
voor het uitvoeren van alle
nieuwe beleidswensen de
fracties zeer zwaar op de
maag. Het college acht die
uitbreiding nodig omdat de
huidige capaciteit van het
ambtenarenkorps te klein
zou zijn. Als zij er komen,
zullen ze zelfs buiten het
raadhuis gehuisvest moeten
worden omdat er binnen het
huidige gebouw geen ruimte
meer is. Kost ook weer extra.
21

softbal
Softbalheren slaan vijf homeruns
De softbalteams van ZSC speelden de afgelopen week

met wisselend succes. De heren bleven in de uitwedstrijd

tegen Vennep Flyers wederom met 17-21 aan de positieve kant van de score. De dames verloren het duel om de
tweede plaats met 8-5 van Olympia Haarlem 7.
Het herenteam sloeg in de
uitwedstrijd tegen Vennep
Flyers 18 honkslagen. Een
totaal dat door de thuisclub werd geëvenaard.
Het verschil tussen beide
ploegen lag echter in het
aantal homeruns. ZSC
produceerde er in vijf slagbeurten liefst vijf, Vennep
Flyers stelde daar ‘slechts’
2 tegenover, op het werpen
van Jeroen van ’t Wout (0x
3-slag, 4x 4-wijd, 18 honkslagen tegen). Danny van
Soest (4 honkslagen uit 4
beurten) en Peter Douma
(2 uit 3) begonnen de wedstrijd met een honkslag.
Een opofferingsslag in het
rechtsveld van Ruud Bijl
(3 uit 4) bracht ze over de
thuisplaat, 0-2. ZSC wist in
tegenstelling tot Vennep
Flyers in de 2e inning niet
te scoren. De thuisclub
kwam in de gelijkmakende
tweede slagbeurt op een
5-2 voorsprong. Een homerun van Van ’t Wout met
Peter Douma op de honken
reduceerde in de 3e inning
de achterstand tot 5-4. Het
antwoord van de thuisclub

echter in de gelijkmakende
slagbeurt betekende dat ZSC
bij het ingaan van de 4e inning tegen een 8-5 achterstand aan keek.
In die 4e inning toonde de
Zandvoortse slagploeg geen
enkel ontzag meer voor de
werper van de thuisclub.
Eerst sloegen Rick Draijer (2
uit 2), Ernesto Vonsee (1 uit
2) en Hans Rijnders (2 uit 3)
honkslagen, wat drie runs
en een 8-9 voorsprong opleverde. De kwelling voor de
thuisploeg was echter nog
lang niet over. ZSC sloeg nog
eens drie homeruns op rij.
Douma, Alex Verhoeven (1 uit
3) en Van ’t Wout (4 uit 4) verhoogden de voorsprong en
Bijl voegde er na goed honklopen nog een punt aan toe,
8-13. Nadat Vennep Flyers
er 9-13 van had gemaakt,
sloeg ZSC in de 5e inning
nog eens toe en passeerden
Van ’t Wout, Bijl, Ben Draijer
(1 uit 3), Djim Douma, Vonsee
(homerune), Verhoeven, Van
Soest en Peter Douma de
thuisplaat waardoor de voorsprong uitgroeide tot 9-21.

Met nog één slagbeurt te
gaan probeerde de thuisclub
de nederlaag alsnog te voorkomen. De ZSC-verdediging
kreeg het nog moeilijk, maar
wist de scoringsdrift van de
thuisclub te beperken tot 8
runs, wat resulteerde in een
17-21 eindstand voor onze
plaatsgenoten.

Zandvoorter Ard Keff was afgelopen weekend oppermachtig in de BMW E30 Cup tijdens het Superraceweekend van
het DNRT. De afgelopen 3 edities wist onze plaatsgenoot
de races allemaal te winnen. De lange autoverkoper heeft

aan dit evenement goede herinneringen en wilde de traditie van het winnen graag voortzetten.

Dames

Een zwakke start leverde de
ZSC-dames in de uitwedstrijd
tegen Olympia Haarlem
al direct een 8-0 achterstand op. Werpster Wilma
van Riemsdijk (4x 3-slag, 0
x 4-wijd en 13 honkslagen
tegen) moest in de 1e en 2e
inning 8 Haarlemse runs
accepteren en liet daarna
in de volgende vier innings
slechts drie loopsters van
de thuisclub op de kussens
toe. Aanvallend konden de
Zandvoortse dames in 2e inning iets terug doen. Anke
Koning, Sonja en Sylvia
Koper en Marlis Kinneging
bereikten de thuisplaat
op basis van 4 honkslagen
en 1x 4-wijd. Laura Koning
voegde een inning later
met een homerun nog een
punt aan het Zandvoortse
totaal toe. Verder kwamen
de Zandvoortse dames niet,
waardoor na een goede partij
softbal met 8-5 de winst naar
Olympia Haarlem ging.

bridge

Ard Keff: goed voor vier keer winst

De kwalificatie was heel
belangrijk omdat er door
het volle programma geen
ruimte voor een vrije training mogelijk was. Keff
moest voor zichzelf snel
een vrije ronde creëren om
een tijd neer te zetten. Zijn
BMW voelde goed aan en

Foto: Chris Schotanus

daaruit was direct af te leiden dat er in deze klasse een
nieuw baanrecord aan zat
te komen. Met een tijd van
2:03.6 wist Keff de rest van
het veld op linke afstand te
zetten en mocht daarmee
van de eerste startplek vertrekken.

autosport
Trucks Power Festival

voetbal
In de eerste race, over 6 ronden, was het direct raak. De
Zandvoorter had een goede
start en kon de eerste ronden meteen een gaatje
slaan om vervolgens de race
gemakkelijk winnend af te
sluiten. De tweede race, ook
over 6 ronden, leek een kopie
van de eerste en werd eveneens door Keff gewonnen.
Toen Keff op zondag ook in
de derde race als eerste de
Tarzanbocht in ging, werd
het voor hem haast een plezierritje. De vierde race ging
over 10 ronden. Opnieuw
was Keff klaarwakker bij de
start en was hij weer goed
weg. Schakelproblemen
leken hem even parten te
gaan spelen, maar uiteindelijk wist hij de schade beperkt te houden en ook de
vierde race winnend af te
sluiten.
Directe concurrent Sander
Etman heeft nu, door zijn
vier tweede plaatsen, een
achterstand van 7 punten op
de boomlange Zandvoorter.
De volgende race is op zaterdag 2 augustus.

Straatvoetbaltoernooi enorm succes

Afgelopen zaterdag heeft de voetbaljeugd weer een feest

van het 4e Oude Halt Straatvoetbaltoernooi gemaakt. Ze
vonden het toernooi, dat gespeeld werd op het voetbalveldje aan de Vondellaan, zelf ‘mega, vet en cool’.

Troostende woorden van Marcel Schoorl

futsal
De Oude Halt wint
zaalvoetbaltoernooi

Het jonge team van De Oude Halt heeft zaterdagavond de

inale van het 38e Zandvoort zaalvoetbaltoernooi gewonnen. Zeer overtuigend werd Swier IJmuiden met 1-6 naar de

Enerzijds is het toernooi een eerbetoon aan snackbarhouder Marcel Schoorl die een grote sociale rol vervult door de
kinderen te begeleiden, te helpen met pleisters, met water
of als bemiddelaar tijdens ruzies. Anderzijds werd er tijdens
het toernooi geld ingezameld voor Right to Play. Deze organisatie realiseert sportgelegenheden voor straatjeugd in arme
landen of kansarme wijken.
Om 10.30 uur ging het toernooi per leeftijdsklasse van start.
Straatvoetbalregel is dat na 2x scoren door dezelfde ploeg het
einde van de wedstrijd is en dat er 3 tegen 3 zonder keeper
gespeeld wordt. Uit de poulewedstrijden kwamen de inalisten die streden om de titel en voor de 3e en 4e plaats werd
ook nog gespeeld. Het werden bloedstollende inales, prachtige doelpunten, mooie acties en de ontlading was groot als
de kinderen wisten dat ze een beker hadden gewonnen. Na
de prijsuitreiking werden alle kinderen door Schoorl getrakteerd op friet en frikadel. Voormalig Olympische topjudoka
en Europees kampioen Ben Sonnemans, tevens ambassadeur
van Right to Play, nam aan het einde van het toernooi een
cheque met het prachtige bedrag van € 650 in ontvangst. Hij
vertelde aan het ruim opgekomen publiek (600 toeschouwers over de hele dag) wat Right to Play doet en daar bleek
uit dat wij het hier wel erg goed voor elkaar hebben.

sport algemeen
Werelduurrecord steppen

Dinsdagavond was een niet alledaagse bezigheid op Circuit
Park Zandvoort waar te nemen. Leerlingen van de klassen 1
tot en met 3 van het Wim Gertenbach College hadden in het
kader van de ‘Beweegweek 2008’ een poging gedaan om een
nieuw Zandvoorts werelduurrecord op de step te vestigen.

tweede plaats verwezen.

Circuit Park Zandvoort maakt zich op voor een

wel heel bijzonder weekend. Na enkele jaren

van afwezigheid keert een heus vrachtwagenevenement terug op het duinencircuit. Het

Zaterdag 21 juni organiseert de Stichting Zandvoortse Bridge
Activiteiten (SZBA) de welbekende strandbridgedrive. Na
een paar jaar stilte zal de organisatie nu haar best doen om
het evenement weer jaarlijks te laten plaatsvinden.
Al binnen een week na het
openen van de inschrijving
was het aantal deelnemende paren (192) bereikt,
waardoor veel enthousiaste bridgers teleurgesteld
moesten worden.

Vanaf 9.00 uur worden de
spelers verwacht in Club
Maritime, strandpaviljoen 9,
waarna zij steeds uitwaaieren naar één van de in totaal
twaalf deelnemende strandpaviljoens. Niet alleen de

eerste tien hoogst scorende
bridgeparen, maar ook velen
in het deelnemersveld komen voor mooie prijzen in
aanmerking. De Sportraad
Zandvoort heeft een speciale prijs ter beschikking
gesteld voor het best scorende Zandvoortse paar. De
prijsuitreiking zal omstreeks
17.00 uur in Club Maritime
plaatsvinden.

Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl

door 402events in samenwerking met Trucks
Magazine.

Twee volle dagen staan op
het programma waarop
zowel historische als moderne vrachtwagens en
trucks te bezichtigen zullen zijn. Het nodige spektakel zal geboden worden
door de deelnemers van de
Truck Sprint. Op zaterdag
worden de eerste rondes
verreden worden, op zondag is de inale. Ook de Go
& Stop competitie zal het
publiek veel vermaak bieden. Een goede acceleratie
is van groot belang, maar
ook het remmen zal hier

golf
1ste lustrum vriendinnendag

Dinsdag was het de vijfde keer dat de dames van de
Zandvoortse golfclub Sonderland een Vriendinnendag

organiseerde. In de ochtenduren speelden de eerste dames

samen met een introducé een ronde en ’s middags waren
de andere dames met hun vriendinnen aan de beurt.

Afslag Ladiesday

Dat deze formule werkt
bleek wel uit het aantal
‘flights’ dat startte. Circa
90 speelsters probeerden
de moeilijke baan van Open
Golf Zandvoort in zo weinig
mogelijk slagen te ronden.
Aan het einde van de ronde
lagen er leuke prijzen te
wachten. Zo waren er bijvoorbeeld prijzen voor de
‘longest drive’ en de ‘neary’
voor zowel de ochtend als de
middaggroep.
Eerste in de ochtend werden Annelies Nieuwveld
& Gea Westerman die 27
Stablefordpunten scoorden. Met het zelfde aantal

maar met een andere handicap werden Mirjam Vrees
& Nanske Rotteveel tweede.
Derde met 26 punten werden
Cora Stukje & Ineke Verblauw.
De longest drive was voor
Annemarie Desbree en de
neary voor Carolien van der
Hulst.
De middagprijzen gingen naar
Carla van Dam & Ans Verhage
met 28 punten, tweede werden Annemieke Akerboom &
Marian v.d. Linde met 26 punten en derde, eveneens met
26 punten werden Marga
Janssen & Lies Dekker. De longest drive kwam op naam van
Mirjam Vrees en de neary was
voor Maaike Brouwer.

adverteerders

Trucks Power Festival wordt georganiseerd

Strandbridgedrive
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autosport
Keff oppermachtig tijdens
Superraceweekend
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Special painted truck

een cruciale rol spelen. Het
is namelijk de bedoeling dat
men zo dicht mogelijk bij
het eindpunt tot stilstand
komt. Daarnaast wordt het
programma voorzien van
veel demonstraties met zowel vrachtwagens als motorietsen.

een Oldtimer truckpaddock
en ook een Special Paint
Area waar de mooist gespoten trucks uit Europa te zien
zullen zijn. Om het festival
compleet te maken staat er
een kermis op het circuitterrein en zijn er diverse podia
met live muziek en DJ’s.

Op de paddock zullen meer
dan 1200 vrachtwagens
staan te blinken om bezichtigd te worden, er is een
verkiezing voor de mooiste
vrachtwagen, een plein met
Amerikaanse vrachtwagens,

Het festival duurt zaterdag
van 10.00 tot 18.00 uur en
zondag van 10.00 tot 17.00
uur. Kijk voor meer informatie over het tijdschema en
toegangskaarten op www.
truckspowerfestival.nl.

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte
houden van alles wat in Zandvoort leeft.
De adverteerders in de krant van deze week zijn:

Het team van De Oude Halt omringd door een grote schare fans

De trotse assistent-coach
Chris Jongbloed van De Oude
Halt verklaart het succes als
volgt:“Het is een jonge groep
vrienden, niet een valt er uit
de toom. Ze spelen al jaren
samen voetbal. Niet alleen
bij SV Zandvoort maar ook
bijna dagelijks op het trapveldje naast de Oude Halt.
Ze kennen elkaar dus door
en door en voelen elkaar
ook aan. Als het even mee
zit gaan we volgend seizoen
competitie spelen en dan
kunnen ze alleen maar nog
sterker worden, hoofdzakelijk op het tactische vlak.”

Het was toch al een goede
avond voor de Zandvoortse
finalisten in de andere
klassen. In de finale van
de 1e klasse won het
Holland Casino team met
6-3 van Café Oomstee.
In de zeer spannende
finale van de Hoofdklasse
won Air Force, het team
van Sack Time, met 8-6
van Villa Sportiva uit
IJmuiden. De enige finale
zonder lokale inbreng was
die van de Eerste divisie. De
Haarlemse Baars Groep moest
met 2-4 de eerste plaats aan
Hof van Heemstede laten.

Een niet alledaags gezicht op het circuit

Iets later dan gepland werd
om 19.15 uur het startschot
gegeven. Omdat iedereen
ook bijtijds thuis wilde zijn
om de voetbalwedstrijd
Nederland - Roemenië te
zien, werd er drie kwartier
in plaats van een uur gestept. Dit mocht de pret
echter niet drukken.
De leerlingen hadden zich
verdeeld over het circuit
en iedere klas had 5 steps

ter beschikking. Na elke 800
meter vol gas werd de step
doorgegeven aan een klasgenoot, die vervolgens weer fris
verder kon gaan. Met veel inzet werd er gestreden om de
meeste meters, de zon was
behaaglijk aanwezig, iedereen genoot. Is dit het begin
van een traditie? Als het aan
docent LO Guus van Dee ligt
wel. Hij was zeer in zijn nopjes dat zijn leerlingen voor
het plan te porren waren.

Administratiekantoor K. Willemse
Auto Strijder
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Chin Chin
Circus Zandvoort
Club Nautique
Danzee
Dorsman Assurantiën
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
IJzerhandel Zantvoort
Kroon Mode

Media Markt Cruquius
Momentum Advies en Coaching
Netexpo Internet BV
OHD
Ondernemers Vereniging
Zandvoort
P. van Kleeff
Pluspunt Boomhut
Sea Optiek
Selekt Vracht
She Satehcafé
Take Five
Thalassa Strandpaviljoen 18
Toneelver. Wim Hildering
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Vanhier
Willemse Elektrotechniek
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(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie
nieuw

Van Speijkstraat 2/193

Burg. Engelbertsstraat 70

Burg. Engelbertsstraat 72

Het idee van binnenkomen in een penthouse krijgt u bij dit appartement,
een complete etage voor uzelf! Dit gevoel van luxe wordt versterkt door
de beveiligde lift die direct uitkomt in het appartement, de woonkamer
die ramen heeft van plafond tot vloer, het riante balkon met een geweldig
mooi uitzicht en de 2 slaapkamers met ieder een eigen badkamer. In de
afgesloten parkeergarage is plaats voor 2 auto’s. Het luxe appartementcomplex Malaga beschikt slechts over 8 appartementen en is gunstig
gelegen op nog geen 200 meter van het strand.

Op nog geen 50 meter van het strand en centrum gelegen bevindt zich deze
royale woning met 6 slaapkamers, ruime woonkamer met schuifpui naar het
terras en 2 inpandige garages. Laat u verrassen door de mogelijkheden die
deze woning u kan bieden!

Hotel/Café/Restaurant Meijershof is gunstig gelegen nabij het station van
Zandvoort en met het strand en de zee op loopafstand is dit een goede
uitvalsbasis voor toeristen. Het met warme kleuren sfeervol ingerichte grill
restaurant met bar beschikt over een complete horeca keuken en opslag
en heeft tevens een aangenaam, ruim terras aan de straatkant. Op de 1ste
etage is behalve vier 1-persoonskamers ook een 4-persoons appartement te
vinden. Op de 2e etage zijn nog eens acht 1-persoonskamers.

• Evt. te koop in combinatie met Hotel Meijershof,
Burg. Engelbertsstraat 72
• Geschikt voor evt. verhuur of kantoor/praktijk aan huis
• Gebruiksoppervlakte ca. 215 m2

• Gebruiksoppervlakte 160 m2 (incl. terras)

Vraagprijs: € 495.000,--

Vraagprijs: € 569.000,--

nieuw

Van Speijkstraat 2/147
U zoekt een ruime en lichte hoekwoning met de luxe van 4 slaapkamers
en 2 badkamers, u zoekt een woning met parkeergelegenheid vlakbij
het strand en centrum van Zandvoort? Dan zoekt u de maisonnette
woning in de Van Speijkstraat 2/147! Licht, zonnig en ruimte zijn de
sleutelwoorden voor deze royale woning.
•
•
•
•

Veel lichtinval door hoekligging
Luxe 2de badkamer (2008)
3 balkons/terrassen
Gebruiksoppervlakte ca. 160m2

Vraagprijs: € 415.000,--

vlak aan zee

De Wittstraat 5

In een doodlopend straatje, waar alleen bestemmingsverkeer komt, op nog
geen 50 meter van het Zandvoortse strand staat deze woning met 5 slaapkamers en de mogelijkheid om te parkeren op eigen terrein is aanwezig.
•
•
•
•
•

Nieuwe pui achterzijde met openslaande deuren in 2005
Dakkapel vervangen 2e verdieping in 2005
Centrum en openbaar vervoer op loopafstand
Mogelijkheid om te verhuren is aanwezig
Gebruiksoppervlakte ca. 150 m 2

Vraagprijs : € 475.000,--

• Evt. te koop in combinatie met woonhuis Burg. Engelbertsstraat 70
• Totaal vloeroppervlak ca. 375 m2

Vraagprijs: € 995.000,--

nieuw

Stationsplein 15/5
In het luxe appartementencomplex “Monopole II”, ook bekend als het
gebouw “met de blauwe balkons”, ligt dit zeer comfortabele 3-kamer
appartement op de 2e etage. Het appartement heeft een royale woonkamer
en semi-open keuken met bijkeuken, 2 slaapkamers waarvan één zeer ruim
te noemen is en natuurlijk het aantrekkelijke zonneterras op het westen.
Het complex beschikt over een lift.
• Privé parkeerplaats in de afgesloten parkeergarage
• Op loopafstand van het strand gelegen
• Gebruiksoppervlakte ca. 105 m2

Vraagprijs: € 325.000,--

Zandvoortse
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Courant

Actueel

5

7

Gereformeerde kerk
is verkocht

2 euro
korting

Actueel

Zie onze advertentie op de achterpagina

11

Veiligheidspakket
overhandigd

Cultuur

Sport

21

Klederdrachtenschouw De Wurf

De roker zal naar buiten moeten

Truckfestival

Watersporters in problemen

Dinsdag 1 juli gaat Nederland op de schop: het landelijk rookverbod in horeca-etablissementen gaat dan in. De Zandvoortse horecaondernemers zullen zich uiteraard aan dat
komende verbod moeten conformeren, maar leuk vindt verreweg het grootste deel het

niet. De meeste bedrijven kunnen geen extra ‘rookkamer’ inrichten en zullen hun gasten,

Geniet, maar drink met mate. De acties zijn t/m 6 juli 2008.

Penfolds
Rawson’s Retreat
SemillonChardonnay

als zij willen roken, dus naar buiten moeten sturen.

Ook de traumahelikopter werd ingezet

6.99

99

4.

foto: Chris Schotanus

Maandagmiddag zijn negen watersporters ter hoogte van
de reddingspost Noord in de problemen geraakt. Zij wer-

den door een combinatie van sterke wind en een alandige
getijstroom verder de zee op gedreven.
Leden van de Zandvoortse
Reddingsbrigade, die ooggetuige waren van het een
en ander, sloegen direct
groot alarm en hebben, samen met een medewerker
van het watersportcentrum,
de drenkelingen aan land
gebracht. Vier ambulances,
een traumahelikopter en de

www.gall.nl

Zandvoort Optiek
Ook deze dames zullen straks naar buiten moeten

TOM FORD
ZONNEBRILLEN
&
CORRECTIEMONTUREN
Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

De Mannetjes

Volgens velen haalt het
waarschijnlijk de gezelligheid weg. Men vindt het ook
een schandalige regel dat de
ondernemer gepakt wordt
als een gast (stiekem) rookt.
Kortom de Zandvoortse rokende horecabezoeker zal
naar buiten moeten.

Rookverbod
horeca
€ 2,50
• Heel multicorn
• Chocolade croissant € 1,50
€ 7.95
• Weekendtaartje

‘Voorlopig hebben we
voor de rokers genoeg
terrassen in Zandvoort’

Stap ook eens binnen voor
een heerlijk belegd broodje
met ambachtelijk gemaakte
salade, of een heerlijk kopje
koffie met een gebakje

Scheidslijn

Richard van Goor van restaurant De Albatros, zelf 2
maanden geleden gestopt
met roken, ziet het van een
positieve kant:“Ik vind het als
ex-roker en horecaondernemer een positieve ontwikkeling dat er straks in de horeca
niet meer gerookt mag worden. Positief omdat rokers in
ieder geval al in de minderheid zijn en zij voor niet-rokers in een ruimte waar wel
gerookt mag worden een
niet evenredige overlast veroorzaken. Ik bedoel hiermee
dat als één gast bijvoorbeeld
een sigaar opsteekt het hele
restaurant hiernaar ruikt,
terwijl er misschien wel
dertig niet-rokers zitten te

reddingsboot Annie Poulisse
werden ingezet maar bleken
niet nodig, want alle waveboarders waren heelhuids
aan land gebracht. Volgens
de eigenaresse van het watersportcentrum viel het allemaal wel mee en zijn de
waveboarders later op de
dag weer in zee gegaan.

OVZ koffieconcert
Zondag 29 juni • 13.30 - 16.00 uur

genieten van hun gerecht.
Onder een afdak, een scherm
of in een tent, mits aan één
zijde geopend, mag wel gerookt én geserveerd worden.
In eerste instantie mocht dat
ook niet maar die regel is gedeeltelijk teruggedraaid. De
scheidslijn is dus de voor- of
achterpui.”

vervolg op pagina 3

Muziektent
Raadhuisplein
4-teto Rumbadama
Top salsa van een
unieke damesformatie

Proef met gescheiden aanleveren van
oud papier en karton geslaagd.
Alle enthousiaste deelnemers hartelijk bedankt.
Nu heel Zandvoort???
U leest er meer over in de gemeente-advertentie.

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort
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waterstanden

Mijn grote sterke man, vader, schoonvader en
onze lieve unieke opa is er niet meer

restaurant aan het strand

Frederik Albert Rovers
Frits
22 januari 1949

juni/
juli

Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden in
het crematorium Westerveld te Driehuis.

Rectiicatie:

Vorige week heeft in de overlijdensadvertentie van de
heer Frits Rovers per ongeluk een verkeerde tekst gestaan. De regel “echtgenoot van Alida Piers - van der Mije”
had niet in deze advertentie mogen staan. Onze oprechte,
welgemeende excuses aan de betrokkenen voor deze
heel vervelende fout.

Randolph, Marja en Wesley

Hoog

Laag

Hoog

de behandeling van de jaarrekening 2007 het beleid van het

0 0.1 2
01.18
0 2 .1 6
03.11
04.06

05.00
05.44
06.55
07.54
08.55
10.20
11.25
12.35

09.25
10.36
11.35
12.45
13. 49
14.49
15. 48
16.36

1 7. 1 5 21.54
18.20 23.05
19.30
20.25
21.35
22.34
23.46
-

daan over het afhaken van drie zorgbedrijven die in Zand-

w

a

t

e

Peter Conraad Peters
Piet
weduwnaar van Rie Peters-van der Werff
Zandvoort 22 juni 2008

Krommenie:

Johan en Ria

Zandvoort:

Greet en Jan

Heerhugowaard: Brenda en Arno
Chantal en Dailin
Niels en Inger Lise
Liv Malin

De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op
donderdag 26 juni in het crematorium Haarlem.

2

Laag

Na een snel afnemende gezondheid is overleden onze
lieve vader, schoonvader, opa en overgrootvader

Correspondentieadres:
Piet Leffertsstraat 16
2042 EH Zandvoort

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort.

26
27
28
29
30
1
2
3

Hoog

Huil niet om mij.
Ik heb mijn leven geleefd
en het was een mooi leven.

Noorwegen:

Geschokt heeft Gemeente Zandvoort op 18 juni jl.
kennisgenomen van het onverwachte overlijden
van Bart van der Heide, districtschef Politie
Kennemerland-Zuid. Hij heeft slechts 47 jaar
mogen worden. In de twee jaar dat hij in Zandvoort
actief was, heeft het college hem leren kennen als
een innemend mens en een kundige professional.
Zijn overlijden is een groot verlies voor allen die
betrokken zijn bij de openbare orde en veiligheid in
de regio. Gemeente Zandvoort wenst zijn partner,
hun kinderen en de familie veel sterkte bij het
dragen en verwerken van dit verlies.

nen die zich in de gemeente Zandvoort herhaaldelijk mis-

dragen. CDA-fractievoorzitter Gert Jan Bluijs hekelde tijdens

Potgieterstraat 26
2041PD Zandvoort

Voor altijd in ons hart.

fors op te treden tegen ordeverstoorders en andere perso-

www.clubnautique.nl

Simone en Hans
Tijn, Sofie

Haarlem, 9 juni 1921

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van Zorgcentrum
Huis in de Duinen, afdeling De Zandhoeve,
voor de liefdevolle verzorging.

Wij danken iedereen voor de enorme belangstelling
na het overlijden, van mijn man, vader en opa

Adriaan Vossen
Ondanks ons verdriet sterkt het ons te weten hoeveel
Adriaan voor velen heeft betekend en dat wij niet de
enige zijn die hem missen.
Ans Vossen
Zandvoort, juni 2008

Scherpe sancties tegen wetovertreders

de gemeenteraad toestemming gekregen om, waar nodig,

Tel. 023 - 571 57 07

José Rovers-Borghouts

Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf,
’t is vreemd, maar die vergeet je
het is je dikwijls zelfs ontgaan
je zegt: ik ben wat moe
maar op ’n keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.

Raadsvergadering 24 juni

Burgemeester Niek Meijer heeft van een meerderheid van

15 juni 2008

Lieve Oma,

Politiek

colofon

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres:
Hogeweg 39-1 - 2042 GE Zandvoort - Tel & Fax 023 - 5732 752
Email: redactie@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden kantoor:
Maandag en dinsdag 09.00 - 16.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk
Tel. 06 - 434 297 83 - Email: letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok - Tel. 06 - 460 460 26
Email: gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes - Tel. 06 - 144 826 85
Email: joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving:
IR Design Zandvoort - Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort
Druk: Dijkman offset - Visseringsweg 40 - Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders - www.zvo-verspreiders.nl
Tel. 06-1139 1478 - (tevens nabezorging)
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Keuken iedere
avond geopend
Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

cartoon

Hans van Pelt

r

college. Opmerkelijk was ook de mededeling die werd gevoort een deel van de thuiszorg voor hun rekening nemen.
De burgemeester mag personen die zich ernstig en
herhaaldelijk misdragen,
verbieden om Zandvoort,
of een bepaald gebied in de
gemeente, te betreden. Dat
verbod kan variëren van enkele uren tot maximaal zes
maanden. Burgemeester
Meijer overtuigde de raad
dat het noodzakelijk is de
APV (Algemene Plaatselijke
Verordening) aan te passen,
om het hoofd te kunnen
bieden aan incidenten zoals
die waarmee Zandvoort onlangs geconfronteerd werd.
Overigens verwacht Meijer
minimaal gebruik te hoeven
maken van deze mogelijkheid. Met uitzondering van

vervolg
‘Protestavond’

Jerry Kramer (VVD), ging de
raad akkoord. De gang van
zaken zal in de eerste helft
van volgend jaar geëvolueerd
worden, terwijl de uitvoering
(nog) niet gemandateerd
wordt aan de politie.

Rekening

Tot ongenoegen van de coalitiepartijen VVD, OPZ en PvdA,
gebruikte Gert Jan Bluijs (CDA)
de jaarrekening van 2007 om
zijn zorgen te uiten over de
gebrekkige uitvoering van
het beleid, met name op de
terreinen economie en ruimtelijke ordening. Bluijs werd,
met uitzondering van Joke
Draijer (GBZ), niet gesteund
door de oppositiepartijen.

Nadat Bluijs zijn statement
had gemaakt, werd de jaarrekening 2007 goedgekeurd.
Het college vond geen aanleiding te reageren op de
woorden van Bluijs omdat
er geen concrete vragen zijn
gesteld.

Zorg

Wethouder Gert Toonen
deelde de raad mee dat
de gemeenten Haarlem,
Bennebroek, Bloemendaal,
Haarlemmerliede, Heemstede en Zandvoort de samenwerking met de zorgaanbieders CCC Zorg BV,
Van Gool Dienstverlening
en Take good care moet
beëindigen. De circa 40
Zandvoortse zorgontvangers die door deze drie bedrijven worden bediend,
worden overgenomen door
de drie andere bedrijven
die in Zandvoort actief zijn.
Dat zijn Amstelring,Viva!
en Valant. De contacten zijn
door CCC Zorg, Van Gool en
Take Care opgezegd omdat
zij het inancieel niet meer
kunnen bolwerken.

De roker zal naar buiten moeten - pagina 1

Bij café Koper is men niet bepaald gelukkig met de nieuwe wet. Maaike Koper: “De
niet-roker juicht maar de roker kan het lekkerste sigaretje
van de dag, die bij een biertje
aan de bar, niet meer roken.
Liever hadden wij keuzevrijheid gehad. We hebben veel
geïnvesteerd in luchtbehandeling en afzuigsysteem in
ons café om de niet-roker te
ontzien. Helaas een verloren
wedstrijd en dus zullen wij
ons conformeren. Gelukkig
hebben wij buiten genoeg
gelegenheid om de rokers op
te vangen.” Café Koper heeft
voor maandagavond 30 juni
een jazzavond gepland onder de naam Smokey Jazz,
om het feit te gedenken dat
na 60 jaar er in dit café niet
meer gerookt mag worden.
Een ‘protestavond’ met Gré
v.d. Berg en het combo Blue

Haven, met als thema: van
gerookte hapjes tot ‘Smoke
gets in your eyes’.

Sporthal

De ‘kantine’ van de Korver
Sporthal zit in feite in een
andere situatie. Jan Smit, exploitant van het Sportcafé:“Ik
zou mijn gasten naar buiten
moeten sturen maar daar is
geen afdak of zoiets. Ze zouden nu, als de ruimte er is, de
bestuurskamer kunnen gebruiken omdat daar een afzuiginstallatie is. Wij mogen
daar alleen niet serveren, dus
hun drankjes zullen ze mee
moeten nemen. Als er echter
een vergadering is, zullen ze
toch buiten een ‘frisse neus’
moeten halen.”

Coffeshops

Ronduit vreemd, en misschien
wel schandalig, is het dat hasj
en marihuana wel gerookt

mogen worden als er maar
geen tabak door de geestverruimende middelen zit. De
vraag is hoe je dit gaat controleren. “Meneer, ik moet
ter controle even uw joint
uit elkaar halen, maar als er
pure wiet in zit rol ik hem
zo wel weer voor u op. Zit er
niet alleen marihuana in dan
moet ik helaas de eigenaar
van deze zaak een bekeuring
van € 2.400 geven want dan
is het al de derde keer deze
week dat iemand zijn hasj
zit te mengen met Marlboro
light!”, zou een situatie kunnen zijn. Volgens minister
Klink komt het rookverbod
in de Tabakswet en die gaat
alleen over producten die
helemaal of gedeeltelijk uit
tabak bestaan. “Joints met
alleen maar marihuana of
een pijpje hasj vallen daar
niet onder”, zegt Klink op de
website van de NOS.

column

Volgens mij…
staat juli in het teken van inpakken en wegwezen. De oranje
vlaggetjes die nog in diverse
straten wapperen, kunnen worden ingepakt. De rust is weergekeerd. Alleen zit ik nog met een
aanbieding oranje wc papier.
Noodgedwongen zal ik die moeten gebruiken. Want weggooien
ligt niet in mijn aard.
Leerkrachten, ouders en leerlingen kunnen na alle schoolfeesten, musicals en uitreiking
van diploma’s hun koffers inpakken. Heerlijk op vakantie naar
onbekende bestemmingen.
Dat kan ver weg of dichtbij zijn.
Bedenk dat je ook thuis je prima
kunt vermaken. De evenementenkalender is goed gevuld dus
vervelen hoef je je in Zandvoort
niet.
Voor de Brederode straatbuurt gaat per 1 juli het plakband van de parkeerborden
weg. Er komt daar een parkeerproef van drie maanden. Ik ben
erg benieuwd of inpakken en
wegwezen straks ook voor mijn
buurt gaat gelden. De ‘gratis’
parkeerders zullen op zoek gaan
naar lege plekjes in de omringende straten. Ook de raadsleden hebben alles ingepakt en
zijn op zomerreces. Alle onderwerpen die aandacht moesten
krijgen, zijn afgelopen week
aan de beurt gekomen. Wel is er
nog huiswerk meegegeven aan
strandpachters en burgers van
de Midden- en Noord Boulevard.
Genoeg vakantieleesvoer.
Uit eigen ervaring nog enkele
tips. Voor degenen die met het
vliegtuig gaan: pak je vakantiekleding niet in één maar in twee
koffers en verdeel je kleding van
je partner met die van jou. Bij
het zoekraken van een koffer
heb je altijd nog een reserve
onderbroek. Markeer je koffer
met een herkenningsteken.
Niets is vervelender wanneer
iemand denkt dat hij zijn eigen
koffer pakt. Leg je sleutel van
je huurauto niet achter de
zonneklep maar onder het
matje. Het bespaart je veel
ellende. Geef tenslotte
de kat een zoen en
ga heerlijk weg. Fijne
vakantie en kom gezond
weer terug!

Nel Kerkman

familieberichten
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Beste meester Rob,
Als je een goed boek hebt gelezen,
vergeet je dat nooit meer!
Meester Rob, u was een fantastisch boek!
Groetjes en knuffels van groep 5, Beatrixschool

(Kaas)

Boer zoekt vrouw / man

Kaashuis Tromp, sinds 1981
gevestigd aan de Grote Krocht is
op zoek naar een meisje of jongen
voor de zaterdag en/of zondag.
Ervaring is een voordeel, maar hoeft niet.
Uitstekende arbeidsvoorwaarden, een
goed salaris en een gezellige sfeer is
hetgeen wat Kaashuis Tromp je
kan bieden. Aarzel niet, kom langs
en vraag naar Peter Tromp.

Kaashuis Tromp
Grote Krocht 3-5
Telefoon: 023-5719058
Totaal onverwachts hebben zij elkaar gevonden,
een grenzeloze liefde heeft hen al verbonden.
Daarom trouwen morgen

Terry Halderman & Martijn Schneider

julijulijulijulijulijuli

evenementen agenda

DEZE WEEK
IN DE SPOTLIGHTS:

Administratiekantoor

F.B. Weenink, huisarts
Kostverlorenstraat 70 a
2042 PK Zandvoort
Tel. 5712499

Waarnemingen 8-17 uur
(uitsluitend op afspraak):
A t/m K : Dr. Scipio (tel. 5712058)
L t/m Z : Dr. B. van Bergen (tel. 5719507)

4

12
17

18

18-27
19

20

Strandpaviljoen
Driehuizen nr. 21
STOELENMAN
en
BEDIENEND PERSONEEL

De praktijk is gesloten
van 27 juni t/m 11 juli 2008

Ook iemand in de Spotlights zetten?
Bel 023-5732752 of mail
info@zandvoortsecourant.nl

11-13

Administratie en
belastingaangiften

Wij wensen ze heel veel geluk!
Papa, mama, Yoni, Jessica en oma

Herman en Tiny Bosma

5-18
6

Zoekt voor het seizoen:

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl

Gefeliciteerd!

5

K. Willemse
voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf

Ashley van Zijl met Wybrand
Kringkampioen Dressuur L1
Noord-Holland zuid

5

Week 26 • 2008

Juli
EK Jet Ski
strandpaviljoen 13/14/15/16 en Blvd
Show en Dans
Nederlandse Folkore, Gasthuisplein
Muziekfestival
live muziek op podia in centrum
Rekreade
Zandvoort (A)Live
strandpaviljoen 13/14/15
DTM
(autoraces) Circuit
Just for Fun
slotoptreden Raadhuisplein
Kortebaandraverij
Zeestraat
Santekrampie
(Rekreade) Gasthuisplein
Kermis
Circuit
Salsafestival
live muziek op podia in centrum
Wielerronde
Centrum Zandvoort

Na 17 uur en weekends:
tel. 5453200 (doktersdienst)
N.B. Voor het kopen van Biamed producten
kunt u terecht op de volgende tijden:
Woensdag 2 en 9 juli
van 8.00 tot 9.00 uur
Zaterdag 28 juni en 12 juli
van 9.00 tot 14.00 uur

Tel.: 023-5715524

Derde Young Hadassah
BeachWalk

Na het succes van vorig jaar vindt komende zondag, 29
juni, weer de Young Hadassah BeachWalk 2008 plaats! De

BeachWalk is een strandwandeling van Zandvoort naar
Bloemendaal en terug en start om 16.00 uur bij strandpa-

Met oog en oor
de badplaats door

Gereformeerd kerkgebouw blijft bestaan!
Het voormalige kerkgebouw van de Gereformeerde gemeente Zandvoort/Bentveld is verkocht aan woningcorporatie EMM/De Key. Met deze verkoop is komen vast te staan
dat het uit 1928 daterende bouwwerk en de bijbehorende
pastorie niet gesloopt worden, maar dienst zal gaan doen
als onderdak voor sociaal-maatschappelijke voorzieningen.

De gereformeerde kerk is verkocht

Voor welk bedrag het kerkelijk complex in handen van
EMM/De Key is overgegaan
is niet bekend gemaakt. De
opbrengst zal volgens scriba
Ype Brune worden besteed
aan een christelijk doel. De
vereffenaars kunnen dit doel
zelf bepalen. Dit kan zowel
een doel in Zandvoort, elders
in nederland en zelfs daarbuiten zijn.

Met de verkoop van het
kerkelijk complex, waar in
oktober 2006 de laatste
Gereformeerde godsdienstoefening werd gehouden, is
een traject afgerond dat er
toe heeft geleid dat de nazaten van de bouwers van de
kerk zelf over de inanciële afwikkeling kunnen beslissen.
Een situatie die lange tijd
onzeker is geweest, want de

kerkorde van de Protestantse
Kerk Nederland, waarmee
de landelijke Gereformeerde
Kerk opging met onder andere de Nederlands Hervormde
Kerk, geeft aan dat de baten
van de opgeven kerkgebouwen in de landelijke kas
zouden moeten vloeien.
Deze situatie achtten de
Zandvoortse gereformeerden
ongewenst omdat de gelden
voor het kerkgebouw aan de
Julianaweg/hoek Emmaweg
bijeen is gebracht door de
Zandvoortse kerkgemeenschap. Deze situatie was voor
de Gereformeerde Kerk van
Zandvoort en Bentveld aanleiding om al in 2005 uit de
fusiekerk te stappen.
In de loop van de tijd zijn
enkele rituele gebruiksvoorwerpen door de vereffenaars geschonken aan
de Protestantse kerk van
Zandvoort en de Rooms
Katholieke St. Agatha parochie, welke als laatste vorige
jaar tijdens de renovatie van
de kerk aan de Grote Krocht
nog enkele maanden gebruik
maakte van het nu verkochte
godshuis.

Geslaagd ‘Kofieconcert’ in muziektent
Zondagmiddag heeft de Zandvoortse ondernemersvereniging, na een paar keer oefenen, onder grote belangstelling het eerste oficiële Kofieconcert in de muziektent op
het Raadhuisplein georganiseerd. Een 4-mans formatie,
Gunnar and Friends, bracht op een inspirerende wijze jazz
‘a la Ella Fitzgerald’.

viljoen 2, Safari Beachclub. Dit jaar kan gekozen worden
tussen twee afstanden: 7 of 12 kilometer. De lopers laten
zich sponsoren en het opgehaalde geld is bestemd voor de
Hadassah Ziekenhuizen in Jeruzalem.

Dit internationale medisch centrum werd in 2005 genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede. Doel is om door middel van medische samenwerking, vooruitgang en toegankelijk voor iedereen een medische brug naar vrede te slaan. Het
inschrijfgeld bedraagt € 15 dat niet hoeft te worden betaald
als met dat bedrag, of meer, van sponsors binnenhaalt. Na
aloop is er een geweldige beachparty met optredens van
een band en DJ Chess. Aan de walk is een loterij verbonden
met mooie prijzen. Iedere deelnemer krijgt één gratis lot.
Tevens krijgen de eerste 100 aanmeldingen een T-shirt van
de sponsor. De inschrijving start vanaf 15.15 uur bij Safari
Beachclub. De inale van het EK kan ’s avonds op een groot
scherm in het strandpaviljoen gevolgd worden.

Zandvoortse Courant • nummer 26 • 26 JUNI 2008

Zondagmiddagoptreden in de muziektent

Uitstekende jazz die door
een groot publiek zeer

werd gewaardeerd. Het
zou zo maar kunnen dat

deze muziektent een positieve reputatie gaat krijgen.
Ondernemersvereniging
OVZ spant zich in om kwaliteitsmuzikanten te boeken.
Ook zijn ze nog steeds opzoek naar Zandvoortse gezelschappen die in dezelfde
sfeer als afgelopen zondag
muziek willen maken op
het Raadhuisplein. Het zou
zelfs popmuziek kunnen zijn
als het maar ‘unplugged’ is.
Meer informatie daarover
kunt u krijgen bij de voorzitter van de OVZ, Virgil Bawits,
via info@ondernemendzandvoort.nl.
Het eerstvolgende concert
in de Muziektent vindt komende zondag al plaats.
De unieke damesformatie
‘4-teto Rumbadama’ zal
van 13.30 tot 16.00 uur voor
top salsa zorgen op het
Raadhuisplein.

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Nieuw ‘treintje’

Afgelopen week heeft de
exploitant van het toeristentreintje woord gehouden. Hij had bij de presentatie van dit alternatieve
vervoer binnen Zandvoort
beloofd met een luchtgeveerde en luxe versie
te komen en die heeft hij
afgelopen weekend in gebruik genomen. Vooral het
stuk boulevard tussen het
casino en ‘de zuid’ is van
een dermate slechte kwaliteit dat luchtvering geen
overbodige luxe is, zoals
deze krant al eerder constateerde. Nu rijdt er een
echte Mercedestrein door
het dorp, voorzien van
vliegtuigstoelen en een lift
voor rolstoelers. Vooralsnog
heeft de locomotief één wagon, maar bij grote drukte
kan er simpelweg nog een
achter worden gekoppeld.

Asbestveilig

Onlangs werd in de gymzaal aan de Prinsesseweg
asbest ontdekt. De gemeente schakelde direct
een bedrijf in voor een onderzoek. De gymzaal wordt
frequent gebruikt door
scholen en verenigingen.
Gelukkig kwam afgelopen
donderdag uit het rapport
naar voren dat er geen extra
gevaar is voor de volksgezondheid. Bijna alle gebruikers (oeps, turnvereniging
O.S.S. vergeten) werden in
kennis gesteld dat na de
schoolvakantie weer in de
zaal gesport kan worden.
De gymzaal moet, voordat
hij echt gesloopt wordt,

nog twee jaar
mee. Hopelijk zal
alles tot een goed
e i n d e ko m e n
want om als vereniging naar een
duurdere hal te
moeten gaan, is
zeker geen optie.

Rekreade

Ook dit jaar zet de Rekreade
zijn deuren weer wagenwijd
open. Van 5 t/m 18 juli zijn
alle kinderen vanaf 4 tot 12
jaar welkom. Op maandag
t/m donderdag, van 10.00
tot 12.00 uur en van 15.00
tot 17.00 uur, kost ieder bezoek € 0,50. Elke vrijdag is er
een 4 uursprogramma van
10.00 tot 14.00 uur en dan
betaal je € 1,00. Op zondag 6
juli is de eerste poppenkastvoorstelling en volksdansen
om 18.30 uur in Zandvoort
Noord (Vomar) en om 19.30
in het Centrum
(Raadhuisplein).
Het verdere programma en de
locatie zijn nog
niet bekend. Kijk
voor meer info
op www.rekreadezandvoort.nl.
Daar valt ook
te lezen dat de
leiding nog op
zoek is naar vrijwilligers die
zich twee weken willen inzetten voor dit mooie project.

Kunstbuitengewoon

Bibliotheek Duinrand geeft
vanaf 25 juni op www.kunstbuitengewoon.nl informatie
over de kunstobjecten van
de gemeente Zandvoort. De
informatie over kunstenaar,
titel, materiaal en achtergrond van het werk staan
handzaam bij elkaar. Op de
kaart is te zien waar de beelden precies staan. Ook staan
informatie buitenkunst van
Bennebroek, Bloemendaal
en Hillegom op deze nieuwe
website.

Lenen zonder pasje

Nog meer nieuws van de
bibliotheek, want vanaf 28
juni t/m 23 augustus kan
iedereen elke dag (tenzij
het heel slecht weer is)
van 11.00 tot 17.00 uur in
de strandbibliotheek gratis boeken, tijdschriften
en luisterboeken lenen.
De strandbibliotheek is
te vinden bij de hoofdopgang naar het strand, bij
het Juttersmuseum en de
EHBO-post. Wethouder
Gert Toonen en directeur
E. Meijer van bibliotheek
Duinrand zullen op vrijdag 27 juni de officiële
opening doen. De zomer
is begonnen, de zon gaan
we bestellen en met een
gratis boek erbij kan het
niet meer stuk.

Sirenes voor de
bruidegom

Dat het brandweerman
zijn kan leiden tot iets
speciaals lieten de collega’s van Michel v.d. Bos
zien toen hij vorige week
woensdag in het huwelijksbootje stapte. Hij werd
met toeters en bellen opgehaald en naar het raadhuis begeleid door een
commandowagen, een
spuitwagen en een ladderwagen. Ook de echtgenote in spe liet het een
en ander van zich horen.
Een goot aantal schoolkinderen onthaalde het,
toen nog toekomstige,
echtpaar met slingers en
ballonnen.
5
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Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

Eerste ‘Veilig ondernemen’ pakket uitgereikt NH Hoteles opent nieuwe bar

Vorige week woensdag werd het eerste pakket ‘Veilig on-

dernemen’ van de Kamer van Koophandel (KvK) aan burgemeester Niek Meijer overhandigd. In het pakket zitten
aanbevelingen en tips die de ondernemers en detaillisten

ter harte kunnen nemen om hun bedrijf zoveel mogelijk te
vrijwaren van ongewenste

Burg. Engelbertsstraat 66 Zandvoort

Vraagprijs: € 549.000,- k.k.

Van Ostadestraat 9 Zandvoort
• Een royaal (300 m²!) en vrijstaand woonhuis met 2 zomerhuizen en appartement
aan de rand van centrum!
• Privé woongedeelte:o.a. royale living met schouw, eetkamer met schuifpui naar achtertuin,
luxe keuken vzv div. inbouwapp., bijkeuken, luxe badkamer, 2 (optie 3) slaapkamers;
• 1e verdieping woonhuis: ruim opgezet app. met balkon: woonkamer, slaapkamer, keuken,
moderne badkamer;
• Zomerhuis 1: eigen entree, woonkamer met keukenblok, moderne badkamer;
• Zomerhuis 2: eigen entree, woonkamer met keukenblok, slaapkamer, moderne badkamer,
dakterras op het zuiden;
• Garage en oprit met carport voor 2
auto’s;
• Voortuin op zuiden en achtertuin
(privé) op het noorden;
• Woonoppervlakte ca. 300 m², perceel 299 m², inhoud ca. 825 m³.

De Ruyterstraat 17 Zandvoort

Martinus Nijhoffstraat 37 Zandvoort

• Een moderne, riante drive-in woning, bestaande uit 4 (!) woonlagen met
dakterras rondom met zicht op zee en een besloten achtertuin!
• Rustig gelegen op 50 meter afstand van de boulevard en het strand van Zandvoort;
• Begane grond: entree, royale hal, berging/bijkeuken met toegang tot achtertuin, 1 slaapkamer, garage;
• 1e verdieping: riante L-vormige living met o.a. Jatoba vloer, sep. zitgedeelte, eetgedeelte en
toegang tot luxe open keuken vzv div. inbouwapp., modern toilet met fontein;
• 2e verdieping: 3 slaapkamers, luxe badkamer vzv ligbad, douchecabine, 2e toilet en natuurstenen wastafel met dubbele spoelbak;
• 3e verdieping: zgn. “Hemelkamer”
(evt. 5e slaapkamer) met opensl. deuren naar dakterras;
• Woonoppervlakte ca. 145 m², perceel 89 m², inhoud ca. 350 m³.

Vraagprijs:
€ 695.000,- k.k.

Na deze bijeenkomst ging
het gezelschap naar onderstal en brand. Het is opgenemer Dennis Moerenburg
steld in samenwerking met
van Moerenburg Parfumerie
in de Haltestraat. Hij was de
onder andere de KvK, de poeerste ondernemer die het
litie en de brandweer.
pakket uit handen van wetZandvoort is niet de eerste
houder Wilfred Tates mocht
gemeente waar de KvK deze
ontvangen. Moerenburg bepakketen uitdeelt. Al eerder
nadrukte dat zijn branche
gebeurde dat in Haarlem
in de top 5 met het hoogste
waar men er zeer goede rerisico staat. Bijna dagelijks
sultaten mee bereikt heeft.
vindt hij lege verpakkingen in
De dag had overigens niet
zijn zaak, waardoor hij al een
Dennis Moerenburg krijgt het eerste pakket aangeboden
toepasselijker gekozen kunvideo-opnamesysteem heeft
nen worden. De bijeenkomst in de raadszaal was amper moeten aanschaffen. Vervolgens werden de ondernemers in
begonnen toen er in het raadhuis allerlei sirenes begonnen de Haltestraat door medewerkers van de KvK bezocht om
te loeien: brandalarm! Onder begeleiding van BHV’ers (be- ook een pakket overhandigd te krijgen.

• Goed onderhouden, halfvrijstaande woning met o.a. modern-landelijke keuken,
moderne badkamer, 5 (!) slaapkamers, voor- en besloten achtertuin!
• Gelegen in de kindvriendelijke “Dichters- en Letterkundigenbuurt”;
• Vrij parkeren op rustig aangrenzend pleintje;
• Begane grond: o.a. modern toilet vzv fonteintje, sfeervolle living met toegangsdeur naar en
zicht op de tuin, modern-landelijke keuken vzv div. inbouwapp.;
• 1e verdieping: 3 slaapkamers, moderne badkamer vzv douchecabine, wastafelmeubel en
2e toilet;
• 2e verdieping: 2 slaapkamers met
dakkapel, overloop met was/droogW
NIEU
ruimte;
• Voortuin op noordwesten en achtertuin (ca. 60 m², 11 mtr diep) op
zuidoosten met achterom;
• Woonoppervlakte ca. 115 m², perceel 129 m², inhoud ca. 280 m³.

Vraagprijs:
€ 398.000,- k.k.

Vraagprijs:
€ 379.000,- k.k.

Veel belangstelling voor excursie naar Prinses Amalia Windpark
Vorige week dinsdag bestond er veel belangstelling voor

foto: Irma de Jong-van Middelkoop

een excursie naar het Prinses Amalia Windpark. Het park

ligt vlak voor de kust van IJmuiden en is vanuit Zandvoort,
zeker met mooi weer, duidelijk zichtbaar. Zandvoorter
Joost Berkhout zei tijdens zijn verjaardagfeestje in Club
Nautique dat hij wel wat meer erover te weten wilde ko-

• Fraai en modern 3-kamer appartement met privé parking, midden in centrum
van Zandvoort!
• Gesitueerd op de 2e verdieping van het in 2007 gerealiseerde app. complex “Op Den Hoogen Weg”;
• Gelegen middenin het centrum van Zandvoort, omgeven door winkels ;
• Begane grond: entreebeveiliging d.m.v. videofoon, bellentableau en liftinstallatie;
• 2e verdieping: L-vormige living met eetgedeelte en opensl. deuren naar balkon, luxe semiopen keuken voorzien van div. inbouwapp., 2 slaapkamers, luxe badkamer met o.a. douchecabine, dubbele wastafel, modern badkamermeubel en toilet, was-/droogruimte;
• De privé parking is afzonderlijk te
koop voor € 30.000,- k.k.;
• Gestuukte wanden en plafonds, eikenhouten vloeren en paneeldeuren
door gehele woning;
• Woonoppervlakte ca. 85 m², inhoud
ca.230 m³.

Schoolstraat 6C Zandvoort

Vraagprijs:
€ 289.000,- k.k.

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De leukste courtage van Nederland*;
Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook ’s avonds;
Persoonlijke en pro-actieve karakter van onze dienstverlening;
Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop,
aankoop, verhuur en beheer;
No cure, no pay;
Gratis waardebepaling van uw woning;
Gratis hypotheekadvies;
Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!
Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites: funda.nl, zah.nl, jaap.nl,
huislijn.nl, woonkrant.nl, marktplaats.nl en natuurlijk vrijehuizenmarkt.nl!
* Vraag naar de voorwaarden

Van Lennepweg 105 Zandvoort

• Een moderne 4-kamer maisonnette woning (2 woonlagen) met dakterras op
het zuiden midden in het centrum!
• Gesitueerd op een rustige lokatie, midden in het dorpshart van Zandvoort;
• Begane grond: entree, ruime hal, 1 slaapkamer;
• 1e verdieping: entree, hal, riante living met zicht op oude dorpskern van Zandvoort,
moderne open keuken voorzien van div. apparatuur, badkamer voorzien van douchecabine, wastafel en wasmachine aansluiting, 2 slaapkamers, 1 met toegang tot dakterras,
modern toilet met fonteintje;
• Het dakterras (ca. 3,5 X 4 mtr) is
op het zuiden gelegen;
• Dit is modern en rustig wonen
middenin het levendige centrum
van Zandvoort!
• Woonoppervlakte ca. 80 m², inhoud ca. 200 m³.

rige week, na een paar maanden durende verbouwing, de
nieuwe bar en het restaurant oficieel geopend.

• Moderne nieuwbouw 3-kamer hoekmaisonnette met terras op zuiden aan de
rand van “Park Duijnwijk”!
• Op steenworp afstand van station en strand en op loopafstand van het centrum van Zandvoort;
• Bovenverdieping: o.a. fraaie antieke houten vloerdelen, 2 slaapkamers, nette badkamer met
doucheruimte, wastafel en toilet, vide met trap naar...;
• Benedenverdieping: o.a. Portugees marmeren vloeren vzv vloerverwarming, bijzonder vormgegeven, zonnige living met o.a. zitgedeelte met zicht op het terras, doorkijk naar vide en
verbinding naar moderne open keuken, berging, 2e toilet met fontein;
• 2e berging in de ondergelegen parkeergarage;
• Het besloten terras (ca. 18 m²) is gelegen op het zuiden!
• Woonoppervlakte ca. 88 m², inhoud
ca. 235 m³.

Vraagprijs:
€ 279.000,- k.k.

Vraagprijs:
€ 274.500,- k.k.

BEL 023 – 5 731 999
Nick ten Broeke
Emmaweg 21
2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 – 5 732 007
M.: 0655 – 13 03 65
E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

www.vrijehuizenmarkt.nl
Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

Berkhout en zijn broer Dirk,
namens exploitant en bouwer Econcern (onderdeel van
Eneco), kregen maar liefst 115
gasten aangemeld om met
de driemaster ‘Minerva’ een
tocht te gaan maken naar
niet het grootste ter wereld
maar wel tot nu toe het verst
uit de kust gelegen windpark. Op de boot werden allerlei technische zaken, door-

spekt met anekdotes, aan de
belangstellenden uitgelegd
en 2 uur later werden dan de
trossen losgegooid en werd
er richting een nieuw stuk
Hollands Glorie gevaren.
Daar werd duidelijk wat een
gigantisch gebeuren het
is. De buizen van 50 meter
lengte, met een doorsnede
van 5 meter, zijn 25 meter de

Manager Sander Creemers ontvangt zijn gasten in de nieuwe bar

Manager Sander Creemers
verwelkomde zijn gasten, die
voor een groot deel uit ‘buren’
bestonden, met een feestelijk glas champagne en een
keur aan exquise hapjes. Vol
trots liet hij een schitterende
bar en een strak, modern restaurant zien waarin het ‘a la
carte’-gedeelte direct opvalt
door de mooie lichtval. Hij
verontschuldigde zich bij de
buren als er misschien wat
overlast is geweest maar is
ervan overtuigd dat ze nu
de vruchten daarvan kun-

nen plukken. “NH Hoteles is
nu verlost van het Golden
Tulpsyndroom dat zo lang
een stempel gedrukt heeft.
We zijn nu een modern hotel
waar ook Zandvoortse inwoners een mooi glas bier of een
goed glas wijn kunnen komen
drinken. Ook ons restaurant
zal u bevallen. U bent van
harte welkom”, speechte hij.
Tot slot gaf het Zandvoorts
Mannenkoor nog een aantal
nummers ten gehore die, ondanks de kleine ruimte, zeer
goed over kwamen.

Fabienne wint kleurwedstrijd

men: een excursie was geboren.
Hogeweg 39-07 Zandvoort

Het NH Hoteles aan de Burg. Van Alphenstraat heeft vo-

zaken als criminaliteit, dief-

• Een uniek Bed & Breakfast op een toplokatie met maar liefst 4
(optie tot 5) verhuurbare appartementen, alle kamers met luxe
privé-badkamer, in uitmuntende staat!
• Souterrain: o.a. privé slaapkamer, toilet, douche gelegenheid, totaal 6 vertrekken,
openslaande deuren naar de achtertuin;
• Begane grond: o.a. sfeervolle woonkamer met schouw met gashaard, luxe semiopen keuken vzv div. inbouwapparatuur, openslaande deuren naar terras;
• 1e en 2e verdieping: 4 appartementen (1 met balkon), met o.a. eigen koelkast,
koffie- en thee faciliteiten, een eigen badkamer met douche en toilet, een TV, een
2-persoonsbed en een zitgedeelte;
• Vraagprijs excl. overname inventaris;
• Heeft u plannen een Bed & Breakfast in Zandvoort te beginnen? Hier hoeft niets
meer aan te gebeuren, u kunt direct van start!
• Woonoppervlakte ca. 200 m², perceel 120 m², inhoud ca. 480 m³.

S
NIEUWE PRIJ

drijfshulpverleners) werd het gezelschap snel en effectief,
en zonder in paniek te raken, weggevoerd. Al gauw werd
duidelijk dat het om een oefening ging wat natuurlijk direct
door Meijer werd aangegrepen om de ondernemers op het
hart te drukken vooral goed met het ‘Veilig ondernemen’
pakket om te gaan.

Fabienne v.d. Veen heeft de kleurwedstrijd van makelaarsGigantische windturbines in de Noordzee

zeebodem ingeheid. Daar
bovenop wordt met behulp
van een speciale lijm en
een soort cement een gele
buis van 20 meter bevestig.
Dan, als een kers op de taart,
wordt de turbine bevestigd.
Het geheel staat 100 meter
(!) boven de zeespiegel. Trots

en ier staan 60 turbines in
zee en zorgen voor duurzame energie. Ze genereren gezamenlijk genoeg vermogen
om een stad als Haarlem van
elektriciteit te voorzien. Een
schitterend project is aan de
vaderlandse technologische
geschiedenis toegevoegd!

kantoor Cense & Van Lingen gewonnen. Ze kleurde de plaat

niet alleen het mooist maar ze plakte de rand ook nog vol
glitter sterretjes en beantwoordde tevens alle vragen goed.

Strand weer een stukje veiliger

Deze zomer is het Zandvoortse strand weer een stukje vei-

liger geworden. De Rabo bank heeft voor het eerst op drie
plaatsen zogenaamde Rabo Lockers geplaatst, waar zonaanbidders hun waardevolle spullen in kunnen opbergen.
Regelmatig worden er spullen van mensen die ‘even’ niet
op hun plek zijn ontvreemd.
Bendes stropen het strand af
naar zaken waar zij in geïnteresseerd zijn. De Rabo bank
is nu met een slimme, door-

dachte manier van beveiligen
gekomen.
De lockers, die per dag slechts
€ 3 aan huur kosten, zijn geplaatst bij de strandpaviljoens Sandy Hill, Que Pasa en

Today@Twelve. Gedurende
de openingstijden van de paviljoens kunt u van de lockers
gebruik maken. U kunt de
hele dag door uw goederen in
de lockersplaatsen en er weer
uit halen. Als de waarde van
uw goederen niet boven de
€ 500 uitkomt, zijn die ook nog
eens verzekerd tegen vermissing en diefstal! Betalen gaat
vooraf: u kunt met muntgeld
of met uw chipknip betalen.

Fabienne krijgt de prijs overhandigd door Jan van Lingen

Rabo lockers

Jan van Lingen kwam
Fabienne maandagmiddag
thuis persoonlijk feliciteren met haar kleurtalent.
Eerlijkheidshalve biechtte vader v.d. Veen op dat hij haar
wel een beetje met de antwoorden had geholpen maar

dat was in de ogen van de
makelaar niet erg. Hij overhandigde haar de prijs, een
bezoek voor twee personen
aan de grootste speeltuin
van Europa, De Linnaeushof,
en wenste haar veel plezier
in de speeltuin.
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Zaterdag 28 juni a.s. OPEN HUIZEN ROUTE van 12:00 – 15:00 uur.

Tevens Donderdag 3 juli a.s. KOOPAVOND u bent welkom voor een bezichtiging van 19:00 – 20:00 uur.
Matthijs Molenaarstraat 1

uis!
Open h

Zandvoort

Dit halfvrijstaande ROYALE én uitstekend
onderhouden woonhuis is gelegen op een
aantrekkelijke locatie nabij de zuid-duinen.
Het beschikt over een fraaie keuken, 4 slaapkamers, een moderne badkamer, een ruime
zonnige achtertuin en een garage met een
oprit voor meerdere auto’s.

Kostverlorenstraat 66 B

Zandvoort

uis!
Open h

• Ideale gezinswoning in een rustige omgeving;
• MOET van binnen gezien worden;
• Perceeloppervlakte 333 m2, woonoppervlakte
ca. 140 m2.
• Geen deelname Koopavond

• Heerlijke woning met een fantastische tuin;
• Positief bouwkundig rapport ter inzage;
• Woonopp. ca. 145 m2, perceelopp. 323 m2.

Vraagprijs: € 462.500,= k.k.

Vraagprijs: € 549.000,= k.k.

Trompstraat 11

!

uis
Open h

Zandvoort

Julianaweg 22

!

uis
Open h

Zandvoort

Deze zéér VERZORGDE gelijkvloerse BUNGALOW met 3 slaapkamers is op een unieke locatie
gelegen op slechts 200 meter van het strand!
Het is hier heerlijk wonen zonder trappen en dus
uitermate geschikt voor senioren én door de 3
slaapkamers is het ook geschikt voor een gezin!

Tolweg 39

Open h

Zandvoort

uis!

• Uitstekend onderhouden woonhuis op een
gewilde locatie;
• Gerenoveerd in 2001 met veel gevoel voor
detail;
• Woonopp: ca. 165 m2, perceelopp: 263 m2.

Vraagprijs: € 469.000,= k.k.

Vraagprijs: € 649.000,= k.k.

Op een gewilde locatie in het groene hart van
Zandvoort ligt op een fraaie locatie deze
VRIJSTAANDE villa. Op deze heerlijk rustige
plek is het fantastisch genieten van de natuur
en wonen in uw villa!

Dr. Schaepmanstraat 10

Open h

Zandvoort

uis!

uis!
Open h

Deze VRIJSTAANDE woning heeft bijzonder
veel te bieden en beschikt over 3 slaapkamers,
een hobby/ computerruimte, 2 badkamers, een
stenen berging, een garage met ruime oprit.
Dit unieke, vrijstaande woonhuis verdient een
facelift!
•
•
•
•

Woning met div. mogelijkheden;
Parkeren op eigen terrein voor 3 auto’s;
Woonopp. ca. 125 m2, perceel 428 m2.
Gelegen in de gewilde Zuid buurt aan de
rand van de duinen

Vraagprijs: € 569.000,= k.k.

Vraagprijs: € 625.000,= k.k.

Zandvoort

Deze bijzonder royale HALFVRIJSTAANDE
2-onder-1 kapwoning heeft veel te bieden, zoals
een ruime living, een moderne keuken, 3 slaapkamers, 2 badkamers, een garage met oprit en
een heerlijk tuin! De woning is geheel gerenoveerd en onlangs is de achterzijde uitgebouwd.

• Voorzien van dubbel glas én een ruime
achtertuin;
• Perceelgrootte 297m2 en woonoppervlak ca.
135m2;
• Het geheel verkeert in een zeer goede staat.

• Vrijstaande villa met inpandige garage en
ruime oprit;
• Voor-, zij- en achtertuin op het zuiden;
• Woonopp. ca.120m2 excl. garage, perceelopp.
340m2.
• Geen deelname Koopavond

Schuitengat 3 & 5

Deze heerlijke familiewoning met 4 slaapkamers
is gelegen aan de rand van het GROENE HART
in Zandvoort. De woning beschikt over een
oprit voor meerdere auto’s en een fantastische
achtertuin van maar liefst 25 meter diep op het
ZUIDEN!! Door de uitbouw aan de achterzijde
is de living extra royaal! Kom langs voor een
overtuigende indruk!

Wonen aan de boulevard in een ZÉÉR LUXE en
ROYAAL APPARTEMENT (voorheen 2 separate
appartementen) met een panoramisch uitzicht
over zee. Het is in 2005 geheel verbouwd met
luxe materialen en verkeerd in een top conditie!
Op zoek naar een fantastisch appartement op
een SUPER locatie? Dit is uw kans!

Marisstraat 41

uis!
Open h

Zandvoort

Dit halfvrijstaand woonhuis ligt in de zéér
gewilde ZUIDBUURT in de directe omgeving van
de karakteristieke Zandvoortse watertoren. De
woning verkeert in een ten dele originele staat.
Het beschikt over een woon- en eetkamer, een
keuken, 3 slaapkamers, een voor- en achtertuin,
én een zomerhuis.
• Zomerhuis met mogelijkheden voor verhuur;
• Tevens is er een garagebox is separaat te koop;
• Perceelgrootte 167 m2, woonopp. ca. 120 m2
incl. gastenverblijf.

• Het gehele appartement is voorzien van
Italiaans natuursteenvloer;
• 2 Badkamers waarvan 1- met een stoomcabine;
• Woonoppervlakte ca. 170 m2!!!!

Vraagprijs: € 399.000,= k.k.

Vraagprijs: € 649.000,= k.k.

Actieve makelaardij
tegen scherp tarief!
Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Rob Greeven

Kim Dekker

Timo Greeven
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Politiek

Commissie Planning & Control

Provincie staat niet sterk bij verhuizing circuit
Een woordvoerder van Circuit Park Zandvoort heeft vorige
week woensdag tijdens een extra commissievergadering
duidelijk gemaakt waar het circuit staat. Tevens werd
duidelijk aangegeven dat de provincie met het argument
van geluidsvermindering juridisch niet erg sterk staat.
De vergadering stond in het
teken van de uitkomsten
van de inwonersbijeenkomst in het kader van de
Structuurvisie van maandag 2 juni in De Krocht.
De resultaten werden aan
de commissie getoond.
Alvorens daarmee te beginnen kreeg circuitwoordvoerder Hans Bonfrere de
gelegenheid van voorzitter Nico Stammis om het
standpunt aangaande de
Structuurvisie van het circuit naar voren te brengen.
Dat kon hij nu pas doen
omdat die middag een rapport van onderzoeksbureau
Peutz, een gerenommeerd
bureau dat gespecialiseerd
is op het gebied van geluid,
gereed kwam dat werd opgesteld na een onderzoek
dat Circuit Park Zandvoort

zelf heeft in laten stellen
naar geluidshinder in en
rond Den Helder als daar een
zelfde circuit als in Zandvoort
gebouwd zal worden. Uit het
rapport blijkt dat Den Helder,
net als Zandvoort, niet zonder extra geluidsdagen kan.
De geluidsbelasting van de
huizen zal slechts enkele dB’s
minder zijn. Als die extra dagen er dus zouden komen is
de maatschappelijke winst
van de verhuizing gering.
Circuit Park Zandvoort zal
dus niet meewerken om op
termijn naar Den Helder te
verhuizen.
Volgens Bonfrere kan de provincie met de nieuwe wet
op de Ruimtelijke Ordening
in de hand geen verhuizing afdwingen. Deze wet
gaat op 1 juli aanstaande

in werking en uiteraard is
er nog geen jurisprudentie.
Wel valt volgens hem uit
Kamerstukken op te maken
wat de wetgever wil. Circuit
Park Zandvoort heeft de gezaghebbende deskundige
professor Koeman om zijn
mening gevraagd. Volgens
Koeman is het dubieus of
een verplaatsing van het circuit aangemerkt kan worden
als een zaak van de provincie,
een provinciaal belang dus.
Zou dit al het geval zijn, dan
lijkt het volgens Koeman om
inanciële redenen niet mogelijk dat de provincie een
verhuizing tegen de zin van
Circuit Park Zandvoort en tegen de zin van de gemeente
afdwingt. Bonfrere kon de
commissie dus melden
waar Circuit Park Zandvoort
staat in de discussie over de
Structuurvisie, namelijk de
modellen 3 en 4. Laten dat
na de discussie in de commissie en na de inwonersavond nu ook de modellen
zijn die men het meest realistisch vindt!

Taizédienst
De werkgroep Taizé van de Lokale Raad van Kerken heeft
vrijdag 27 juni als inspiratiebron een bijbelgedeelte uit

Jesaja genomen, waarin staat dat Jahweh de Perzische

koning Cyrus of Kores (heer of heerser) een erenaam had
gegeven. In teksten en zang wordt uitgedrukt wat het

betekent als je in navolging van God mensen bij de (voor)
naam noemt en wil kennen, oftewel serieus wil nemen of
zelfs liefhebben.

Leden van de werkgroep lezen zelfgemaakte teksten en
gebeden voor. Ook wordt er

meerstemmig gezongen en
is er een langere stilte ingebouwd, zoals gebruikelijk in

Taizédiensten. De liederen
zijn 27 juni grotendeels in
het Nederlands, maar deze
keer worden ook een Pools
en een Engels lied gezongen. Het inzingen begint
om 19.00 uur de locatie is dit
keer de Protestantse kerk. De
liederen worden meerstemmig doorgenomen wat het
meezingen tijdens de dienst
gemakkelijker maakt. Na afloop van de dienst is er kofie
en thee.

Feestelijke opening bezoekerscentrum

Op de dag dat de zomer begon, zaterdag 21 juni, is het

voormalige pompstation oficieel als bezoekerscentrum
van de Amsterdamse Waterleidingduinen geopend. Burgemeester De Gelder van Bloemendaal en directeur Kruize

van Waternet, plaatsten samen de laatste ‘voetafdruk’ in

de Walk of Fame, het pad met pootafdrukken van de dieren uit de Amsterdamse Waterleidingduinen, dat naar het
nieuwe bezoekerscentrum leidt.

Opening van De Oranjekom in de Amsterdamse Waterleidingduinen

Voorafgaand aan de officiële opening kregen de
genodigden in het nieuwe
bezoekerscentrum uitleg
over het bijzondere gebouw.
Onder toeziend oog van een
aalscholver, havik, groene
specht en andere geprepareerde dieren werd verteld
dat in 1851 Koning Willem I
de eerste spade in de grond
zette voor de aanleg van een
kanaal, wat later het water
De Oranjekom zou worden. In 1853 was het bij de
Amsterdamse Haarlemmer
Poort mogelijk om voor 1

de Protestantse en Katholieke Kerk. Ook nu is, na het succes van vorig jaar, een expositie georganiseerd met het

thema ‘mens durf te leven’ wat ook in de oecumenische
kerkdiensten centraal staat.
De tentoonstelling vindt
dit jaar alleen in de katholieke Agathakerk plaats. Van

5 juli tot 30 augustus is de
kerk elke zaterdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur ge-

opend. Iedereen is welkom
om de kunstwerken van 17
Zandvoortse kunstenaars
met diverse materialen en
kunststijlen te bezichtigen.
Er zijn vrijwilligers aanwezig
voor informatie en u kunt
een rondleiding krijgen door
het vernieuwde interieur van
het prachtige kerkgebouw.

Het huidige pompstation
stamt uit 1931. In het gebouw
gebruikte de Amsterdamse
architect materialen als
goudgeglazuurde tegels, gepolijst graniet en teakhout.
Het zou dienst doen tot 1985,
maar toen na een half jaar de
nieuwe pompen kapot gingen heeft het nog tot het jaar
2000 gefunctioneerd. En nu
is het gerestaureerd tot een
prachtig bezoekerscentrum,

In zijn toespraak memoreerde burgemeester De Gelder
zijn eerste kennismaking
met de Waterleidingduinen.
Ter oriëntatie fietste (!) hij
met zijn vrouw de duinen in.
Direct werd hen de weg versperd door twee boswachters
omdat je helemaal niet mag
ietsen in de duinen, behalve
de enkeling die daarvoor een
ontheffing bezit. Mevrouw
De Gelder had alleen oog
voor de stoere boswachters,
maar hijzelf voelde al een gevangenisstraf van minstens
twee maanden boven het
hoofd hangen. “Gelukkig voor
ons liep het goed af”, lachte
De Gelder.
Na het oficiële gedeelte hield
Waternet open dag voor alle
bezoekers, waarbij van alles
te beleven viel, zoals schapen
drijven en scheren, een roofvogelshow, diverse demonstraties en excursies. Vanaf
ingang Zandvoortselaan
bent u na een wandeling
van drie kwartier bij het
nieuwe bezoekerscentrum
De Oranjekom.

Kids in bizz bieden cheque aan

De kinderen van groep 8 van de Oranje Nassauschool, die

mee hebben gedaan met het project Kids in bizz, hebben
€ 120 aan pure winst behaald. Dinsdagmiddag werd dit
middels een cheque aangeboden aan Nieuw Unicum.

Mens durf te leven

De Lokale Raad van Kerken heeft elk jaar een expositie in

cent een emmer drinkwater
wat daar gezuiverd was, te
tappen.

waarbij de oude functionaliteit duidelijk zichtbaar is
gebleven. Circa 1 miljoen bezoekers die jaarlijks de duinen bezoeken, worden daar
geïnformeerd over o.a. het
leven in de duinen, excursies
en het waterbeheer.

Overhandiging van de cheque

De winst uit verkoop van de
drie geselecteerde producten
werd hoofdzakelijk gemaakt
op de woensdagmarkt, maar
een aantal klasgenoten zijn
ook langs de deur gegaan om
hun ‘handel’ aan de man te
brengen. Alberdien Terpstra,
fondsenwerver voor de stichting Vrienden van Nieuw
Unicum en Ellen de Jong van
de Cliëntenraad, waren blij verrast toen Jackie Stor, Abigail
Tan en Jan Lavoo de opbrengst
openbaar maakten. Het bedrag
zal beschikbaar komen voor
bewoners die niet echt goed
in hun slappe was zitten, voor
aanschaf van bepaalde zaken
die niet door de AWBZ vergoed
worden. Een mooi initiatief!
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C U L T U U R

DE VOLGENDE CURSUSSEN STARTEN IN ZANDVOORT:

‘KOM IN JE KRACHT MET NLP’
DE (HER)ONTDEKKING VAN JEZELF
KORTE ZOMERCURSUS 2008 (4 AVONDEN): 1, 3, 8 en 10 juli
€30,- PER AVOND €100,- HELE CURSUS

Helaas, helaas,
maar gelukkig
zijn er bloemen.

UITGEBREIDE NAJAARSCURSUS 2008 (6 AVONDEN):
2, 9,16, 23, 30 september & 7 oktober
€150,- HELE CURSUS

Toneelspel van professionele klasse

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!
Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort
Tel. 023-5739278 • E-mail: hanswillemse@planet.nl

vrijblijvende offerte!
023 5720480/06 41374921

speciale mengsels voor plantenbakken –
potterie - hanging baskets
Van Stolbergweg 1 Tel. 57 170 93

groep van de Zandvoortse toneelvereniging “Wim
Hildering”. Met het blijspel ‘Soort bij soort’ werd een
stukje vakwerk neergezet.

Snel en eenvoudig te regelen

door Lienke Brugman

Word vakantiebezorger
van de Zandvoortse Courant
Voor de komende zomervakantie
zoeken wij invallers
voor de bezorging in
diverse wijken
Bel of mail ZVO Verspreiders
06 - 1139 1478 of
info@zvo-verspreiders.nl

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort
Telefoon: 023 57 168 41
E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

Café Oomstee
Zaterdag 28 juni
van 21.00 tot 24.00 uur

“The Whiskers”
Voormalige band van Ivo Niehe
Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

Krant niet ontvangen?
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Vrijdag 20 juni was de zaal van De Krocht tot de laatste stoel
bezet. Het toneelstuk speelt zich af op de Amsterdamse
Albert Cuypmarkt. In een kledingwinkeltje probeert Jo Rosen
het hoofd boven water te houden. Ze heeft huurachterstand
maar blijft positief en vrolijk. Een compliment is op zijn plaats
voor Martine Adegeest die deze rol vervulde. Knap gespeeld en
rolvast was ze de spil van het stuk waarin ook Paul Olieslagers,
als oom Eli, een leuke rol op de planken bracht. Geweldig hoe
beiden het Amsterdamse accent vol wisten te houden. Ook
Shelli Rosen, een uitmuntende rol van Dana Neervoort, was
heel overtuigend in het neerzetten van de verveelde dochter
die nu eens wat anders wilde dan verkoopster spelen. Het
gaat te ver om alle twaalf spelers op te noemen maar stuk

voor stuk hebben ze bijgedragen aan dit grandioze toneeloptreden. Eén uitzondering mag nog gemaakt worden voor
Nathalie Plantinga. Origineel en met veel verve beeldde ze
een ordinaire, betweterige klant prachtig uit.
Grappig is het, dat bij dit in vroegere jaren geschreven toneelstuk ook al over de buitenlandse problematiek werd
geschreven. Want misschien heeft de pas aangenomen
Egyptische werkkracht Achmed, een leuke rol van Bart Koper,
het geld wel uit de winkelkassa gestolen. Uiteindelijk komt
alles weer goed. Het kassageld was ‘geleend’ door Corretje,
een opgeschoten joch dat perfect en stoer werd uitgebeeld
door Martijn Olieslagers. Met vier nieuwe jeugdleden erbij
(Benjamin Paap, Rosalie van Hofwegen, Joyce Drayer en Dylan
Kokernoot), heeft de (ook nieuwe) jeugdregisseur Zack El
Bouzrute, beter bekend als Zakaria en derde jaarsstudent aan
de Amsterdamse Toneelacademie, bewezen dat hij met zo
een jonge ploeg een topprestatie neer kan zetten. Ook hier
weer met hulp van soufleur, grime, kapwerk, belichting en
decor van de Wim Hildering toneelgroep. We wachten vol
spanning op een volgend optreden!

Er is inspiratie genoeg in Zandvoort
De eerste inspiratielezing ‘Smaakmakers’ is vorige week
in Zandvoort van start gegaan. Eén keer in de 2 maanden

worden Smaakmakerlezingen over spirituele en psycholo-

gische onderwerpen gegeven door beginnende sprekers
die zich aan een breed publiek willen voorstellen. Richard

Buijtenhek is initiator van het concept en kondigt de eer-

ste spreker, astrologe Yvonne Lips aan met het onderwerp:
de Maya astrologie en het gebruik van de energie van de
heilige kalender de Tzolkin.

Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Klederdrachtenschouw

De cast van de jeugdtoneelgroep van Wim Hildering

Je zou ze bijna professioneel kunnen noemen, de jeugd-

Uitvaartverzekering

Marco Termes

(Marco wordt gesponsord door Grand Café Danzee)

nationale klederdrachtenschouw op het Gasthuisplein.
De aanvang is om 13.30 uur en er zullen circa 100 stoelen
staan. De toegang is gratis.

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

zomerplanten

‘Eenzaamheid is voornamelijk uw eigen verlatenheid’

Folklorevereniging De Wurf viert dit jaar het 60 jarig bestaan. In dat kader organiseren zij op zaterdag 5 juli een

OPGEVEN EN MEER INFO?
SIMONE KÖNIGS 06-54357575
WWW.BEREIKJEDOELNUWEL.NL

levering en plaatsing
van alle glassoorten

Spreuk van de week:

door Nel Kerkman

Yvonne Lips is opgeleid als
klassiek astrologe maar sinds
enige tijd beoefent zij ook de

Maya-astrologie, die zij als
aanvulling ziet van de westerse astrologie. Zij geeft in
een duidelijke uiteenzetting
het verschil aan tussen de

Westerse en de Maya astrologie. “Elke dag is er bepaalde energie merkbaar. Via de
heilige kalender Tzolkin kun
je die energie herkennen en
voor je laten werken. Iedere
dag heeft zijn eigen karakter
en hiermee kun je dus astrologie beoefenen. De Tzolkin
geeft eigenlijk het pad aan
naar het doel in dit leven, het
doel dat je ziel heeft uitgekozen. Met de Tzolkin kun je
een karakterschets geven van
dit te lopen pad. De Tzolkininformatie is sinds de jaren
tachtig weer ‘herontdekt’. We

mogen deze informatie weer
gebruiken omdat we naar
het jaar 2012 gaan. Want het
jaar 2012 is het einde van de
lange telling van de Maya’s.
Na 21-12-2012 gaan we de 5e
dimensie binnen nadat we
eerst de 4e hebben gepasseerd. Dit nieuwe tijdperk”,
zo zegt Lips, “moeten we niet
vanuit angst beleven. Met
z’n allen moeten we ons inzetten voor een goed leven!”
Voor meer informatie over de
praktijk, cursussen en consulten, bel 5730327 of e-mail:
yvonne.lips@versatel.nl.

De leden van De Wurf

De verwachting is dat er 11
groepen uit heel Nederland
naar Zandvoort komen. Deze
groepen van 4 tot 6 personen presenteren hun kostuums en sieraden, welke
van deskundige uitleg worden voorzien. Tevens zal er
een optreden zijn van de
Spierdijker Dansgroep. De
groepen komen onder andere uit Noord-Holland met
een Bennebroeker kostuum
uit circa 1572 en een gilde kostuum uit 1620. Verder komen
er groepen uit Scheveningen,
Noordwijk, Eemland, Emmen,
Zandeweer (Gr.), Urk en
Marken.

De Zandvoortse trots, De
Wurf, heeft een speciale primeur. Zij presenteren voor
het eerst aan het publiek
het Zandvoortse waadkostuum. Dit waadkostuum
werd vroeger gedragen
door de badvrouw als zij de
badgasten hielp met het
baden vanuit de badkoets
in zee. Dit waadkostuum
was voor De Wurf een
grote wens om in bezit te
krijgen en in 2006 heeft de
Rotaryclub Zandvoort geld
beschikbaar gesteld om het
te laten maken. Na veel bestuderen van oude foto’s is
dat uiteindelijk gelukt.

Medische hulp in Zandvoort
tijdens de zomer
EHBO / Huisartsenpost ‘De Rotonde’
Strandweg 5a (tussen strandafgangen strandpaviljoens 9 en 10)

EHBO: 14 mei t/m 16 september 2008
Zeven dagen per week: 10.00-20.00 uur. Tel.: 5714445
Huisartsenpost: Huisarts en doktersassistente aanwezig
31 mei t/m 31 augustus 2008
Zaterdag, zondag, feestdagen: 10.00-20.00 uur
Voor acute huisartsenzorg ‘s avonds, ‘s nachts en in het
weekend, kunt u contact opnemen met de Spoedpost
Noord/Zuid te Haarlem, tel. 023-545 3200.
Voor eerste hulp, het melden van verdwaalde kinderen,
medische informatie of andere hulpdiensten...
kom naar ‘De Rotonde’.
11

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Pashouders
10% korting

op het pannenkoeken
assortiment
(tot 17. 00 uur)

Hele maand juni:

500 gr shoarmavlees +
5 pitabroodjes + saus
samen € 5,-

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102
7 dagen per week geopend
van 09.00 tot 22.00 uur

Kampioen uit Noord-Holland
Smaaq rijp belegen

Heerlijk op brood of uit ‘t vuistje
500 gr van € 6,29 nu voor € 4,95

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Medina
Woninginrichters
e

Elk 2 vouwgordijn voor de helft van de prijs
q(Vouw)gordijnen qTapijt
023-531 78 40
qVitrages
qVinyl
Haltestraat 56
qLuxalex
qLaminaat
2042 LP Zandvoort
qZonwering
qParket
www.medina-woninginrichting.nl

Dealer
Rivièraweer
Maison,
Colorique,
Wevan
hebben
een PTMD,
uitgebreide
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

collectie quilts, kussens en plaids.
Bij aankoop van een quilt krijgt u
25% korting op het kussen!

pashouders 5% korting op de gehele collectie.

Nieuwe collectie Betty Boop
is weer binnen.
Nu ook Betty Boop
tassen en portemonnees!

Pashouders op alle artikelen 5% korting.

diverse smaken
200 gram
van € 6,50
€ 5,50

Haltestraat 48
voor
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

29 juni a.s.
Kunstmarkt op het
Gasthuisplein!
Kom kijken naar
onze
grote collectie
schilderijen.

Hét APK keurstation
Op vertoon van de pas geen
afmeldkosten bij APK Keuring
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Gasthuisplein 6
(naast het Circus)

GRAND CAFÉ 25
10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

10% korting op onze
weekendspecial!

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Gand Cafe 25: Kerkstraat 25 - Tel. 5713510

Bestel nu de
ZandvoortPas 2008

La
deuxieme
= gratuit

15% korting op
wenskaarten

Dat is Frans voor:
‘De tweede is nóg lekkerder
dan de eerste’
Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Franse
Twirl

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand juli

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort
Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De hele maand juli
Bij aankoop van
nieuwe collectie
een cadeautje
van Esprit!

Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Deze pas is geldig t/m 31 december 2008

2042 LM Zandvoort - Tel.: 023-5738047
Vrijdag koopavond

Met de aangehechte tegoedbon voor een
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst
tijdstip gratis een Zandkorrel (miniadvertentie) plaatsen.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Naturel. Biologisch desembrood
met een rijsproces van 48 uur!

Kinderkleding

2 HALEN - 1 BETALEN
EN
1 ARTIKEL MIN 30%
Haltestraat 45 - Zandvoort
023 571 27 05 www.bellieribelli-shop.nl

Top 3!
3x 100 gram vleeswaren

Schouderham +
Berliner +
Salami

Yoga voor kids
www.nympheia.com

Kijk op www.newwaves.nl
023- 571 32 55 of info@newwaves.nl

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

Hele maand juli voor
ZandvoortPashouders:
1 maand zachte
contactlenzen uitproberen

Haltestraat 54 - T. 023-5712451

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond
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OP=OP
Op vertoon van uw

ZandvoortPas 5% korting *
Dobey Zandvoort • Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort • 023-5719345
* korting geldt niet op aanbiedingen

Aanbod geldig tot en met woensdag 2 juli 2008
en alleen in onze vestiging te Zandvoort.
Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 - 57 12 865
Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

for shoes

10% korting cursus kinderyoga

10% Korting
op een cadeaubon

Gratis

€ 3,25

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

Met ZandvoortPas 10% korting
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen
Kerkstraat 1a

Tel. 023 571 44 10

Winkeliers:

Verzorging en vrije tijd:

BELLI E RIBELLI

e GRATIS

Schofies Kindermode - Haltestraat 2d

Uw op naam gestelde ZandvoortPas
wordt, tesamen met een welkomstkado,
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

WE ZIJN BEGONNEN!

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Op vertoon van de ZandvoortPas

een les huiswijn i.p.v. € 16,00
voor € 14,50 (wit, rood of rosé)

5% korting op mozaïek

Voor Pashouders:

(in alfabetische volgorde)

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

Autobedrijf Zandvoort
Slagroomtruffels

Lijst van deelnemende bedrijven

Iemand bedanken,
feliciteren of verrassen?
Zet hem/haar
eens in
de spotlights!
Spotlight €25,- Met ZandvoortPas: 115,-

Bij voorkeur digitaal aanleveren via info@zandvoortsecourant.nl

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat
Autorijschool Duet - 06-54280393
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hobby -Art- Gasthuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - www.nympheia.com
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Chaozzz - Schoolstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Schofies Kindermode - Haltestraat

Wonen en onderhoud:

Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Mark Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:

Grand Café 25 - Kerkstraat
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
She Satehcafé - Zeestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20
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Gezocht:

ZANDVOORT

Pedagogisch
medewerker
De Boomhut

Printing People aan zee
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Wij bieden je een afwisselende baan in een professionele organisatie
met uitstekende arbeidsvoorwaarden. De hoogte van je salaris is conform
CAO kindercentra.
Onze BSO - voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar oud - beschikt
over voorschoolse-, tussenschoolse- en naschoolse opvang. Hierdoor zijn er
verschillende mogelijkheden voor urencontracten.
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Heeft u folders, brochures, posters of een huisstijl nodig?
En u wilt advies over het ontwerp?
Maak vrijblijvend een afspraak en laat u adviseren.

Meer informatie:
www.pluspuntzandvoort.nl of Nadja Bantz, manager BSO, Tel: 023 5740333

Tel. 023-8887255

Printing People Group • Kleine Krocht 2
2042 JN • Zandvoort • zandvoort@printingpeople.nl
www.printingpeople.nl

Sollicitatiebrieven (bij voorkeur per mail aan n.bantz@pluspuntzandvoort.nl)
kunnen ingestuurd worden tot uiterlijk 21 juli 2008.

Aangewaaid bij… Boom!
Een smaakvol restaurant met heerlijk eten en uitzicht

op zee. Wat wil je nog meer? Strandpaviljoen 11, aan de

boulevard De Favauge, heeft het allemaal. De invloeden
van de Joegoslavische eigenaar zijn sterk te herkennen in

de lekkere maaltijden. Vlees, vis, salades, maar ook kikkerbilletjes en escargots zijn onderdeel van de veelzijdige
menukaart.

Het is een stormachtige
dag vandaag in Zandvoort.
Prima temperatuur, dat wel.
Ondanks opvliegende parasols zitten er behoorlijk wat
gasten bij Boom. Verwaaid
14

komt er een stel aanlopen.
Drie jaar geleden is de liefde
begonnen en hadden zij hun
eerste date bij dit strandpaviljoen. De 22-jarige Susan
Boekelman en haar vriend
Jan Zwemmer (26) zijn beiden opgegroeid in Zandvoort.
Inmiddels wonen zij samen
in een klein, schattig huisje
vlakbij het strand. In hun
vrije tijd genieten zij graag
van een appetijtelijk diner in
een vriendelijke ambiance.
“Bij Boom komen we meestal
met z’n tweetjes, maar ook
met grotere groepen kun je
hier prima terecht. Dat is ook
één van de positieve punten
van dit strandpaviljoen; het is

voor iedereen toegankelijk”,
vertelt Jan. Hij wordt aangevuld door Susan: “Iets dat
opvallend is aan Boom is toch
zeker wel het heerlijke eten.
Wanneer je op de boulevard
loopt ruik je het al, de zalige
geur van gegrild vlees en vis.
Ook een enorme kracht is,
zoals Jan al vertelde, de toegankelijkheid. Samen met
mijn familie kan ik hier een
hele gezellige avond hebben,
maar ook voor een romantisch diner is dit strandpaviljoen zeker een uitkomst.
Daarnaast heeft Boom een
groot voordeel met zijn ligging, vrij centraal en in de
loop van de toeristen.”

Feestje?

Al 25 jaar werkt de Joegoslavische Zoki Milojkovic als kok
bij verschillende Zandvoortse
restaurants. Hij werd verliefd
op de dochter van de eigenaar en zo kwam van het één
het ander. Ongeveer zes jaar

door Ilja Noltee

geleden heeft Zoki, samen
met zijn vrouw Pascale Boom
het strandpaviljoen overgenomen van haar vader. “Wij
hebben veel vaste gasten,
voornamelijk uit Amsterdam,
maar ook toeristen brengen
regelmatig een bezoek aan
ons strandpaviljoen. Er zijn
verschillende punten waarvoor mensen hier terugkomen, de voornaamste zijn
het lekkere eten, de hygiëne,
de gezelligheid en uiteraard
de kwaliteit. Alles wat op de
menukaart wordt aangeboden is vers. We zijn steeds
meer bezig met het organiseren van feesten en partijen. Gasten kunnen op mooie
zomerdagen bij ons terecht
voor een heerlijke grill-bbq,
met lopend buffet. Om de
kwaliteit hoog te houden
willen wij ons paviljoen klein
houden. Feesten en partijen
doen wij dan ook met een
maximum van 50 personen.
Op deze manier zorgen wij

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Dorpsgenoten

k
er

w

Heb jij een sportgerichte- (CIOS of soortgelijk), een muziekgerichte-,
kunstzinnige- of kindgerichte opleiding? Ben je op zoek naar een leuke baan?
Dan nodigen we je graag uit voor een gesprek over jouw talenten!
Daarnaast beschik je over voldoende pedagogische kennis en heb je ervaring in
het begeleiden van kinderen in groepsverband. Ook ben je communicatief,
sociaal vaardig, lexibel, enthousiast en beschik je over verantwoordelijkheidsgevoel. Je bent het visitekaartje van De Boomhut en je zet je met hart en ziel in
voor de bij ons opgevangen kinderen.

Geurige lekkernijen

Sponsor worden van het wekelijkse weerbericht?
Bel 06-4342 9783 en vraag naar de mogelijkheden!

voor een onvergetelijke
dag of avond met een hoog
niveau”, legt Zoki uit.

Even binnen kijken…

Iets wat mij is opgevallen
aan dit strandpaviljoen is
de enorme gastvrijheid.
Het personeel is zeer vriendelijk en ze nemen de tijd
voor hun gasten. Vanaf de
boulevard ziet Boom er
niet direct sfeervol uit. De
wat sobere aankleding van
het terras steekt totaal af
van wat er binnen gaande
is. Het restaurant gedeelte
is absoluut de sfeermaker.
Overal hangen spulletjes
en de tafels zijn heel gezellig opgemaakt. Naar mijn
mening is strandpaviljoen
11, qua aankleding een echte aanrader voor een etentje. De verhalen over het
goede eten maken mij erg
nieuwsgierig. Bij mij staat
Boom deze zomer zeker
een keer op het menu!

Jaap Koper

De oorspronkelijke inwoners van Zandvoort bestonden

destijds uit een kleine kern met veelal dezelfde achternamen. Zo komen onder andere de namen Paap, Zwemmer,
Kerkman, Keur, Draayer, Bluijs, Kemp, Duivenboden en Ko-

Tekst en foto Nel Kerkman
is daarom niet verwonderlijk dat Jaap al jaren voorzitter is van
de bewonerscommissie van de Arie Kerkman lat, waar hij
samen met zijn vrouw Rieka een appartement bewoont.

Heden en verleden
De grootste passie van Jaap is de historie van Zandvoort en
dan speciaal gericht op de oude Zandvoortse geslachten. “Het
per veelvuldig in het Zandvoortse voor. Des te duidelijker is begonnen bij het 50 jarig bestaan van café Koper, waar 50
valt het op als ik de naam van de dorpsgenoot van deze Kopertjes voor een ontbijt werden uitgenodigd. Het verbaasde
week opschrijf: Jaap Koper. Want vorige week stond ook me dat de meeste elkaar niet kenden en ik besloot om daar
iets aan te doen. Het was best een klus om de gegevens van de
een Koper in deze rubriek, namelijk Maaike Koper.
voorouders van Koper te vinden. Ik heb er 15 jaar over gedaan!”
Heel in de verte zijn Maaike en Jaap familie van elkaar. Om de Uiteindelijk heeft Jaap met medewerking van boekbinderij
Kopertjes en alle andere namen uit elkaar te houden werden Alblas twee boeken over het geslacht Koper uitgegeven. De
er bijnamen gebruikt. Voor degene die daarin geïnteresseerd delen zijn gecombineerd met familiefoto’s en met foto’s over
is: omdat zijn opa als klein jochie niet uitgesproken
Zandvoort. Dat is best veel werk en zoals zijn vrouw
raakte over de pas gebouwde pier in IJmuiden
zegt: “Jaap vertelt het allemaal zo gemakkelijk
is de bijnaam van Jaap Koper: Pierie.
maar er is veel tijd en geld ingestopt. Jaap
bracht met de auto de bestelde boeken
Van klein naar groot
overal naar toe.” Wanneer men denkt
Jaap Koper (1930) is aan het voormadat daarmee de kous af is? Echt niet!
lige Dacostaplein geboren. Later verJaap is nu alweer twee jaar bezig om
huisde het gezin, bestaande uit 9
de tien oudste Zandvoortse families
kinderen, naar de Stationsstraat waar
in kaart te brengen. Ook nu wil hij van
Jaap naar school B ging (nu het gedeze families een verzamelboek mameenschapshuis). De school werd ook
ken en zo te zien wordt het weer een
wel ‘de klompenschool’ genoemd aangejuweeltje met heel veel informatie. “Het
zien de Zandvoortse kinderen die daar les
belangrijkste vind ik nog steeds dat niet
kregen meestal op klompen liepen. Er werd
alleen de namen met de daarbij behorende
op het zwarte veldje naast school B gevoetbald
verhalen
in het boek komen te staan maar ook de
Jaap Koper
en Jaap deed daar driftig aan mee. Vroeger was het de
foto’s van de personen. Want meestal wordt er een kopnormaalste zaak van de wereld dat je na de lagere school peling met de naam gemaakt als je ook de persoon ziet”, legt
ging werken. Ook Jaap moest eraan geloven, hij ging bij het Jaap uit. Alles zet Jaap keurig in de computer en niets ontgaat
aannemersbedrijf van zijn vader werken. Zijn werk bestond hem. “Hoewel ik vroeger veel gevoetbald heb en zelfs tot mijn
uit stenen afbikken en daar vond Jaap niets spannends aan. 60ste scheidrechter ben geweest, ben ik geen voetbalfanaat
Via een dorpsgenoot kwam hij als 16 jarige bij Maatschappij meer. Ik ga veel liever tweemaal in de week tennissen. Daar
Nederland terecht en werd ketelbinkie. Na twee jaar moest heb ik veel meer plezier in. Ik ben, net zoals mijn moeder, een
ook Jaap zijn dienstplicht vervullen en hij besloot als beroeps fervente TV kijker en dan het liefst ilms. O ja, ik ben uiteraard
naar de marine te gaan. Na zes jaar en vele vaarten op diverse gek op mijn twee kleinkinderen die jammer genoeg niet in
schepen zoals de Karel Doorman besloot Jaap er mee te stop- Zandvoort maar in Hoofddorp wonen”, beëindigt Jaap ons
pen. Zijn interesse ging toch uit naar de bouw. In de avonduren gesprek. Bij dit artikel plaatsen we, net zoals in de boeken
studeerde hij voor bouwkundig tekenaar en overdag nam hij van Jaap, een foto om te laten zien welke Pierie we bedoelen
elk baantje aan om rond te komen. Na zijn studie heeft Jaap want in Zandvoort zijn er meer met dezelfde bijnaam. Het is
uiteindelijk 25 jaar bij de Nationale Woningraad gewerkt. Het maar dat u het weet.

The Whiskers in café Oomstee

Komende zaterdagavond zal de bekende 4-mans jazzforma-

Het ideale Hollandse zomerweer
De langste dag van het jaar ligt inmiddels achter ons en
de atmosfeer boven West-Europa lijkt een nieuwe weervariant gevonden te hebben. De keuze voor een vrij noor-

delijke zuidwestcirculatie lijkt geen slechte optie te zijn.
Dat noordelijke(r) karakter van zo’n zuidwestpatroon
pakt doorgaans goed uit voor het Zandvoortse -en Bentveldse weer.

Het bekende Azorenhogedrukgebied, dat eigenlijk de
spil is in zo’n luchtcirculatie,
breidt zich ook de komende tijd vrij noordelijk uit
op de Atlantische Oceaan.
Depressies worden daardoor gedwongen via de
IJslandregio te koersen en
laten onze contreien goeddeels met rust.
Wanneer genoemd Azorenhoog zich zo nu en dan verstevigt richting Europese
vasteland, krimpt de wind
niet zelden naar meer
zuidelijke richtingen en
krijgt Nederland een portie warmte binnen vanuit
Zuid-Europa. Kleine rimpelingen zijn er ook in dit scenario, want als het hoog der
hogen zich terugtrekt naar
het zuiden, zien storingen
kans om onze gebieden te
schampen met duidelijk
minder weer en zelfs een
regenkans.
De rest van deze week zal
overwegend knap verlopen wat het weer betreft
in Zandvoort en omgeving.
De temperaturen zijn helemaal volgens het boekje
(zelfs iets boven de norm
nog) en regenperikelen
zijn nauwelijks of niet aan

tie The Whiskers in café Oomstee aan de Zeestraat optreden.
Het concert is een aanloop naar Oomstee Jazz. Eigenaar Ton

Voor velen zal dit ideaal zomerweer zijn. Op kantoor is
het niet onwerkbaar heet
om het werk te verrichten
en de bejaarden in de bejaardencentra kunnen over
het algemeen ook goed
blijven ademhalen met dit
gewone Hollandse juniweer.
Toch is het onvermijdelijk
dat de warmte nog een
keer goed doorkomt deze
zomer. Wellicht dat in de
loop van volgende week de
aanzet gegeven zal worden
tot een beduidend warmer
regime…
weerman Marc Putto
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20-21
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21
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13

11

13-14

13

Zon

70%

60%

50%

55 %

Neerslag

20%

20%

35%

25%

Temperatuur

de vrijdag zijn café omtoveren tot een jazzcafé.

komen. Een van de bekendste
is wel Ivo Niehe, jawel de Ivo
Niehe, die circa 40 jaar geleden
Jazzformatie The Whiskers
bij The Whiskers piano speelde.
Tegenwoordig treden ze op met De concerten beginnen alvibrafonist Peter de Gelder.
lemaal om 21.00 uur en zul-

Zeer aangename temperaturen hebben we daarbij van
ruim 20 graden en de (west)
zuidwestenwind is ronduit
matig en soms vrij krachtig,
zeker vlak aan zee. Uitstekend
weer voor het windsurfen en
aanverwante sporten. Tot en
met het aanstaande weekeinde zijn de veranderingen
in het weer minimaal. Soms
een bui, maar meestentijds
geheel droog, zoals we gewend zijn.

Weer

Ariesen gaat vanaf 25 juli, vooralsnog tot eind oktober, om

De drie oprichters Ger Dijkshoorn (zang en bas), André
Janning (gitaar) en Tim de
Boer (slagwerk) hebben in het
40 jarige bestaan van de band
al menige collega zien gaan en

de orde. Soms zijn er wolkenloze perioden en zeker
op het strand zal het relatief
het zonnigst zijn.

len rond 00.00 uur afgelopen
zijn. De entree is gratis.

Wind

wzw. 4

wzw. 4-5 wzw. 4-5 wzw. 4-5
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Locatie Noord
Flemingstraat 55
2041 VW Zandvoort
Tel: 023 574 03 30

Locatie Centrum
Willemstraat 20
2042 VB Zandvoort
Tel: 023 571 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl
cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl
info@pluspuntzandvoort.nl

Hotelkamer
vanaf € 35,per persoon
inclusief ontbijt

ZOMERCURSUS GLAS IN LOOD
Als extra zomercursus organiseert Pluspunt de cursus Glas in
lood. Deze cursus is zowel voor beginners als gevorderden. Als
beginner maakt u zelf een glas in loodraam. U heeft de keus
uit verschillende ontwerpen of maakt uw eigen ontwerp. We
werken met rechthoekige vormen en u leert glas snijden op
een strokensnijder, het glas in het lood te zetten, te solderen
en te kitten. U gaat met een volwaardig raam naar huis.
De gevorderden maken een raam waarin alle vormen verwerkt
kunnen worden. U heeft hier ook de keus uit een bestaande
ontwerpen of uw eigen ontwerp. Het glas wordt nu gesneden
met een glassnijder langs sjablonen.
De cursus bestaat uit 6 lessen en de kosten bedragen 80 euro.
De materiaalkosten bedragen 27,50 tot 62,50 euro (afhankelijk
van het onderwerp dat u kiest. De cursus start dinsdagavond
15 juli van 19.30 tot 22.00 uur. Er zijn nog maar enkele plaatsen beschikbaar, dus meldt u snel aan!

KINDERACTIVITEITEN IN JULI 2008
22 juli Knutselen - 6 jaar en ouder 15.00-18.00 uur
23 juli uitstapje Lineushof -vanaf 8 jaar en ouder (10.00-16.00 uur)
24 juli Kinderkoken (picknick) vanaf 6 jaar en ouder
(16.00-19.00 uur)
29 juli Knutselen- 6 jaar en ouder (15.00-18.00 uur)
30 juli Uitstapje naar Bunkermuseum (10.00-16.00 uur) 8 jaar
en ouder/fietsen mee

TIENERACTIVITEITEN
25 juli dropping- 12 jaar en ouder (21.00-09.00) slaapzak mee
1 augustus nog niet bekend - 12 jaar en ouder (17.00-21.00 uur)

STAGEPLEKKEN 2008 - 2009
Als stagiaire maak je deel uit van ons team, neemt deel aan
vergaderingen en bijeenkomsten en voert zelfstandig of met
andere stagiaires een opdracht uit. Dit kan een eigen initiatief
zijn maar ook een specifieke opdracht. Je werkt met verschillende doelgroepen.Van kinderen, tieners, jongeren tot ouderen.
Ben jij op zoek naar een leuke afwissellende stage, doe je MBO
of HBO richting cultuur, welzijn of maatschappelijk werk neem
dan eens contact op met de stagecoördinator van Pluspunt
Renz Koning 023-5740330 of mail naar r.koning@pluspuntzandvoort.nl.

WIJKSTEUNPUNT BIEDT SPREEKUREN VAN
DIVERSE ORGANISATIES:
• Medial:
Bloedafname en trombosedienst: maandag en donderdag tussen 8.15 uur en 11.00 uur kunt u terecht in het wijksteunpunt.
Andere dagen in het Huis in de Duinen.
• Loket Zandvoort:
Iedere donderdagochtend van 09.00-11.00 uur.
• Wijkmeesters EMM:
Dinsdag 15.00-16.00 uur
• Zorgloket stichting ZorgContact
Maandagochtend 10.00-12.00 uur.
• Helpdesk compunic/pluspunt
Iedere dinsdag tussen 14.00 en 16.00 uur voor uw vragen en
problemen.
16

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de
provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland
is bovendien de officiële rampenzender van de
provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3
(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

In deze rubriek zal
elke week een van
de drie vaste panels,
die elk bestaan uit
drie Zandvoortse
jongeren, zijn/haar
mening geven over
een actuele stelling die alles met
Zandvoort en jongeren te maken heeft.
Onderwerpen als
woningruimte, het
circuit, het strand
en natuurlijk ook
feesten in het dorp
zullen in de stellingen naar voren
komen. Deze week
komt het tweede
panel aan het
woord.

De stelling

Deze week laat het eerste drietal zijn mening horen over de stelling:

‘Het uitgaanscircuit van Zandvoort sluit goed aan bij
wat het Zandvoortse uitgaanspubliek wil’

Thomas van Gameren, 24 jaar, studeert communicatie aan de Hogeschool van Amsterdam, voetbalt
bij SV Zandvoort en werkt bij restaurant La Fontanella:
“Ik kan mij grotendeels vinden in deze stelling. Ik denk dat Zandvoort alle mogelijkheden biedt. Zo
kun je een terrasje pakken of lekker dansen als je daar zin in hebt. Je hebt dus altijd wat te kiezen.
Het enige dat ik mis is een discotheek/kroeg voor jongeren van mijn leeftijd. Daardoor is (voor mij
persoonlijk) bijvoorbeeld Amsterdam aantrekkelijker wanneer ik echt goed wil stappen. De festivals
die in Zandvoort worden gehouden zijn overigens super... die moeten erin gehouden worden!”
Lenna van den Haak, 28 jaar en journalist:
“Niet helemaal. Er is redelijk veel afwisseling wat kroegen, dancings en discotheken betreft. Maar
wat ik mis is een lekkere loungetent. Een zaak waar je met relaxte muziek in een trendy sfeer een
hapje kunt eten, wat kunt drinken, maar ook gewoon echt relaxen!”
Bas Lemmens, 25 jaar en mede-eigenaar discotheek Chin-Chin:
“Mijn mening is dat het uitgaanscircuit van Zandvoort zeer uitgebreid is en voor alle doelgroepen
toegankelijk. Denk hierbij aan het casino, de strandtenten, alle restaurants, cafés en discotheken.
Uit eigen ervaring merk ik dat wij, als Chin, hierin ook een behoefte vervullen naar het Zandvoortse
uitgaanspubliek. Zowel het jonge uitgaanspubliek, vroeger in de avond, als het oudere uitgaanspubliek dat later op de avond binnenkomt, voelt zich altijd erg op zijn gemak en beleeft een prima
uitgaansavond!”
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Een rustig dorp

Matthias is in het dagelijks
leven werktuigbouwkundige
en Nicole verkoopster. Nu zijn
zij drie weken vrij. Helaas is
dit Duitse stelletje, dat uit de
buurt van Dortmund komt,
maar heel even in Zandvoort.
“We haven’t got so much
money to spend”, zeggen
ze lachend. Ze hebben geld
voor maar één nacht in
een Zandvoorts pension en
twee dagen winkelen, eten
en drinken. Zelfs voor zo’n
korte vakantie wordt voor
de Nederlandse kustplaats
gekozen. (Vertaald naar het
Nederlands): “Mijn ouders
zijn hier een paar jaar geleden op vakantie geweest
en vertelden ons dat het
hier leuk en rustig is”, vertelt Nicole. Het nadeel van
dat je ergens maar zo kort
bent, is dat je constant moet

I Know Where It’s @

Vrijdag 27 juni:

Het is weer tijd voor een feestje bij Skyline, The Australian
Beachbar. Het weekend wordt bij deze strandtent ingeluid met
een spetterende afterwork-party die de toepasselijke naam
Thank God it’s Friday draagt. DJ Niels zal deze avond de
muziek verzorgen. Iedereen is welkom vanaf 16.00 uur.

Zaterdag 28 juni:

Mag rosé tijdens de zomer bij jou absoluut niet ontbreken? Schuif dan vanavond aan bij Mango’s Beachbar.
Daar vindt namelijk de 5e editie van Rosé aan Zee
plaats. Ook dit jaar zullen circa 20 importeurs vertegenwoordigd zijn met meer dan 100 verschillende
rosés. Om extra te genieten van de rosé en de zomerse
sfeer eromheen wordt er ook een barbecue georganiseerd. Van 16.00 tot 20.00 uur. Kosten: € 45 inclusief
barbecue.

zoeken naar bijvoorbeeld
cafés en restaurants, vindt
Matthias. Maar het stelletje
is wel van plan om een keer,
voor langer, terug te komen
naar Zandvoort. “Het strand
is leuk, het is hier relaxed en
de mensen zijn zo rustig!”,
menen ze. Waar Nicole en
Matthias vandaan komen,
zijn de mensen veel drukker
en luidruchtiger. En wat de
jonge Duitse toeristen nog
meer opvalt zijn de smalle
huizen in Nederland. “Wij
hebben veel grotere en ho-

gere huizen!”, aldus Nicole.

Heineken en
pannenkoeken

Ondanks al het optimisme,
is Nederland niet echt de favoriete vakantiebestemming
voor Matthias. Hij houdt van
bergen, en ja, Holland is toch
echt plat. En hij is geen fan
van Oranje. Maar, er zijn
twee dingen die dit stelletje niet kan en wil missen in
Nederland, hoe kort ze hier
ook zijn. Heineken en pannenkoeken!

Zondag 29 juni:

Nederland mag er dan wel uitliggen, maar voetbal kijken in de kroeg blijft leuk! Vooral als het
om de inale van het EK gaat. Om 20.45 uur
wordt de wedstrijd in de meeste gelegenheden
in het dorp uitgezonden. Waar breng jij je avond
juichend door? Danzee, De Bierburcht, Chin-Chin
of Café Neuf?

Zondag 29 juni:

Hou jij niet van voetbal of ben je de sport inmiddels een beetje zat? Breng dan je avond feestend
door bij Beachclub Vroeger in Bloemendaal aan
Zee. Hier vindt de succesvolle party Nope is Dope
plaats, met o.a. Real el Canario, Kenneth J. en
Bassjackers. Kaarten à € 10 zijn verkrijgbaar in de
voorverkoop. Het feest start al om 16.00 uur!

column

Logeetjes

Ik heb drie logeetjes. Drie knagende cavia’s die een week
lang mogen relaxen in mijn cavia-kuuroord. Eten, drinken en
vooral rust is wat die beestjes
hier tegenwoordig krijgen. Dat
is wel eens anders geweest...
Ik herinner me dat ik huilend
en schreeuwend op de oprit
stond toen ik merkte dat de
tandjes van mijn cavia er zielig bij bungelden. Hij was per
ongeluk uit mijn handen gegleden toen ik probeerde hem
in de caviawagen te stoppen.
Ik had het daaropvolgende
scenario in paniek al uitgestippeld. Mijn cavia die niks
meer zou kunnen eten, dood
zou gaan van de honger en die
ik met een groot schuldgevoel
zou moeten begraven. Had ik
hem niet gewoon vast kunnen
houden? Moest ik hem nou
weer zo nodig laten vallen?
Nog altijd herinner ik de verlossende woorden van de dierenarts: “maak je maar niet druk,
ze groeien vanzelf weer aan.”
Met een eng tangetje knipte
ze de tandjes los: “wil je ze mee
naar huis nemen?” vroeg ze vrij
serieus. Was ze gek geworden?
Ik hoef toch zeker geen vieze,
bebloede tanden als souvenir
mee naar huis? Het enige wat
ik wil is MIJN CAVIA TERUG!
Na een korte revalidatieperiode
met als resultaat de terugkeer
van een paar sterke witte knagers, konden de olympische
caviaspelen weer worden georganiseerd. Op het onderdeel
sprint staken de beesten van
mij en mijn zus er met kop en
schouders bovenuit. Zodra het
startschot klonk sjeesden ze
over de vloer om zo snel mogelijk terug bij hun hok te zijn.
Ook in het water bleken onze
cavia’s enig talent te hebben.
Wat eens bedoeld was als verkoeling eindigde iedere keer
weer in een zwempartij, waarbij de beesten alle mogelijke
slagen uitprobeerden en altijd
weer de kant bereikten.
Helaas is die geweldige tijd
van caviawagens en caviaspelen geweest. Mijn
logeetjes zijn waarschijnlijk blij dat ze
hier en nu, ‘gewoon’
mijn logeetjes zijn.

Pauline

Talk of the town
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SMOKEY JAZZ

Ongeveer tweeduizend keer zal de heer C.J. Wester, Cees
voor intimi en de rest van Zandvoort, dit antwoord moeten
hebben gehoord. Want gedurende zijn loopbaan als amb-

tenaar van de burgerlijke stand heeft hij in Zandvoort circa
duizend huwelijken voltrokken.

de laatste “Smoke Gets In Your Eyes”
Behang- en
schildersbedrijf
Arnold
Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilderswerkzaamheden
.................
Autobedrijf
Trade Ard.
Lid BOVAG
en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /06-53498304
www.trade-ard.nl

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels €5,-

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

Zakelijke
zandkorrels €10,- (excl.BTW)

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

1

2
3

6
7
8

9

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist
plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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Lieve
Terry en Martijn,
een hele mooie
huwelijksdag morgen.
Wij wensen jullie een
gelukkige toekomst.
Liefs
Bert, Marja,
Raymond en Cindy
.................
Te koop:
UGGS laarzen,
zandkleur, model
‘Ultra Short’.
Nieuw uit de winkel! Mt. 6 (=37),
winkelprijs €170,
gaan weg voor €100.
Tel. 06-20543796
.................
Te koop aangeboden: Parkeerplaats
in garage
Van Speijkstraat.
Prijs: €22.000.
Voor info, bel:
023-7522190 of
51231064
.................

4
5

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Kabel-internet/adsl
installateur
helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of
06-44696001. ;
Met garantie en KvK.
.................

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen
Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gevraagd:
Huish. hulp
voor 1 ochtend per week.
Tel. 5717595
.................
Mini-croc kwijt!
Mt. 4-5, Turquoise, verloren op 23-6. Gevonden?
Bel 06-14894456

Woningruil:
Aangeb.: centrum Haarlem,
3-kamer aangepast
appartement 3 hoog.
Mooi uitzicht op
Bakenessegracht.
Aangepaste keuken
en toilet met sproeier en
droger, veel ramen
en uitkijk op
gemeenschappelijke
tuin aan het water.
Gevr. in Zandvoort:
Appartement of woning,
aangepast, met lift of
tuin. Liefst 3 kamers.
Bellen: M. Groebe,
06-3850 4798
.................
Welke jongedame
wil 100-150 euro
bijverdienen voor
massage en sex.
Chinees, Thais geen
bezwaar.
Discr. verz. 5716998
.................
Gevraagd:
Voor enkele ochtenden in de week,
schoonmaakhulp
in hotel
centrum Zandvoort.
Tel. 5714674
.................
God is liefde.
Hij houdt van u en
wil u graag helpen.
Hebt u een nood? Het huis
van gebed Zandvoort bidt
voor u. Bel 5363804
of mail gebedZandvoort@hotmail.com
.................
In de bijbel staat:
“De Heer is goed, een
vesting in tijden van nood,
Hij kent wie bij hem
schuilen.” (Nahum 1:7)
God houdt van u en bij
Hem bent u veilig.

door Mitzi Maas
50plus@zandvoortsecourant.nl

Ja, ik wil!

Maandag 30 juni
v/a 21.00 uur
Blue Heaven &
Gré van der Berg
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het voor hem geen probleem de huwelijksvoltrekking desgewenst in een andere taal, Duits, Frans of Engels, uit te
voeren. We zijn tenslotte een internationale badplaats. Ook
de bodes, o.a. Dirk van Duijn en Dick Doornekamp, hadden
een belangrijke rol in de feestvreugde. Doornekamp keurde
de bruiden en als hij zei: “Heer Wester, deze bruid verdient
bijzondere aandacht”, dan wist Cees dat hij gedurende de
ceremonie van een prachtig uitzicht kon genieten.

Ga toch fietsen!

‘Ga op de iets, dat kost u niets’. Nederlanders pakken graag
de iets. Zelfs tot op zeer hoge leeftijd. Maar als het niet

meer zo soepel gaat, vanwege kortademigheid, stramme
gewrichten of versleten knieën? Dan zijn er ietsen speci-

aal voor ouderen. Martijn Wijsman van Fietswereld Zandvoort geeft informatie.

Bijzondere huwelijken

Ambtenaar burgerlijke stand Cees Wester

In het bij Amsterdam geannexeerde gebied OostzaanLandsmeer kwam een hulpsecretarie waar Wester, ambtenaar van burgerzaken, met zijn 23 jaar de jongste ambtenaar
van de burgerlijke stand werd. Cees zijn eerste ‘slachtoffer’
was zijn eigen broer. Ondanks de zenuwen had hij er veel
plezier in en is daarna nooit meer gestopt met mensen ‘in
de echt te verbinden’. Toen hij in 1970 op de secretarie van
de gemeente Zandvoort gesolliciteerd had, kwam toenmalige chef Burgerzaken Piet Brune eerst persoonlijk kijken
of Wester wel voldeed aan de eisen die hij aan een ambtenaar van de burgerlijke stand stelde. Gelukkig, hij voldeed.
Daarmee kreeg Zandvoort op 1 februari 1970 een A.B.S. met
een enorme dosis Amsterdamse humor.
Zoals velen weten, maakte Cees er veel werk van om een
persoonlijke touch aan de plechtigheid te geven. Ook was

“Een bruidje zat van het begin tot het eind te lachen”, herinnert Cees zich een apart geval. Bekende Nederlanders als
Zwarte Riek, zangeres van o.a. ‘Mijn wiegie was een stijfselkissie’ en actrice en schrijfster Annemarie Oster heeft hij
getrouwd. Zijn oud-collega Joop Spangberg huwde, zonder
dat iemand het wist ‘in de baas zijn tijd’ in het zijkamertje
van de afdeling Burgerzaken in de Schoolstraat. De grapjas
vertelde zijn bruid dat de huwelijksakte met langzaam drogende onzichtbare inkt was opgemaakt, zodat het huwelijk
na een week niet meer geldig zou zijn. De twijfelende kersverse echtgenote moest door Wester gerustgesteld worden.
Dat zijkamertje werd gebruikt als trouwlocatie wanneer het
aanstaande echtpaar niet via het bordes in de raadszaal
wilde huwen. Vaak kwamen zij ‘effe’ trouwen, waarbij zij
meestal geen getuigen meegenomen hadden. Die werden
dan van de afdeling Burgerzaken geplukt. Of dat ook geld
kostte? Ja, voor een rondje gebak.

Lang en gelukkig

Niet alle huwelijken leefden lang en gelukkig. Het kortste
huwelijk duurde tot de receptie. In 1978 had Zandvoort relatief het hoogste percentage echtscheidingen van Nederland,
circa één op de drie huwelijken strandde. Wester ging op 1
januari 2000 met pensioen en is sindsdien geen ambtenaar meer van de burgerlijke stand van Zandvoort. Wel van
Amsterdam, want daar is hij door de rechtbank voor het
leven benoemd. Wij wensen Cees en zijn vrouw Emmy een
lang en gelukkig huwelijk!

Schoolverkeersexamen 1958
Pas geleden moesten de leerlingen van de Zandvoortse

scholen verkeersexamen aleggen. Hebt u ze ook zien rijden met oranje veiligheidshesjes en gespannen smoeltjes?

Vijftig jaar geleden moesten de Zandvoortse kinderen ook
al op voor het wielrijders- en voetgangersexamen.

De ietsers reden de route politiebureau-zuidzijde-Kostverlorenstraat-Grote Krocht-politiebureau en de voetgangers liepen vanaf het bureau naar de Kerkstraat, via het
Raadhuisplein naar theater Monopole. Twintig agenten waren ingezet om de 203 leerlingen het examen af te nemen.
Langs de routes waren extra verkeersborden geplaatst om
het ‘de examinandi niet gemakkelijk te maken en extra op
de proef te stellen’.
De kinderen hoefden niet lang in spanning te zitten. Na het
examen maakte inspecteur P. Douma van de Zandvoortse

politie in theater Monopole direct de namen van de geslaagden bekend. De eerste tot en met de derde prijswinnaars
ontvingen een waardebon van respectievelijk l.7,50, l.5,- en
l.3,-. Het examenfeestje werd afgesloten met drie ‘geestige
tekenilms’en een ijsje voor alle deelnemers.
Ieder jaar was deze bijeenkomst in Monopole weer een groot
feest, waar de kinderen met spanning naartoe gingen en
trots vandaan kwamen. Gelukkig was in het jaar 1958 het
percentage niet-geslaagden bijzonder klein, want zoals toen
al gold: het is van groot belang dat kinderen doordrongen
zijn van de moeilijkheden van het moderne verkeer en zich
daarin oplettend en vlot leren bewegen.
Hier volgen de eerste prijswinnaars: Karel Doormanschool:
Winnie van Wijk, Wilhelminaschool: Charlotte Boon,
Mariaschool: Ton van Schouten, Julianaschool: Dirk van Vliet,
Dr. A. Plesmanschool: Petra Bakker en Patty Hogen-Esch en
de Hannie Schaftschool: Tonny Derr.

Martijn Wijsman monteert een elektronische trapondersteuning

Tachtig procent van de
75plussers springt, nou ja
iguurlijk dan, nog regelmatig op de tweewieler. En de
Zandvoorters? Dat zijn de
echte bikkels, gewend aan
linke kolletjes, zoals de van
Lennepweg, het fietspad
naar Langevelderslag en een
stevige tegenwind uit zee.

accu, dat broodtrommeltje
dus, en een motortje dat in
het wiel zit ingebouwd. Met
een normale accu/batterij
kun je 40 tot 50 kilometer
rijden. Met de lithion batterijen van tegenwoordig kun
je wel een tochtje tot 100
kilometer maken.

“Er zijn tegenwoordig ietsen met een lage instap, zodat je je been niet zo hoog
hoeft op te tillen. Men kan
ook kiezen voor ietsen met
zijwieltjes of een driewieler,
maar daar ben ik niet zo’n
voorstander van. Die zijn
vaak erg log en breed en het
trapt veel zwaarder. Anders
is het wanneer iemand om
medische redenen zo’n iets
gebruikt, maar daarvoor ga
je niet naar een gewone
ietsenwinkel”, zegt Martijn.
Ondertussen werkt hij aan
een iets met een zwart kastje achterop. Allernieuwste
hype: iets met ingebouwd
broodtrommeltje? “Nee”,
lacht Martijn, “dit is een iets
met elektronische trapondersteuning.” Ziet eruit als
een normale iets, ietst ook
als een normale iets, maar
wil je wat hulp bij het trappen, dan schakel je de trapondersteuning in. Alsof je
een onzichtbaar duwtje in de
rug krijgt. De iets heeft een

Ben je lekker aan het toeren
en kan de accu wel weer een
stroomstootje gebruiken?
Daarvoor heeft Sparta voor
de Ion, de iets met elektronische trapondersteuning,
een groot aantal servicepunten door heel Nederland
ingesteld: Ion-oplaadpunten.
Wilt u weten waar, kijk dan
op internet, www.sparta.nl.
Verwacht wordt dat accu’s
van andere fietsmerken
daar op korte termijn ook
opgeladen kunnen worden.
En anders kunt u onderweg
altijd met uw eigen lader
even ‘bijprikken’ in die gezellige uitspanning, waar u toch
al een kopje kofie ging drinken. Volgens Martijn is binnen een uur zestig procent
van de accu bijgeladen. Na
uw tweede kopje kofie en de
plaspauze bent u weer helemaal klaar voor de volgende
etappe. Kijk ook voor leuke
en handige ietsweetjes op
www.ietsen.123.nl of www.
ietsersbond.nl

Uw batterij opladen
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De informatie pagina van de sportraad
www.sportinzandvoort.nl

Onderlinge wedstrijden turnvereniging O.S.S.

Elk jaar sluit O.S.S. zijn sportseizoen af met onderlinge
wedstrijden. Grote en kleine leden van de vereniging
waren afgelopen zaterdagochtend vroeg in de Korverhal

aanwezig om aan ouders en verdere familie en bekenden
hun turnprestatie’s te tonen.

De nummers 1,2 en 3 van de jongens en wedstrijdgroep van O.S.S.

Turnvereniging O.S.S. is één
van de oudste sportverenigingen van Zandvoort. Er is
zo te zien sinds de oprichting in 1904 veel veranderd.
Toen was de sport alleen
toegankelijk voor heren,
pas veel later mochten ook
dames meedoen. Nu zijn de
rollen omgedraaid en zijn
de meisjes in de meerderheid. Ook de sportkleding
is niet meer met 1904 te
vergelijken. Fel gekleurde
velours turnpakjes mét
pijpjes geven nu het beeld
aan. Na een dikke eeuw
met diverse veranderingen

is er één ding hetzelfde gebleven, namelijk de opmars
van de diverse groepen met
muziekbegeleiding en de
verenigingsvlag.

Clubkampioen

De kinderen werden, afhankelijk van het geboortejaar,
in 7 groepen verdeeld. Na een
warming up begon de eerste wedstrijd om 10.00 uur.
Tussen de wedstrijden door
was er een demonstratie van
de peuter en kleutergroep, zij
presenteerden zich verkleed
als smurfen. De hekkensluiters van deze succesvolle dag

waren de jongensgroep
en de wedstrijdgroep van
O.S.S. Onder het deskundig
oog van de juryleden zetten
alle kinderen letterlijk en iguurlijk hun beste beentje
voor, met als eindresultaat:
wie is er nummer 1, 2 of 3
van zijn/haar groep. Aan
het eind van de dag werd
tenslotte als klapper de
clubkampioen 2007/2008
naar voren gehaald. In de
recreatiegroep is Alyssa
Oomen clubkampioen geworden en in de wedstrijdgroep heeft Nicky van Marle
de beker voor de clubkampioen binnen gehaald.
In het slotwoord gaf de
leiding aan dat ze op zoek
is naar iemand die les
kan/wil geven aan de jongensgroep, die in aantal
toeneemt. Tevens kunnen
peuters en kleuters vanaf
4 jaar zich voor het nieuwe
seizoen aanmelden om op
zaterdagochtend van 10.00
tot 11.00 uur, op een speelse
wijze, kennis te maken met
turnen. De eerste lessen beginnen weer op 25, 26 en 28
augustus.

Badminton by Zmash!

Zandvoort kent vanuit het verleden een rijke historie in
badminton. In 1966 was het Dirk van den Nulft die deze

sport in Zandvoort introduceerde. Al snel ontstond er een

grote aanhang van jeugd en senioren die op recreatief
niveau gingen badmintonnen. Uit de vereniging van Van

den Nulft, Sporting Club Zandvoort, werd een competitietak opgericht met de illustere naam BC Lotus, die zich
uitsluitend toelegde op wedstrijden in de Nederlandse
competitie en daarin veel succes oogstte.

Uit deze twee verenigingen
is in 2007 Badminton by
Zmash! ontstaan. Vanaf de
eerste donderdagavond in
september t/m de laatste in
april, is de Korver Sporthal

beschikbaar om deze ontzettend leuke sport te
beoefenen. Er is sinds enkele jaren ook een eigen
jeugdafdeling. Daar is nu
een hele leuke groep vaste

spelers en speelsters uit
ontstaan die wekelijks een
laddercompetitie afwerken
en waar sommige spelers
zelfs de senioren vriendschappelijk verslaan. Na de
jeugd krijgen de senioren
de gelegenheid op recreatief niveau hun wedstrijden
te spelen. Dit in een ongedwongen sfeer, waarbij
de geoefende spelers de
beginnende badmintonners terzijde staan. Op die
manier kan er op alle niveaus onderling gespeeld
worden. Ieder jaar is er
het fameuze Familie- en
Vriendentoernooi waarbij
een groot aantal geoefende
en vooral niet-geoefende
deelnemers strijden om de
prijzen. Zmash! nodigt iedereen van harte uit eens
kennis te maken met de
badmintonsport. De eerste twee keer kan gratis
worden meegespeeld, om
een indruk te krijgen of
deze sport ook iets voor jou
is. Meld je dan even bij Jan
Smit in het Sportcafé.

Extra voordelig winkelen met de ZandvoortPas!
Er zijn dit jaar weer veel Zandvoortse bedrijven waar u met uw ZandvoortPas terecht kunt.
Winkelen in Zandvoort wordt daarom steeds aantrekkelijker.

Zomeractie! Ga naar www.zandvoortpas.nl of vul de bon in op pagina 12!
Bestel nu uw eigen ZandvoortPas en betaal slechts € 5,00 (Normale prijs € 7,50)

uit!
el plaatsen.
Reken zelf uw voordeel ortPas kunt u eenmalig gratis een Zandkorrg!
Met uw nieuwe Zandvovolgende Zandkorrel maar liefst 50% kortin
Tevens krijgt u op elke

Wilt u ook extra proiteren bij het winkelen in Zandvoort?
Bestel dan uw eigen ZandvoortPas!

Voor slechts €5,00 kunt u tot en met het eind van dit jaar proiteren van heel
veel leuke aanbiedingen! Surf naar www.zandvoortpas.nl of kijk op pagina 12

Ook deze zomer is het voordeliger shoppen in Zandvoort met een ZandvoortPas!
De ZandvoortPas 2008 is geldig t/m 31 december 2008
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Succesvolle herstart strandbridgedrive

Na een paar jaar pauze werden afgelopen zaterdag de
kaarten weer ter hand genomen. De organisatie van de

Stichting Zandvoortse Bridgeactiviteiten (SZBA) liet 192
bridgeparen verdeeld over twaalf strandpaviljoens onderling de strijd aangaan.

Strandbrigdedrive bij Club Maritime

In de ochtend werden 16
spellen gespeeld, gevolgd
door een lunch. Bij de
middagsessie, waarin wederom zestien spellen gespeeld werden, bleek dat
het voor veel paren best
vermoeiend was om het
hoge spelpeil van de ochtend te handhaven.
De einduitslag was rond
17.30 uur binnen bij het
‘zenuwcentrum’ in Club

softbal

Maritime, doch alvorens tot
de prijsuitreiking over te
gaan, zette voorzitter Hans
Hogendoorn vier heren,
die veel van de voorgaande
tien afleveringen tot volle
tevredenheid hadden georganiseerd, terecht in het
zonnetje. Vooral door toedoen van de deelnemende
strandpaviljoens en andere
sponsors, konden niet alleen
de tien best geëindigde paren een dinerbon van € 50,-

in ontvangst nemen, maar
waren er tevens prijzen voor
de nummers 30, 50, 70, 90,
110, 130, 150, 170 en een heel
leuke troostprijs voor paar
192.
Aan de andere kant van de
ladder werd erg goed gescoord. Tot hun eigen verrassing werden de dames Van
Vliet/Sturkenboom kampioen met 69,02%. Zij gingen
verheugd naar huis met een
waardebon van € 75 voor een
visschotel van Jaap Kroon en
een prachtig boeket, beschikbaar gesteld door Bloemen
aan Zee. De heren Melis/
Zwetsloot eindigden met een
verschil van slechts 0,04%
op de tweede plaats voor de
echtparen Van Duijvenbode,
De Ruiter en Mevrouw Boon/
heer Schotel.
De Sportraad Zandvoort
had bekers uitgeloofd voor
het beste Zandvoortse paar,
die in het bezit kwamen van
de dames Reijn/Van Dillen
met een score van 58,37%.
Voor volgend jaar staat de
datum al vast: op 20 juni
2009 wordt deze succesvolle
strandbridgedrive opnieuw
georganiseerd!

Tienduizenden truckfans
op Circuit Park Zandvoort

In de evenementenkalender van 2008 van Circuit Park

Zandvoort is een opmerkelijk nieuw evenement opgeno-

men: het Trucks Power Festival. Het is alweer 23 jaar geleden dat op het duinencircuit voor het eerst een truckfestival werd georganiseerd. 15 jaar geleden verhuisde dat

evenement naar Assen en afgelopen weekend was het
dus weer terug bij de basis.

Een van de vele ‘painted’ trucks

Het Trucks Power Festival
heeft afgelopen weekend tienduizenden naar
Zandvoort getrokken. Het
programma, met nostalgie,
power en moderne onderdelen, was zeer uitgekiend
van opzet en werd door iedereen zeer gewaardeerd.
Op de diverse parkeerplaatsen en op een groot gedeelte van de baan waren
vrachtwagens en trucks
in allerlei klassen en for-

Softballers blijven maar winnen

Het herensoftbalteam van ZSC heeft zaterdag de thuiswedstrijd tegen het Haarlemse THB met 5-2 gewonnen. Zowel

ZSC als THB lieten vooral defensief uitstekend softbal zien.
De wedstrijd werd op een hoog spelniveau gespeeld, wat

geïllustreerd werd doordat beide teams slechts één veldfout maakten.

ZSC 3e honkman Ruud
Bijl gaf zijn ploeg na een
puntloos verlopen 1e inning via een homerun
in de 2e inning een 1-0
voorsprong. THB wist in
de eerste helft van de 4e
inning de gelijkmaker te
forceren, 1-1. Het antwoord
van ZSC kwam in de gelijkmakende slagbeurt toen
Jeroen van ’t Wout door
een fout op het derde

honk kwam en Danny van
Soest hem met een opofferingsslag in het linksveld in
staat stelde 2-1 te scoren. In
de gelijkmakende 5e inning
sloeg ZSC definitief toe.
Tjeerd Buijs, Peter Douma,
Alex Verhoeven produceerden honkslagen. Een
tweehonkslag van Ernesto
Vonsee stelde het trio in
staat de score op te voeren
naar 5-1. In de eerste helft

van de 6e inning kwam THB
na twee honkslagen terug
tot 5-2. Verder liet de sterk
spelende ZSC-verdediging,
met werper Buijs (1x 3-slag,
2x 4-wijd, 8 honkslagen
tegen) aan het hoofd, het
niet komen. Omdat ZSC zelf
ook niet meer scoorde eindigde de wedstrijd na 6½
inning in een 5-2 overwinning voor de Zandvoortse
mannen. De ZSC-aanval
sloeg 10 honkslagen. Bijl
en Verhoeven waren de
beste slagmensen met
ieder 2 honkslagen uit 3
slagbeurten. De ZSC-heren
bezetten op de helft van de
competitie van 20 wedstrijden de eerste plaats in de
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4e klasse C met 9 overwinningen uit 10 wedstrijden.
Komende zaterdag speelt
ZSC om 18.00 uur thuis tegen AMVJ/US 2.

Dames

Het ZSC damesteam herstelde zich van de vorige
week geleden nederlaag
tegen runner-up Olympia
Haarlem 7. Tegen het achtste team van Olympia werd
woensdagavond een regelmatige 11-2 overwinning
geboekt. Werpster Wilma
van Riemsdijk en haar velders kwamen zelden in de
problemen en als dit toch
gebeurde functioneerde de
verdediging naar behoren.

Honderden stonden te schitteren en streden om de titel
mooiste truck.
Zondag was het één krioelende massa op het circuit. Veel bekijks kregen de
racetrucks die een zeer divers programma afwerkten
op het rechte stuk voor de
tribune, met als klap op de
vuurpijl een optreden van
Michael Kooij en zijn door
een gasturbine aangedreven
quad. De stunts die hij daarmee uithaalt zijn werkelijk
uniek en werden met een
groot applaus gewaardeerd.
Op het paddockgedeelte
achter de pits was allerlei
entertainment. Live optredens van onder andere de
Zandvoortse formatie Cosy
Cotton Band, die aan een revival bezig is. Ook kon men
zich vermaken op een heuse kermis, echter de trucks
voerden de boventoon, en
niet meer dan terecht. Het
Trucks Power Festival, een
festival dat voor herhaling
zeker vatbaar is!

maten opgesteld. Zaterdag
was het niet al te druk, waarschijnlijk was men bang om
niet op tijd thuis te zijn voor
de EK kwartfinale tussen
Nederland en Rusland. Toch
was de organisatie dik tevreden over het
aantal truckfans dat zich
toen vergaapte
aan trucks, de
een nog mooiMichel Kooij krijgt de handen op elkaar
er dan de ander.

adverteerders

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte
houden van alles wat in Zandvoort leeft.
De adverteerders in de krant van deze week zijn:

Administratiekantoor K. Willemse

Momentum Advies en Coaching

Beach Club Tien

Netexpo Internet BV

Bertram & Brood

Ondernemers Vereniging

Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs

Zandvoort

Café Koper

P. van Kleeff

Café Oomstee

Pluspunt

Cense en van Lingen

Printing People

Circus Zandvoort

Strandpaviljoen Driehuizen nr 21

Club Nautique

Van Aacken Glaszettersbedrijf

Danzee

Van der Valk & Swart Notarissen

Dorsman Assurantiën

Vanhier

Gall & Gall

Vrijehuizenmarkt.nl

Gemeente Zandvoort

Weenink, huisarts

Greeven, Makelaardij o.g.

Willemse Elektrotechniek

IJzerhandel Zantvoort

Yanks Saloon

Kaashuis Tromp

Zandvoort Optiek

21

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

Gemeentelijke publicatie week 26 - 2008

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 17 juni en de
verdere in week 25 door het college genomen besluiten zijn 24
juni vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale
Balie en op de website.

Legesverordening 2
ventabel vastgesteld

3 inclusief toelichting en tarie

In de vergadering van 24 juni 2008 heeft de gemeenteraad van
Zandvoort de Legesverordening 2008/3, inclusief toelichting
en tarieventabel vastgesteld.
De verordening treedt in werking op 1 juli 2008.
De wijzigingen in de verordening betreffen voornamelijk aanpassingen in verband met de inwerkingtreding van de nieuwe
Wet ruimtelijke ordening (Wro) op 1 juni 2008.
De stukken liggen tijdens reguliere openingstijden (zie elders
in deze publicatie) kosteloos ter inzage bij de centrale balie in
het Raadhuis en staan op de website.
Wanneer u meer wilt weten kunt u contact opnemen met de
medewerkers van Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid,
telefoon (023) 5225531, Postbus 47, 2050 AA Overveen. Bij het
belastingkantoor kunnen afschriften van de verordeningen
tegen betaling van leges worden aangevraagd.

Parkeerverordening en Verordening parkeerbelasting

(correctie en aanvulling op de publicatie van week 25)
Op 10 juni jongstleden zijn door de gemeenteraad vastgesteld:
- de Parkeerverordening 2008;
- de Verordening parkeerbelasting 2008/2.
De verordeningen treden in werking per 27 juni 2008. Met deze
besluiten zijn de Parkeerverordening 2003 (vastgesteld 25 juni
2003) en de Verordening parkeerbelasting 2008 (vastgesteld
11 december 2007) ingetrokken.
De betreffende verordeningen liggen vanaf heden bij de centrale balie van het gemeentehuis ter inzage en staan ook op
de website.

Proef geslaagd

nvoering heel Zandvoort

In de afgelopen 6 maanden heeft de Gemeente Zandvoort
samen met de bewoners van een aantal straten in Zandvoort
Zuid een proef gehouden met het gescheiden aanleveren van
oud papier en karton. Gratis is bij een kleine 900 adressen een
speciale papiercontainer neergezet. Deze proef, zo blijkt uit
een tussentijdse evaluatie, is meer dan geslaagd. Er is 96 ton
papier ingezameld bij alle adressen die hebben meegedaan en
er werd tegelijkertijd in deze periode slechts 24 ton minder
papier aangeboden in de wijkcontainers. Er werd dus 72 ton
meer papier ingezameld dan in een vergelijkbare periode van
het vorige jaar. Het college van B&W heeft dan ook besloten
deze manier van huis aan huis inzamelen op vrijwillige basis,

door te voeren bij alle laagbouwadressen van de gemeente
Zandvoort. In week 26 worden alle betrokken huishoudens
aangeschreven. De deelnemers aan de proef worden daarbij van harte bedankt voor hun enorme inzet. De nieuwe
deelnemers krijgen informatie over de nieuwe spelregels. De
definitieve invoering vindt plaats vanaf week 51.De inzameldata voor december 2008 en het jaar 2009 vindt u terug op
de Afvalwijzer 2009 die in de eerste week van december bij u
bezorgd zal worden. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen
hebben, raadpleeg dan de website www.zandvoort.nl of neem
contact op met de Centrale Balie 023 - 5740200.

Kennisgeving wijziging bijlage art. lid 2 van de Huisves
tingsverordening Zuid Kennemerland 2 7

In de vergadering van 18 juli 2006 hebben burgemeester en
wethouders van Zandvoort besloten de verhouding inkomen/
huur als vastgelegd in bijlage 1 artikel 1 lid 2 van de Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland 2007 bij iedere wijziging
van de huurtoeslaggrens te indexeren. Dit besluit heeft als
gevolg dat jaarlijks de subsidiabele huurgrens gelijk wordt
gesteld aan de dan geldende huurtoeslaggrens.
Bijlage 1 artikel 1 lid 2 zal per 1 juli 2008 als volgt wijzigen:
Op grond van artikel 10, lid 2 van de Huisvestingsverordening
wordt voor woonruimte van eigenaren waarmee geen convenant is afgesloten de huurgrens waar beneden de verhouding
inkomen/huur wordt getoetst, gesteld op het bedrag dat is
genoemd als maximale huurgrens voor de Huurtoeslag. Vergunning wordt slecht verleend aan een huishouden indien
de verhouding inkomen/huur conform de volgende tabel
passend is.

Leeftijd

Tot 23 jaar
Boven 23 jaar

Bruto
inkomen/maand
Max. € 1.600,Onder € 2.526,Boven € 2.526,-

n eko en ver

Acceptabele
huurtoeslag
huurprijs/maand
Max. € 348,99
Max. € 631,73
Vanaf € 400,-

nnin enaanvra en

Bouw sloop en reclame aanvragen

Zandvoort:
- Vondellaan 60, vernieuwen opslagkeet, ingekomen 02 juni
2008, 2008-103Rv
- Diverse locaties, plaatsen keetwagen, eco-toilet, en kubuscontainer, ingekomen 2 juni 2008, 2008-104Lv
- Flemingstraat 100, bouw woningen met parkeergarage,
ingekomen 3 juni 2008, 2008-105Rv1efase
- Prinsesseweg 20, gedeeltelijke sloop bouwwerk, ingekomen
04 juni 2008, 2008-106S
- Boulevard Paulus Loot 99, gedeeltelijk plaatsen terras, ingekomen 5 juni 2008, 2008-107Lv
- Poststraat 11, bouw appartementen, ingekomen 11 juni 2008,
2008-109Rv1efase

- Van Stolbergweg 3, gedeeltelijk vergroten dakopbouw, ingekomen 12 juni 2008, 2008-110Rv2efase
- Haltestraat 56a, plaatsen lichtreclame, ingekomen 12 juni
2008, 2008-112R
- Zeestraat 42, uitbreiden woning, ingekomen 13 juni 2008,
2008-113Rv
-Zeestraat 40-40a, plaatsen kapconstructie en renovatie, ingekomen 13 juni 2008, 2008-114Rv
- Mr.Troelstrastraat 9, gedeeltelijk vergroten woning, ingekomen
17 juni 2008, 2008-116Rv
- Mr.Troelstrastraat 7, gedeeltelijk vergroten woning, ingekomen
17 juni 2008, 2008-117Rv
- Emmaweg 15, wijzigen kozijnen achterzijde en doorbreken
draagmuur, ingekomen 13 juni 2008, 2008-118Lv
- Tolweg 6, splitsen woonruimte, ingekomen 16 juni 2008,
2008-119Sp
- Prinsesseweg 10,vergroten noodschool, ingekomen 17 juni
2008, 2008-120Rv
- Piet Leffertsstraat 9, gedeeltelijke sloop bouwwerk, ingekomen
19 juni 2008, 2008-121S
- Prinsesseweg 20, tijdelijk plaatsen kleedkamers etc. tbv bestaande gymzaal, ingekomen 19 juni 2008, 2008-122Rv
Bentveld:
- Ebbingeweg 3a, bouw woning, ingekomen 16 juni 2008,
2008-115Rv1efase

erzonden es iten
Bouw sloop en reclame vergunningen

Zandvoort:
- Keesomstraat 5, slopen van een bouwwerk, verzonden 17 juni
2008, 2008-061S
- Keesomstraat 101, slopen keukenvloer, verzonden 17 juni 2008,
2008-020S
- Linnaeusstraat 1 t/m 11, gedeeltelijk slopen rioolbuizen, verzonden 17 juni 2008, 2008-080S
- Mr.Troelstrastraat 10, plaatsen van een dakopbouw, verzonden
20 juni 2008, 2007-196Rv
- Burg.van Alphenstraat 108, sloop wedstrijdtoren, verzonden
20 juni 2008, 2008-008S

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR Zandvoort Tel: 5 715 715
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vrijstaand

6 slaapkamers

Kostverlorenstraat 61

Burg. Engelbertsstraat 70

Burg. Engelbertsstraat 72

Deze goed onderhouden vrijstaande 30-er jaren villa staat in het geliefde
groene hart van Zandvoort. Het is een gezellig, sfeervol huis, dat groter is dan
het lijkt, iets wat je alleen maar ziet als je de woning ook van binnen bekijkt.
De woning beschikt over 5 slaapkamers, 1 studeerkamer, een prachtige
keuken, een zeer royale living van ca. 55 m2, hoge plafonds, een beschutte
intieme achtertuin met diverse zonneterrassen, niveauverschillen, schuur,
zomerhuis, garage en carport.

Op nog geen 50 meter van het strand en centrum gelegen bevindt zich deze
royale woning met 6 slaapkamers, ruime woonkamer met schuifpui naar het
terras en 2 inpandige garages. Laat u verrassen door de mogelijkheden die
deze woning u kan bieden!

Hotel/Café/Restaurant Meijershof is gunstig gelegen nabij het station van
Zandvoort en met het strand en de zee op loopafstand is dit een goede
uitvalsbasis voor toeristen. Het met warme kleuren sfeervol ingerichte grill
restaurant met bar beschikt over een complete horeca keuken en opslag en
heeft tevens een aangenaam, ruim terras aan de straatkant.
Op de 1ste etage is behalve vier 1-persoonskamers ook een 4-persoons
appartement te vinden. Op de 2e etage zijn nog eens acht 1persoonskamers.

• Sfeervolle woning die om een goed inzicht te krijgen van de ruimte, van
binnen gezien moet worden
• Ook geschikt als Bed & Breakfast accommodatie
• Gebruiksoppervlakte ca. 250 m2

Vraagprijs € 845.000,--

karakteristiek

• Evt. te koop in combinatie met Hotel Meijershof,
Burg. Engelbertsstraat 72
• Geschikt voor evt. verhuur of kantoor/praktijk aan huis
• Gebruiksoppervlakte ca. 215 m2

Vraagprijs: € 569.000,--

• Evt. te koop in combinatie met woonhuis Burg. Engelbertsstraat 70
• Totaal vloeroppervlak ca. 375 m2

Vraagprijs: € 995.000,--

Beste deelnemertjes van de kleurplaatwedstrijd,
Fantastisch zoals jullie de kleurplaat van Jantje uit onze woninggids hebben
ingekleurd. Er waren hele mooie tekeningen bij en het was daarom best
moeilijk om een winnaar uit te kiezen. Ook de vragen die jullie moest
beantwoorden waren soms best moeilijk dachten we maar jullie zijn daar
heel goed in zeg! Bij een volgende keer moeten we het dan nog moeilijker
maken??? Deze keer moeten we toch kiezen en er kan er maar één winnen,
dit keer is de hoofdprijs van 2 kaartjes Linnaeushof voor:

Zandvoortselaan 12

Swaluestraat 11

Vrijstaande karakteristiek 20-er jaren villa met erker aan de voorzijde,
veranda aan de achterzijde, souterrain (2 ruimtes), 3 slaapkamers, knusse
zolderverdieping en zonnige achtertuin op het zuidwesten met achterom.

In het hart van het oude dorpscentrum van Zandvoort, in de directe
nabijheid van de winkels en het strand bieden wij deze verrassend grote
vrijstaande villa aan met 5 slaapkamers, souterrain ruimte, riante zolder,
dubbele garage en een besloten tuin. Door de onverwachte grootte van dit
bijzondere object, woonoppervlakte ca. 275 m2!, leent deze woning zich
goed voor bijvoorbeeld dubbele bewoning of praktijk/kantoor aan huis. Het
pand is dan ook aan de zijkant voorzien van een extra entree.

•
•
•
•
•
•

Fraaie bouwstijl uit de 20-er jaren
Glas in lood bovenlichtjes erker
Besloten achtertuin met achterom
Op loopafstand van het centrum en openbaar vervoer
Woonoppervlakte ca. 150 m2
Perceeloppervlakte 270 m2

• Gebruiksoppervlakte ca. 275 m2, perceeloppervlakte 287 m2

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

horeca

in het centrum

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. 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. 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.

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie

Vraagprijs € 698.000,--

Vraagprijs : € 598.000,--

Fabienne van der Veen, 7 jaar
Fabienne, gefeliciteerd!!!

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR Zandvoort Tel: 5 715 715
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(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie

nieuw

royaal

Hogeweg 92

Martinus Nijhoffstraat 69

Kostverlorenstraat 94

Schitterend gelegen zeer royaal penthouse met riant dakterras van
ca. 250 m2, fantastische uitzicht vanuit alle vertrekken over het gezellige
centrum en de duinen, 2 ruime slaapkamers, 2 badkamers,
2 parkeerplaatsen en 2 bergingen in de onderbouw.
Het complex Sterre der Zee beschikt over 3 liften, welke ook direct toegang
geven tot de parkeergarage en is op steenworp afstand van het centrum
gelegen.

In rustige en kindvriendelijke omgeving gelegen comfortabele tussenwoning (bouwjaar 1991) met 4 slaapkamers, voor-en achtertuin, stenen
schuur en achterom. De woning is goed onderhouden, ligt in een straatje
waar alleen bestemmingsverkeer komt, is nabij centrum, strand en duinen
gesitueerd

Zeer verrassende en royale 2-onder-1 kap villa aan de rand
van het groene hart van Zandvoort op 882 m2 eigen grond. De
vormgeving van deze woning is bijzonder en daardoor ook de
indeling, bovendien beschikt dit huis over 4 verdiepingen, 5
ruime slaapkamers en een groot souterrain; voor verschillende
doeleinden in te richten. Naast de zeer ruime inpandige garage
is ook er voldoende parkeerplaats voor meerdere auto’s op de
oprit in de voortuin. De achtertuin met diverse terrassen is onder
architectuur aangelegd.

•
•
•
•

Enige bewoner op de 4e verdieping
Parkeergarage met elektrisch bedienbare deur
Afgesloten parkeerterrein voor gasten
Gebruiksoppervlakte ca. 220 m2

Vraagprijs: € 1.295.000,--

wijds uitzicht

•
•
•
•

Rustig en kindvriendelijk
Geheel voorzien van dubbele beglazing en hardhouten kozijnen
Begane grond voorzien van een lichte plavuizen vloer
Gebruiksoppervlakte ca 110 m2

Vraagprijs € 329.000,--

• Gebruiksoppervlakte ca. 260 m2, perceeloppervlakte 882 m2

Vraagprijs € 1.095.000,--

comfortabel

ruim & licht

Van Speijkstraat 2/193

Stationsplein 15/5

Van Speijkstraat 2/147

Het idee van binnenkomen in een penthouse krijgt u bij dit appartement,
een complete etage voor uzelf! Dit gevoel van luxe wordt versterkt door
de beveiligde lift die direct uitkomt in het appartement, de woonkamer
die ramen heeft van plafond tot vloer, het riante balkon met een geweldig
mooi uitzicht en de 2 slaapkamers met ieder een eigen badkamer. In de
afgesloten parkeergarage is plaats voor 2 auto’s. Het luxe appartementcomplex Malaga beschikt slechts over 8 appartementen en is gunstig
gelegen op nog geen 200 meter van het strand.

In het luxe appartementencomplex “Monopole II”, ook bekend als het
gebouw “met de blauwe balkons”, ligt dit zeer comfortabele 3-kamer
appartement op de 2e etage. Het appartement heeft een royale woonkamer
en semi-open keuken met bijkeuken, 2 slaapkamers waarvan één zeer ruim
te noemen is en natuurlijk het aantrekkelijke zonneterras op het westen.
Het complex beschikt over een lift.

U zoekt een ruime en lichte hoekwoning met de luxe van 4 slaapkamers
en 2 badkamers, u zoekt een woning met parkeergelegenheid vlakbij
het strand en centrum van Zandvoort? Dan zoekt u de maisonnette
woning in de Van Speijkstraat 2/147! Licht, zonnig en ruimte zijn de
sleutelwoorden voor deze royale woning.

• Gebruiksoppervlakte 160 m2 (incl. terras)

• Privé parkeerplaats in de afgesloten parkeergarage
• Op loopafstand van het strand gelegen
• Gebruiksoppervlakte ca. 105 m2

•
•
•
•

Vraagprijs: € 495.000,--

Vraagprijs: € 325.000,--

Vraagprijs: € 415.000,--

Veel lichtinval door hoekligging
Luxe 2de badkamer (2008)
3 balkons/terrassen
Gebruiksoppervlakte ca. 160m2

Zandvoortse

4e jaargang • week 27
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Het wekelijkse nieuwsblad
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl
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Actueel

Courant
Cultuur

7

Harde aanpak
is mogelijk

Teylers Museum
TukTuk

RIBW opent jongerenproject

Zie onze advertentie op de achterpagina

15

Actueel

23

Afscheid roken
in horeca

Sport

Nieuwe GT4
in Zandvoort

Unieke tennisclinic bij Nieuw Unicum
Maandag 30 juni was voor de bewoners van Nieuw Unicum een unieke dag op een unieke
plek. Niet alleen de zon was besteld maar ook viervoudig Paralympisch kampioene Esther

• Heel Tijgerwit € 1,75
• 10 Witte Bollen € 2,50
• Weekendtaartje € 7.95

Vergeer was aanwezig. Zij was op uitnodiging van omroepvereniging Max op de tennisbaan om een zevental bewoners van Nieuw Unicum een rolstoeltennisles aan te bieden.
Tekst en foto Nel Kerkman

Stap ook eens binnen voor
een heerlijk belegd broodje
met ambachtelijk gemaakte
salade, of een heerlijk kopje
koffie met een gebakje
Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

De oficiële opening van de besche rmde woonvorm

De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland/Amstelland (RIBW K/A) heeft vorige week oficieel een nieuwe beschermde woonvorm in Zandvoort

Juli actie
Meekleurende
brillenglazen
enkelvoudig
€ 75,- per paar!

Sea Optiek
Zichtbaar Beter

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74
Vrijdag koopavond

De Mannetjes
Kwaliteitsimpuls
strand

‘Als we er alleen over
blijven discussiëren gebeurt
er dus voorlopig niets’

geopend. In het oude Strandhotel zijn twee verdiepingen

Normaal krijgen de bewoners tennisles van de vrijwilligers van sportclub Unique.
Maar dit keer was het een
bijzondere eer om van Esther
Vergeer persoonlijk aanwijzigingen te krijgen hoe je het
beste de bal kunt serveren
of hoe je je backhand kunt
verbeteren. Ester Vergeer is

dan ook een natuurtalent in
het rolstoeltennis. Toen ze
nog maar een paar weken
tennisles had, werd ze al benaderd door de toenmalige
bondscoach. Esther deed al
vrij snel mee aan internationale wedstrijden, ze kon
aardig meekomen met de
professionals. In haar tak van
sport is ze nagenoeg onklopbaar. De rolstoeltennisster

is viervoudig paralympisch
kampioene en werd diverse
malen uitgeroepen tot gehandicapte sportster van
het jaar. Begin september
gaat Esther Vergeer naar de
Paralympics in Beijing. Reken
maar dat de bewoners van
Nieuw Unicum aan de beeldbuis gekluisterd zitten.

vervolg op pagina 11

omgevormd tot een beschermde woonvorm voor jongeren
tussen 16 en 24 jaar met een psychiatrische diagnose DSM
IV. Er is plaats voor 20 jongeren.
Al in september vorig jaar zijn
er jongeren geplaatst waarvan
duidelijk is dat zij na behandeling in de jeugdpsychiatrie
of jeugdzorg nog niet toe zijn
aan (begeleid) zelfstandig wonen, maar die ook niet meer
bij hun ouders thuis kunnen
wonen. Voor een deel zal het
om jeugdigen gaan die naar
verwachting blijvend ondersteuning nodig zullen hebben,
bijvoorbeeld in een Beschermd
Wonen-project voor volwassenen. Voor een deel kan het
ook gaan om jeugdigen met
perspectief op zelfstandig wonen, met Begeleid Zelfstandig
Wonen (BZW)-begeleiding.
De vele gasten werden door
projectleider Miriam Huynen
verwelkomd. Met het gezamenlijk doorknippen van een
lint door bewoner Bas van
Wooning en projectmanager

Zorg Louise Olij, werd de oficiele handeling verricht. Daarna
las Boris Bosscher een eigen
gedicht voor en zong Sanne
Stam, met begeleiding van
Brian Onderstal op gitaar, een
prachtig lied van Anouk. De
jongeren kunnen nu eindelijk
onder begeleiding de weg naar
zelfstandig wonen inslaan.

De deelnemers van de Tennisclinic door viervoudig paralympisch kampioene rolstoeltennis Esther Vergeer (4e van links)

Straat-, gebied- of dorpsverbod:

Satehcafé
Auto Strijder
Zandvoort

Zeestraat 36

gemeenteraad stelde de 1e wijzigingsverordening APV 2008 vast op grond waarvan
de burgemeester kan besluiten dit op te
leggen. De wijzigingsverordening is in te zien
bij de Centrale Balie van het raadhuis.

Meer hierover leest u in de gemeente-advertentie
of in één van de artikelen in deze krant.

1

Strooi uit mijn as
Naar alle winden
Omdat, wat eens mijn lichaam was
De weg kan vinden
Naar alles wat ’t eens beminde
Naar wolk en zee
En zich daarmee verbinde.

14 juni – 27 juni 2008
Gehuwd:

De dood kan je vriend worden als na een kortstondige
ziekte verder leven geen enkele waarde meer heeft.

Elisabeth Johanna Maria
Polak-Cassée
weduwe van C.A. Polak
* Zandvoort, 1 april 1928

burgerlijke stand

† Haarlem, 27 juni 2008

J. Swart en M.M.E. Swart-Polak
C.G.A. Polak en H.M. Polak-Schouten
Barbara Polak
Serge Polak
Correspondentieadres:
Goudpluvier 34
1121 ES Landsmeer

Van Kooten, Michel Leonardus Johannes en: Bokma, Andrea
Bruijnzeel, Richard en: Beker, Karen
Van den Bos, Michiel Johannes, en: Van den Hoek, Joyce
Nicolette
Dolderman, Robert Rudolf en: Koper, Wilhelmina
Van der Ham, Marco Martijn en: Limat, Sandrine

Ondertrouw

Dijkstra, Cornelis, en: Charradi Dlimi, Rachida
Aarens, Martijn Thomas, en : Van der Mije, Chantal

Geboren :

Senne Bo, zoon van: Van Schajik, Gerard en: Strijder, Lisette

Overleden:

Peters, Peter Conraad, oud 87 jaar
Brugman, geb. Koolemans, Marijtje, oud 90 jaar
Scharff, Johannes Marinus, oud 77 jaar
Bol, geb. Smit, Arendina, oud 82 jaar
Meijer, Thea Marcella, oud 60 jaar
De Ruiter, Cornelis Frederik, oud 89 jaar
Heijnes, Rudolf, oud 87 jaar
Rovers, Frederik Albert, oud 59 jaar

Na een lang en goed leven hier op aarde,
waarvoor zij God dankbaar was,
is van ons weggenomen onze lieve moeder en oma

Saapke Wesselius
weduwe van Antoon den Duijn
6 januari 1922

Vlees- en visspecialiteiten
Keuken iedere avond geopend
Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

29 juni 2008

Toos den Duijn
Theo Maas
Judith
Esther

zomerplanten

Jan den Duijn
Brigitte Marcker
Xander
Wouter

speciale mengsels voor plantenbakken –
potterie - hanging baskets

Haarlem:

Van Stolbergweg 1 Tel. 57 170 93

Sabine Sabelis
Astrid van ’t Veer

Het samenzijn vindt plaats op vrijdag 4 juli om 12.00
uur op de Algemene Begraafplaats, Tollensstraat 67
te Zandvoort. Aansluitend zullen wij mama aan
de aarde toevertrouwen. Na afloop is er gelegenheid
elkaar te ontmoeten.

DE COMBINATIE VAN KLASSIEK,
CASUAL EN EXCLUSIVITEIT.
HUMBERTO, CASA-MODA, BAILEYS, CALVIN-KLEIN UNDERWEAR,

Correspondentieadres:
De heer J. den Duijn
J.H. van Kinsbergenstraat 16
1901 WT Castricum
2

Tel. 023 - 571 57 07

Circus Zandvoort Solexrace. Dit jaar maakt de amateur-

www.clubnautique.nl

ronde plaats voor de Versteege Wielersport Dikkebanden-

race, waarvoor alle kinderen met een iets zich nu kunnen

juli

Do
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Hoog

3 04.06 1 2 . 3 5 16.36
4
00.36 04.52 1 4 . 5 2
5
01.20 05. 41 1 5. 46
6
02.06 06.29 16.26
7
02.56 0 7.1 6 1 7. 0 1
8
03.45 08.05 1 7 . 1 0
9
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10
05.36 09.44 18.20

1 7. 2 6
1 8 .1 6
18.58
19.48
2 0. 3 1
21.19
22.09
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inschrijven bij Versteege Wielersport.

ALBERTO, TAKE-TWO JEANS, BUDDHA TO BUDDHA,
RED-WING SHOES EN VELE ANDERE.

www.vlugfashion.nl
Haltestraat 2a
7 dagen per week geopend tot 21.00 uur

voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf
Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl

colofon

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres:
Hogeweg 39-1 - 2042 GE Zandvoort - Tel & Fax 023 - 5732 752
Email: redactie@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden kantoor:
Maandag en dinsdag 09.00 - 16.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
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Letty van den Brand-Kinderdijk - Tel. 06 - 434 297 83
Email: letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
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Gillis Kok - Tel. 06 - 460 460 26
Email: gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie:
Joop van Nes - Tel. 06 - 144 826 85
Email: joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving:
IR Design Zandvoort - Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort
Druk:
Dijkman offset - Visseringsweg 40 - Diemen
Verspreiding:
ZVO Verspreiders - www.zvo-verspreiders.nl
Tel. 06-1139 1478 - (tevens nabezorging)
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Zandvoort Press B.V.
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www.zandvoortsecourant.nl

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Bij de vergadering van vorige week woensdag, stond on-

der andere de Vooraankondiging Nota Kwaliteitsimpuls
Strand op de agenda. Tijdens de behandeling van dit

agendapunt kwam naar voren dat volgens wethouder

Wilfred Tates het aangekondigde raadsbesluit, dat eraan
gehecht was, niet van toepassing was en het gezien moest

worden als een discussienota. Al dan niet schoorvoetend
namen de commissieleden daar genoegen mee.

Administratiekantoor

Administratie en
belastingaangiften

Velserbroek: Heiny den Duijn
Andries Kuiper

Castricum:

restaurant aan het strand

Commissie Projecten & Thema’s
column
Profronde, Dikkebandenrace Politiek
en Solexrace
Vooraankondiging Kwaliteitsimpuls Strand Herinneringen
Zondag 20 juli is het Zandvoortse centrum wederom het
En opeens is het stil om ons
nog
geen
raadsvoorstel
heen. Na enkele hectische
toneel van de Holland Casino Zandvoort Profronde en de

K. Willemse

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Breda:

waterstanden

Peter Michalides van hoofdsponsor Holland Casino Zandvoort
feliciteert de winnaar van 2007 Aad Vierhouten

Organisatoren Arlan Berg en
Mark Rasch zijn verheugd
te kunnen melden dat het
hele evenement dit jaar een
nog groter spektakel kan
gaan worden. Waar vorig
jaar Sebastian Langeveld,
Aart Vierhouten en Servais
Knaven tot de deelnemers
behoorden, zijn de namen dit
jaar minstens even indrukwekkend. (Wie dat zullen zijn
houden zij nog even stil…)

Solex te huur

Maar er is een ander belangrijk aspect aan dit spektakel:
de solexrace wordt nu voor

cartoon

een ieder toegankelijk, ook
wanneer men niet in het
bezit is van een solex. De organisatie heeft namelijk 30
solexen weten te bemachtigen welke zij voor alle manches gaat verhuren!
Een gevarieerd programma
dat begint om 17.30 uur, aangevuld met live muziek op
verschillende locaties. Meer
informatie over de verhuur
van de solexen, het inschrijven voor de dikkebandenrace
en het exacte programma
vindt u op de website www.
wielerrondezandvoort.nl

Hans van Pelt

Volgens Tates was het een
notitie om te komen tot.
Volgens hem wilde dat zeggen dat het stuk geschreven
is met een paar uitdagende
statements om de discussie
op te voeren. De mening van
de commissie zou worden
meegenomen met de overleggen met bijvoorbeeld de
strandpachters, de kampeerverenigingen en de venters.
De uitkomsten van die overleggen worden opgenomen
in een nota die in een later
stadium aan de commissie
voor behandeling zal worden aangeboden. “De nota
wordt zonder meer over
de zomer heen getild”, zei
Tates. De Kwaliteitsimpuls
Strand is onderdeel van de
raadsopdracht en het college wil er een serieuze nota
van maken.

Suggestief

Inspreker Wim Fischer,
voorzitter van het OPZ
(Ondernemers Platform
Zandvoor t) en tevens
strandpachter, verwonderde zich ook over het
aangehechte raadsbesluit.
Hij memoreerde dat er nog
geen overleg is geweest
tussen de gemeente en de
ondernemers op het strand.
Volgens hem gooit de nota
“de boel open voor discus-

Enige tijd geleden meldde
deze krant dat de gemeente
zaak maakt van het minimabeleid. Ouders met schoolgaande kinderen kunnen
een aanvraag indienen om
hun kroost te kunnen laten

Wim Fischer, voorzitter van het
Ondernemersplatform

sie”. Hij noemde met name
de eventuele zonering en
sanering die levendige discussies zullen opleveren. In
tegenspraak tot de nota,
die ervan uitgaat dat het
imago ‘Zandvoortse strand:
lelijk, vol en druk’ zou zijn,
is Fischer, en met hem de
meeste strandondernemers, van mening dat de
regelmatig terugkomende
gast een andere mening is
toegedaan en hij dan ook
dat “het suggestieve aannames zijn.”

Sanering bespreekbaar

OPZ-fractievoorzitter Carl
Simons was het met Fischer
grotendeels eens. Ook hij
vindt zonering moeilijk realiseerbaar maar sanering
wel bespreekbaar. Volgens
Andor Sandbergen (CDA)
is in overleg gaan met de
branche het eerste wat het
college moet doen. Cor van

Formulieren

sporten of van culturele
verenigingen lid te worden.
Toen waren de formulieren
nog niet klaar maar vanaf
komende maandag kunnen
zij opgehaald worden bij de
centrale balie van het raad-

Koningsbruggen (GBZ) vindt
dat de kwaliteit door de individuele strandpachter wel
in de gaten wordt gehouden
“omdat anders de klanten
weglopen.” Hij roept het college op om datgene wat voor
het strand ligt kwalitatief op
peil te brengen, door bijvoorbeeld openbare toiletten te
plaatsen en de weg van het
openbaar vervoer naar het
strand te verbeteren. Hans
Drommel (VVD) wil eveneens graag alle branches
betrekken bij de kwaliteitsimpuls. Naar zijn smaak is
het nooit druk genoeg en hij
is blij en trots als het strand
vol is. Cees de Koster (GL) verwoorde wat bij een aantal leden en op de tribune leefde:
“Wij hebben uw volgorde
afgewezen.”

Interruptie

Tates verwonderde zich over
een aantal commissieleden
die wel kritiek hadden maar
met geen enkele inbreng of
idee kwamen. De opmerking van hem dat een aantal partijen niet genoeg tijd
in het stuk zouden hebben
gestoken werd niet bepaald
gedeeld. Ushi Rietkerk (PvdA)
verbaasde zich bij interruptie
erover dat alles wat zij wilde
zeggen, na grondige bestudering van het stuk, door de
insprekers en deskundigen
al was aangevoerd. “Ik heb
niet de pretenties dat ik uit
ervaring weet wat zij weten
uit ervaring. Dus eerst de
deskundigen horen en dan
naar de politiek komen”, gaf
ze de wethouder mee. Tates
zegde dat na de tweede termijn uiteraard toe. Wordt
vervolgt!

huis en bij Pluspunt in Noord.
Ook via het centrale telefoonnummer van de gemeente,
023-5740100, zijn de formulieren te bestellen en via de
gemeentelijke website zijn ze
eventueel te downloaden.

maar ook ontroerende weken
na de begrafenis van schoonmama komen we weer tot
ons zelf. Een mooie tekst is;
het leven gaat door. Zo is het
ook. Je moet het verstoorde
ritme weer oppakken. Dat
heeft tijd nodig. En lukt ook
wel weer.
Na een sobere uitvaartdienst
en gesprekjes onderling komt
ook iets anders naar voren.
Een huis moet worden leeg
geruimd. Als je het al een
keer hebt mee gemaakt weet
je, dat het heel vervelend is.
Herinneringen komen naar
boven. Boeken, foto’s, papieren en polissen, uitgezocht.
Kleding, en wat heeft een
mens veel, moet een andere
bestemming krijgen. Als je
zeventig jaar in een groot
huis hebt gewoond bewaar
je van alles. En als ik in mijn
eigen huis rondkijk, weet ik
dat hetzelfde kan gaan gebeuren. Ik neem me streng
voor, op te gaan ruimen.
En begin bij de boekenkast
waar nog leermateriaal staat.
Lectuur die ik ééns heb gelezen. Waar ik mijn kleuteropleiding mee heb voltooid. Ja.
Het staat er nog steeds. Hoog
op de boekenplank. Maar wát
is het moeilijk om afstand te
doen van alles wat je verzameld hebt. Fotoboeken vol
herinneringen. Souvenirs
meegebracht van verre reizen. Ook hebbedin getjes,
gekregen van de kinderen.
Moeten die nu écht weg?
En al dat opgespaarde oude
speelgoed… Het staat zo gezellig boven op de plank in de
gang. Verhuizen naar een lat
zou een oplossing zijn. Maar
dat zijn we nog echt niet van
plan!
Zo schuif je het dilemma vooruit. De weken rijgen zich aaneen. En er komt (weer) niets
van. Laat ook maar staan die
spullen. ‘Ooit’ maken we er tijd voor.
Nemen we onszelf
voor. Wanneer dat
‘ooit’ is? Ik zou het
niet weten.

Lienke Brugman

familieberichten
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Beter Mobiel
Ard Keff

Zoekt voor het seizoen:

STOELENMAN
en
BEDIENEND PERSONEEL

dealer van

evenementen agenda

julijulijulijulijulijuli

Strandpaviljoen
Driehuizen nr. 21

SCOOTMOBIELEN / ROLLATORS

Hotel Hoogland aan de voet van de watertoren.
30 kamers, 3 sterren, het gehele jaar geopend
zoekt
stevige dame/ heer, die wil assisteren in de

housekeeping
en bij het ontbijt
Werktijden en/of dagen in overleg.
Wij denken aan een vaste aanstelling voor
een aantal uren.
Reacties graag naar Floris Faber:
023 5715541 of info@hotelhoogland.nl

ZANDVOORT
HOTEL HOOGLAND
Hotel Hoogland aan de voet van de watertoren.
30 kamers, 3 sterren, het gehele jaar geopend
zoekt

nachtreceptionist
voor 1 of meerdere nachten per week.
Werktijd van 23.00 uur tot 7.00 uur.
Er is een lijstje ‘te doen’, maar er blijft veel tijd
over voor b.v. studie.
Dus ideaal voor een student, maar ook een
gepensioneerd iemand is van harte welkom.
Reacties graag naar Floris Faber:
023 5715541 of info@hotelhoogland.nl
4

5

5-18

Tel.: 023-5715524

ZANDVOORT
HOTEL HOOGLAND

5

Max Planckstraat 44, 2041 CZ, Zandvoort
023-5735735
www.betermobiel.nl
info@betermobiel.nl
JA, stuur mij gratis de uitgebreide brochure.
========================
Naam ______________________Dhr/Mevr
Adres ______________________________
PC/Plaats ___________________________
Telefoon ____________________________
Email ____________________________ZC27
Opsturen naar: Beter Mobiel, Max Planckstr.44, 2041CZ, Zandvoort

Zin om te sporten?
kijk op

www.sportinzandvoort.nl

6

11-13
12
17

18

18-27
19

20
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Wie regelmatig betrokken is bij de verstoring van de open-

Muziekfestival
live muziek op podia in centrum

Meijer. Zandvoorts eerste burger zal niet schromen om,

Zandvoort (A)Live
strandpaviljoen 13/14/15

bare orde in Zandvoort, loopt de kans opgeroepen te worden vooor een persoonlijk gesprek met burgemeester Niek
alvorens over te gaan tot het opleggen van een straat of
gebiedsverbod, een persoonlijk gesprek aan te gaan met
de ordeverstoorder.

DTM
(autoraces) Circuit
Just for Fun
slotoptreden Raadhuisplein
Kortebaandraverij
Zeestraat
Santekraampie
(Rekreade) Gasthuisplein
Kermis
Circuit
Salsafestival
live muziek op podia in centrum
Wielerronde
Centrum Zandvoort

Muzikaal weekend

Meijer: “in gesprek gaan met ordeverstoorders”

Vorige week besloot de gemeenteraad de burgemeester de mogelijkheid te bieden

op te treden tegen mensen,
die bijvoorbeeld hun woonomgeving terroriseren of zich

Wethouder Toonen heeft de buurtbewoners gegarandeerd
dat de sociocratische school in de tijdelijk huisvesting, in

Onder de noemer Muziekfestival staat er op zaterdagavond
zowel bij café Neuf en discotheek Chin Chin in de Haltestraat
als op het Dorpsplein voor de Yanks Saloon een podium met
een zeer aansprekend programma. Verder valt er in Grand
Café Danzee zowel zaterdag als zondag te genieten van live
optredens.

Julianaweg/Emmaweg en omgeving, tijdens een informa-

Buitenschoolse opvang De Boomhut
Voor-, tussen-, naschoolse en vakantie opvang.

Voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind.
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.
Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer • Plezier
Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten
Flemingstraat 55
T: 023 – 57 173 73 / 57 40 330
info@pluspuntzandvoort.nl

•
•
•

2041 VW Zandvoort
F: 023-57 16 865
www.pluspuntzandvoort.nl

als bezoeker van Zandvoort
misdragen, te weren uit bepaalde gebieden of de gehele
gemeente. Zo een verbod kan
gelden voor een paar dagen,
maar maximaal voor een
half jaar. “Wat ik doe is het
beleid dat mijn voorganger
heeft ingezet voortzetten
en aanscherpen. Het gaat
om een groep van circa 200
personen, waarvan er veertig met naam bij ons bekend
zijn. Deze veertig krijgen binnenkort een brief waarin hen
in niet mis te vatten bewoordingen wordt duidelijk gemaakt dat hun gedrag niet
meer getolereerd zal worden”, stelt Meijer vastberaden. Overigens verwacht hij
niet veelvuldig van dergelijke
verboden te zullen moeten
opleggen. Zijn ervaring sinds
zijn aantreden is dat het om
een enkele keer gaat.

Vele vragen rond tijdelijke vestiging De School

Komend weekend staat bol van de muzikale evenementen
in Zandvoort. Niet alleen start op zondag weer het Zandvoort Alive festival, ook in het centrum staan interessante
optredens van bekende artiesten gepland.

Zaterdag begint het feest in de Haltestraat met een kinderdisco. De kleintjes kunnen zich vanaf 19.00 uur helemaal
uitleven op het podium. Daarna is het om en om de beurt
aan de bekende formatie Buckwheat die afgewisseld wordt
door een sensationeel optreden van de achtergrondzangeres
van Alain Clark: AmberLive. Op het Dorpsplein is vanaf 20.00
uur de pittige damesformatie Too Hot To Handle te bewonderen. Danzee presenteert zaterdagavond vanaf 20.00 uur
de ‘Crazy piano’s’.

Met oog en oor
de badplaats door

Op het matje bij de burgemeester

Juli
Show en Dans
Nederlandse Folkore, Gasthuisplein

Rekreade
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de voormalige Gereformeerde kerk, nooit meer dan zeventig leerlingen zal tellen. De wethouder deed dinsdagavond
deze toezegging ten overstaan van dertig bewoners van de
tiebijeenkomst in het Gemeenschapshuis.

In de kerk wordt tijdelijk De School gehuisvest

De bedoeling was de omwonende te informeren over
wat hen te wachten stond.
Aan een uitgebreide uitleg
hadden de aanwezigen
echter geen behoefte. Ze
wilden liever dat een aantal
bij hen levende prangende
vragen afdoende werden
beantwoord. Eén van die
vragen was op welke wijze bezwaar gemaakt kan

worden tegen de wijziging
van het bestemmingsplan
waarin het gebouw nu nog
als kerk is aangemerkt. Via
de procedure waarin de bestemming wordt gewijzigd
hebben belanghebbenden
gedurende zes weken de
tijd hun visie op de wijziging te geven of hun mogelijke bezwaren kenbaar
te maken.

Verre toekomst

Ook wilden omwonenden weten wat er in de toekomst met
het gebouw zal gaan gebeuren. Pogingen van Toonen om
uit te leggen dat dit een zaak
is van de nieuwe eigenaar
EMM/De Key en dat de ontwikkelingen nog zo vers zijn
dat hij daar nog niets van kon
zeggen, leken aan dovemans
oren gericht. “De tijdelijke wijziging geldt voor een periode
van maximaal vijf jaar, maar
de verwachting is dat er eerder een andere oplossing zal
moeten komen voor De School.
Daar wordt nu al aangewerkt.
Daarbij wordt gedacht aan mogelijkheden binnen de nieuwe
plannen voor de nieuwbouw
van het Wim Gertenbach
College. Als de ter visie legging voor vertraging zorgt, zal
De School toch aan het begin
van het nieuwe schooljaar
2008/2009 in augustus van
start gaan. De gemeente zal
dan voor een behuizing moeten zorgen. “Huisvestiging is
een zaak van de gemeente en
niet van het schoolbestuur”,
sprak Toonen duidelijke taal
over de start van De School die
nu rond de 25 aanmeldingen
binnen heeft.

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Hartenkreet

Ook in Zandvoort is de
natuur de laatste weken
erg droog. De medewerkers van de gemeentelijke
groenvoorziening doen er
alles aan om de openbaargroenvoorziening goed en
voldoende water te geven.
Dat extra water geven is
dringend nodig. Echter er
is onvoldoende capaciteit
om al het groen te voorzien van water. Daarom
deze hartenkreet: “Wilt
u helpen het openbaarplantsoen water te geven?”
Hierbij ook nog een tip van
de afdeling groenvoorziening. Het beste is om in de
avonduren water te geven
en de sproei-installatie een
uur lang op dezelfde plek
te laten staan. Korter water geven leidt er toe dat
alleen de bovenste laag
van de grond nat wordt en
weer snel verdampt. Alleen
pas gezaaid gras moet vaker water hebben. Ziet u
gemeentelijk groen dat er
slecht uit ziet? Meldt u het
dan aan de meldlijn telefoonnummer 57 40 200.

Opvolger

Klaas Koper. Dorpsomroeper
is mijn taak. En als ik op een
dag mijn stemgeluid staak,
door een verkoudheid of
anderszins problemen met
mijn stemgeluid, dan is mijn
opvolger reeds gevonden.
Vandaag zwaaien we haar
uit. Van haar stemgeluid
gaan alle oren suizen. Ziehier
toekomstig dorpsomroepster Sanne van Cruijssen.

Terug naar af

Opgelucht haalde pensionhouder Redelaar van de
Oranjestraat adem toen hij
persoonlijk door Frank
Beijk (ambtenaar bij
de gemeente) werd gebeld dat er misschien
een achterdeurtje was
om toch een parkeervergunning voor zijn
pension te ontvangen.
Enkele dagen later werd
er weer gebeld met de mededeling dat regels nu eenmaal regels zijn en Redelaar
niet in aanmerking kwam
voor een vergunning. Tot op
de dag van vandaag heeft de
pensionhouder geen brief
ontvangen met de rede van
de afwijzing. Het is een proef,
dus zijn gasten moeten worden doorverwezen naar het
parkeerterrein Zuid. Volgens
Redeleaar gaat dit muisje
beslist een staartje krijgen.
Wordt vervolgd!

Ontdek je plekje
Het is toch wel prettig te
weten dat men zelfs bij
het Wim Gertenbach college al meedenkt voor een
toekomstige vervanger van
de Zandvoortse dorpsomroeper. Tijdens de diplomauitreiking op het bordes van
het raadhuis werden de geslaagden door dorpsomroeper Klaas Koper gepresenteerd met een persoonlijk
gedicht. Als dank ontving
Klaas een foto met de volgende tekst: Mijn naam is

Op 6 juli kun je weer je eerste
voetstappen zetten in een gebied dat tot 1 juli in verband
met het broedseizoen gesloten is geweest. Het is een
natuurwandeling die het IVN
Zuid-Kennemerland organiseert over het Wurmenveld
en het Kraansvlak naar
Bloemendaal aan Zee en weer
terug via het Duinpieperpad.
Het Kraansvlak is het mooie
duingebied achter Zandvoort,
dat beroemd is om zijn bijzondere plantenrijkdom en
zijn unieke zeedorpenlandschap en natte duinvalleien.

Misschien ziet u in de verte wel een wisent lopen!
Vertrek 18.00 uur vanaf
het spoor-fietstunneltje
in Zandvoort-Noord, met
de iets bereikbaar via het
Visserspad. Bereikbaar met
de auto via ZandvoortNoord, einde Wattstraat.
Verrekijker, drinken en
iets te eten meenemen!
Deelname is gratis.
Duur: 4 uur. Aanmelden
vooraf is niet nodig.

Bericht van team
DonkerBlond

Een karavaan van 20 oranje auto’s is 21 juni van het
Amsterdamse Olympisch
Stadion vertrokken naar
Beijing, om de atleten te
ondersteunen en geld in
te zamelen voor een goed
doel. Een van de 20 voertuigen wordt bestuurd
door de beheerder van
het Zandvoorts museum
Sabine Huls en haar vriendin Tamara Mangelaars,
beter bekend als het team
DonkerBlond. Met een
berichtje op de website
melden ze dat ze zonder
problemen via Duitsland,
Oostenrijk, Slovenië,
Kroatië, Servië en Bulgarije
in Istanbul zijn aangekomen.Ook met hun auto
‘de Disco’ gaat alles goed.
Alleen de berg op heeft de
Disco het zwaar en loopt
de temperatuur langzaam
op. De berg naar beneden
koelt de motor (gelukkig) snel weer af. Het was
even wennen, maar zoals
DonkerBlond meldt gaat
alles goed en hebben ze
het onbeschrijfelijk naar
hun zin.
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Gratis leesplezier aan zee

Het is tegenwoordig een

MUZIEKFESTIVAL
CENTRUM ZANDVOORT
Zaterd ag 5 j u li

midden Haltestraat

19.00 uur:
20.30 uur:

Kinderdisco
AmberLive
Buckwheat

Dorpsplein

20.00 uur:

Too hot to handle

ZANDVOORT De Savornin Lohmanstraat 2
Van Speijkstraat 2-37

ZANDVOORT

Indeling
Parterre: entree met trap naar de 1e etage
1e etage: entree, gang, slaapkamer voorzijde (9 m²), badkamer (8,8 m²) met ligbad,
douche, wastafel en toilet, 2 slaapkamers
aan de achterzijde (10 m² en 19,3 m²)
2e etage: overloop, woonkamer (20 m²)
met openslaande deuren naar het balkon

(ZO, 9,2 m²), moderne open keuken (7 m²)
v.v. inbouwapparatuur en inductiekookplaat, eetkamer (8,7 m²), kast met was-/
drogeropstelling, toilet met fontein
3e etage: studio (40,8 m²) met openslaande
deuren naar aangrenzend dakterras
Bijzonderheden:
• Eigen parkeerplaats in parkeerkelder en
parkeervergunning voor 2e auto
• Servicekosten € 143,- per maand
• Zeer gezonde Vereniging van Eigenaars
• De woning is gebouwd met GIW garantie
• Buitenschilderwerk 2005
• Opgegeven maten/jaartallen zijn indicatief
• Aanvaarding in overleg

Vraagprijs € 374.500,- k.k.

het Zandvoortse strand, Zandvoort Alive, staat weer voor

de deur. Met drie strandtenten, The Australian Beachbar

Skyline, Bruxelles aan Zee en Mango’s Beachbar, tiental-

len artiesten en gratis entree is Zandvoort Alive al jaren

ciële ondersteuning van de
provincie Noord-Holland is

een groot succes. Vorig jaar kwamen er maar liefst 10.000

bezoekers van allerlei pluimage op af en dat maakt Zandvoort Alive juist zo uniek. Dit jaar zijn er festivals op 6 juli
en 9 & 10 augustus.

nisatie is in handen van de
gemeente, de plaatselijke
bibliotheek en ProBiblio.

Opening van de strandbibliotheek met het Zandvoorts Mannenkoor

Een bibliotheek bestaat anno
2008 niet meer alleen uit boeken. Het elektronische boek,
de iPod en luisterboeken zijn
in iedere openbare bibliotheek
en ook in de strandbibliotheek
aanwezig. In de bouwkeet,
waarin de strandbibliotheek
is gevestigd, kunnen bezoekers niet alleen boeken lenen
maar ook tijdschriften. Ook
kinderen van 6 tot 14 jaar kunnen terecht in de ‘strandbieb’.
Voor de allerkleinsten zijn er
prentenboeken. Alleen een
registratieformulier invullen
is het enige wat er gevraagd
wordt. Mocht het boek er niet
zijn dan kan je het boek voor
de volgende dag reserveren.
Dan moet je uiteraard wel
langer in Zandvoort verblijven.

Cirkel is rond

Met luide stem kondigde
dorpsomroeper Klaas Koper
de oficiële opening van de
vier Noord-Hollandse strandbibliotheken aan. Daarna was
het Zandvoorts mannenkoor
aan de beurt om er een feestelijk tintje aan te geven. De
directeur van bibliotheek
Duinrand Erna Meijer verwelkomde alle genodigden en
belangstellenden. Vervolgens
maakte Wethouder Gert
Toonen in zijn toespraak een
link naar zijn eerdere loopbanen als bibliothecaris en
strandpachter. Hij vond het
een bijzondere eer om ‘zijn
cirkel’ met deze opening af
te ronden. Voordat hij samen
met de kinderen van de buitenschoolse opvang Ducky
Duck de sleutel van de deur
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Tijdens de zomervakantie worden er in de strandbibliotheek
tal van gratis activiteiten voor
jong en oud georganiseerd.
Zo zijn er voorleesuurtjes en
poppenkast (9 juli) voor de
jongste strandbezoekertjes.
Voor de grotere kinderen
zijn er o.a. zeelessen en een
jutterstocht (5 juli). Jong en
oud kunnen met yogalessen

De strandbibliotheek van
Zandvoort is te vinden bij De
Rotonde Strandweg 2, tussen strandpaviljoens 9 (Club
Maritime) en 10 (Beachclub
Tien) en is dagelijks geopend
van 11.00 tot 17.00 uur. Het
actuele programma van alle
activiteiten staat op: www.
strandbibliotheek.nl.

maakt het in de maanden juli en augustus mogelijk met een TukTuk vanaf het Raadhuisplein naar het museum aan het
Spaarne in Haarlem en terug te rijden.

Indeling:
Begane grond; entree, hal, toilet, kelder met stahoogte (ca 1.80 x 1.80m), woonkamer (ca 7.20 x
3.75m), openkeuken (ca 2.70 x 2.25m), portaal naar bijkeuken/schuur (ca 5.20 x 2.25m) en garage
(ca 5.40 x 2.50),
Eerste verdieping; overloop, drie slaapkamers (ca 3.75 x 3.75m/ 2.25 x 2.05m/ 3.60 x 3.25m),
badkamer (ca 2,50 x 2.00m) met douche en toilet, klein balkon aan de voorzijde,
Tweede verdieping; ruime overloop met stook- en bergruimte,
ruime slaapkamer met dakkapel (ca 5.00 x 3.25m)

€ 498.
000
Met de TukTuk naar het Haarlems Teylers Museum

Bennebroekerlaan 19, Bennebroek - 023 584 21 71 - www.nvmmakelaardij.nl

Meer dan boeken lenen

(25 juli) zich onthaasten op
het strand en in samenwerking met het Juttersmuseum
wordt een aantal activiteiten
georganiseerd zoals een rondleiding (23 juli) en lessenpost.
Misschien kan er ook nog een
activiteit ingelast worden om
de saaie bouwkeet een leuriger aanzien te geven? Want
die ziet er niet zo heel fraai uit
en kan bijvoorbeel met stickers versierd worden!

Afgelopen vrijdag reed de eerste Teylers Museum TukTuk vanuit Zandvoort naar Haarlem. Het Haarlemse museum

Aan het einde van een aan de duinen grenzende doodlopende straat en op slechts 300
m lopen van het strand, treft u rust en privacy in deze in de vijftigerjaren gebouwde
2-1 kap woning met voor- en achtertuin (20m Zuidwest) met garage en eigen achterom.
De voortuin biedt riant plek voor twee auto’s op eigen terrein. De woning verkeert in
goede staat van onderhoud doch dient inwendig gemoderniseerd te worden. Verder zijn
er vele op- en aanbouwmogelijkheden om het woonoppervlak verder uit te breiden.

Wetenswaardigheden:
• Woonoppervlak ca 130 m²; garage en berging ca 30m²
• Inhoud ca 450 m³
• Perceelsoppervlak 300 m² eigen grond
• Grotendeels voor zien van hardhouten kozijnen en isolatieglas
• Aanvaarding en oplevering in overleg

ging zoeken, las hij nog een
kort strandverhaal voor uit
het boekje Droomzomers
van Youp van ‘t Hek. Hierna
konden de kinderen eindelijk
in actie komen om de sleutel
op te graven. Ze hadden lang
genoeg gewacht! Onder luid
gejuich maakte de wethouder
de deur van de keet met de
gevonden sleutel open.

Per Tuk Tuk naar Teylers Museum

ZALIG WONEN IN ZANDVOORT ZUID
Op loopafstand van het strand, station en
het centrum van Zandvoort, gelegen goed
onderhouden woning met zonnig balkon
(ZO), dakterras (Z, 35 m2), parkeerplaats
en berging in de parkeerkelder. Deze zeer
royale woning is zeer goed onderhouden
en zo te betrekken!
Bouwjaar 1999-2000.
Woonoppervlakte 150 m². Inhoud 450 m³.

Het is eindelijk weer zover. Hét muziekevenement op

juni tot en met 24 augustus
mogelijk om zonder pasje,
boeken te lenen. Met inan-

Tekst en foto Nel Kerkman

Yanks Saloon

Zandvoort Alive
still going strong!

unicum als iets gratis wordt
aangeboden. Bij de stadsbibliotheek is het vanaf 28

dit seizoen voor het eerst in
Zandvoort een strandbibliotheek gekomen. De orga-

Cafe Neuf & Chin-Chin
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Met deze voor een museum unieke dienstverlening
richt men zich in Zandvoort
op een jong publiek en
(Duitse) badgasten. Elke
woensdag, donderdag en
vrijdag vertrekt een Teyler
Museum TukTuk om 11.00
en 12.00 uur vanaf het
Zandvoortse Raadhuisplein
naar de Spaarnestad, waar
de familietentoonstelling
Expeditie Diepzee bezocht
wordt. Na het bezoek
rijdt de TukTuk vanaf de
Haarlemse Grote Markt

om 16.00 en 17.00 uur terug naar Zandvoort.
De prijs voor een retour inclusief entree voor het Teylers
Museum is € 25 per TukTuk,
waarin maximaal drie passagiers kunnen plaatsnemen. De TukTuk kan gereserveerd worden via de Tuk
Tuk Company, tel. 0900 – 99
333 99. De Teylers Museum
TukTuk is een pilotproject
om de mogelijkheden voor
toekomstige activiteiten in
Haarlem uit te proberen.

Komende zondag de eerste Zandvoort Alive van 2008

In de programmering staat
een breed scala aan muzieksoorten, gebracht door zowel DJ’s als bands. Met mooi
weer kan je dus de hele dag
genieten van zomerse sferen met fris bier, cocktails en
uitgelezen gerechten van de
grill. Doordat de entree gratis is, de locatie makkelijk
toegankelijk is en er heel diverse muziekstijlen worden
gespeeld, is Zandvoort Alive
voor iedereen de perfecte
manier om er echt even uit
te zijn.

Extra podium

Vorig jaar stond op de verschillende podia een keur
aan goede artiesten. Van
Gregor Salto tot The Sheer
en van Laidback Luke tot
Buckweat. Dit jaar is er zelfs
een podium bijgekomen!
The Australian Beachbar
Skyline brengt vanaf het begin van de festivals van dit
jaar een extra podium waar
DJ’s het voor het zeggen
hebben. En niet de eerste
de beste ‘plaatjesdraaiers’!
De uitbaters van Skyline
hebben een aantal grote
namen uit het uitgaanscircuit weten te contracteren!

Dj’s als Erik Fase, Rubix, Dirty
White Boy, Eltonio Estavez
en JR Dallas staan garant
voor een avondlang uit je
dak gaan!

Strandfeest!

Er is van begin tot eind op de
diverse podia een gevarieerd
programma samengesteld
waar iedereen zich in kan
vinden. Ook dit jaar hebben
zijn er weer aansprekende
namen te noteren. Wat dacht
je van Maby whinehouse,
Jan Rijbroek band, jeWelste,
The Hype, DJ Rashid, Andre
Russo, Ricky Rivaro, Erik de
Man, Don Diablo, Erick E, El
Deiders Disco show en de
leukste love boat party van
het jaar? Het wordt een
lange, hete zomer waarin je
je kunt vinden in de line ups
van Zandvoort Alive! Het is
een compleet strandfeest
waar je bij moet zijn! De muziek begint vanaf 16.00 uur
en om middernacht eindigt
het strandfeest. Degenen
die dan nog niet uitgedanst
zijn, kunnen nog terecht in
grand café Danzee, die zondagavond een ‘afterparty’ organiseert met DJ Sheila Hill
& saxofonist.
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Skyline (livestage)
18.00-20.15 The Hype
20.45-23.00 Jewelste
+div dj’s Jr Dallas,El Tonio Estavez,Dj missing links

De Blijf Positief Bus
komt naar Zandvoort

Op zaterdag 5 juli kunnen bezoekers aan het strand van Zand-

voort hun inanciële gezondheid testen in een Blijf Positief
Bus. Als het vakantie is lijkt het net of je geld twee keer zo

Zandvoort

ALIVE
6 JULI 2008

STRANDFESTIVAL - ZANDVOORT AAN ZEE

WWW.ZANDVOORTALIVE.NL

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR Zandvoort Tel: 5 715 715

www.cvl.nu

16.00-18.00
18.00-20.00
20.00-21.30
21.30-23.00

Veel mensen kennen Ard Keff (40) van Trade Ard, zijn in

computer te laten zien hoe zij er inancieel voor staan.

en bedrijfswagens, of van zijn snelle acties op het circuit.

dj Andre
d-Rashid percussie Andrei Russo
Ricky Rivaro
Tettero and sven

Hoofd Podium (livestage)
16.00-18.00 U2 coverd by Chrystel Dream
18.30-20.30 Robbie Williams covered by
Robbie Williams rock show
21.00-23.00 Manu Chao coverd by King of the bongos

Het lijkt dan ook een grote tegenstelling dat hij zich ook

men. Niets is echter minder waar als je hem vol enthousiasme hierover hoort praten. Keff is sinds een week dealer

voor de gemeenten Zandvoort, Bloemendaal en Bennebroek van de grootste scootmobielspecialist van Nederland, Mobiel Garant.

De Blijf Positief Bus

De bus rijdt door Nederland
als onderdeel van de landelijke campagne Blijf Positief
van het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid.
Met het inzetten van de bus
wil het ministerie mensen
bewust maken van hun financiële situatie, zodat problematische schulden kunnen
worden voorkomen. Zij worden ook doorverwezen naar
www.blijfpositief.nl. Op deze
vernieuwde site staat een

Rekreade

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie

1997 gestarte in- en verkoop van gebruikte automobielen

richt op mobiliteit voor senioren met bewegingsproble-

Smartlappen karaoke
Cheerful Fruitﬂy’s
Balkan Beats
El Deiders Disco Show

Mango’s latin house
16.00-18.00
18.00-19.30
19.30-21.00
21.00-23.00

‘budgetbuddy’, een hulpmiddel waarmee mensen gemakkelijk een overzicht kunnen
maken van hun inkomsten
en uitgaven. Met tips op de
website en een forum wil het
ministerie mensen meer inzicht bieden in hun inanciële
situatie.
De Blijf Positief Bus staat zaterdag 5 juli van 10.00 tot 16.00
uur aan het badhuisplein (bij
gebouw de Rotonde).

Deze irma heeft bewust gekozen voor verkoop via een
vertrouwd automobielbedrijf
vlak in de buurt. Service, onderhoud en reparatie en garantie (2 jaar) staan dan voorop en hoog in het vaandel. U
krijgt de mogelijkheid om op
uw gemak vrijblijvend een
proefrit te maken, in de zaak
of op afspraak bij u thuis.
Ard: “Senioren die slecht ter
been zijn komen nauwelijks
meer buiten omdat zij vaak
angstig zijn om te struikelen
of vallen. De Freerider scootmobielen bieden hiervoor een

presenteert zaterdag 5 juli

CRAZY PIANO’S
vanaf 20.00 uur

zondag 6 juli
Dr. J.G. Mezgerstraat 24
Op de hoek van de Dr. J.G. Mezgerstraat en de boulevard staat deze vrijstaande karakteristieke 20-er jaren woning met garage en
oprit. Dit voormalige pension Sandbergen beschikt over 9 slaapkamers, keuken met eetkamer en ligt op steenworp afstand van
het strand, centrum en openbaar vervoer. Dit fraaie pand dient gemoderniseerd te worden om weer de uitstraling te krijgen die
het verdient.

AFTERPARTY
ZANDVOORT ALIVE
DJ SHEILA HILL
+ saxofonist

Indeling:
Begane grond: Entree/vestibule, ruime hal, toilet, douchegelegenheid.
Lichte woonkamer met een vleugje zeezicht, diepe inbouwkast, openslaande deuren naar het terras op het westen. Keuken
alwaar, opstelling c.v. ketel, provisiekelder en toegang naar de eetkamer en deur naar de patio.
Badkamer voorzien van ligbad/douche en toilet, 3 slaapkamers.
1e verdieping: Overloop, 6 slaapkamers.
2e verdieping: Ruime zolderverdieping.

Vraagprijs € 549.000,-8

De kwalitatief zeer goede
Freerider scootmobielen
zijn vanaf ca. € 1399 te koop.
Topmodel is de robuuste
en zeer luxueuze country
scooter Westminster, zeer
geschikt voor langere afstanden, à € 5922,00. Keff:
“Goedkopere modellen bestaan wel (eventueel wel te

Beter Mobiel heeft ook twee
zeer handige, lichtgewicht
rollators te koop. Ze zijn een
stuk modieuzer dan de over
het algemeen zeer saaie
exemplaren, die men overal
ziet en de prijzen zijn zeer
aantrekkelijk.
Kortom, Beter Mobiel, Max
Planckstraat 44, Zandvoort
kan heel veel bieden voor de
wat minder mobiele mens.
www.betermobiel.nl, info@
betermobiel.nl of 023-5730519.
Zes dagen per week bereikbaar (zondag gesloten).

Locatie: jeugdhuis naast Protestantse kerk, Kerkplein

Het thema is: Pret met het pakket.
In Zandvoort Noord wordt het deze week heel spannend. Er komt een pakketje aan met de
pakketdienst, maar niemand weet wat erin zit. Wat zou er vandaag weer in zitten? Kom
allemaal kijken om het mysterie op te lossen.
18.30 – 19.00 uur

Poppenkast en volksdansen. Locatie: VOMAR plein

19:30 – 20:00 uur

Poppenkast en volksdansen. Locatie: Gasthuisplein

10.00 – 12.00 uur
15.00 – 17.00 uur

Rocken! (knutselen)
Oeps……. (spellenparcours)

10:00 – 12:00 uur
15:00 – 17:00 uur

Viool als idool (knutselen)
Sambal bij? (geluidenspel in de duinen)

10.00 – 12.00 uur
15.00 – 17.00 uur Poef!

Hocus Pocus Politie Pas! (toneelspelen)
(speurtocht)

10:00 – 12:00 uur
15:00 – 17:00 uur

De G-sleutel (etalagespeurtocht)
I had a dream (toneel)

10.00 – 12.00 uur
15.00 – 17.00 uur

Tring (geluidenspel)
Rara ring, wat zit er in dat ding (knutselen)

10:00 – 12:00 uur
15:00 – 17:00 uur

Wie is het?
Maskers maken en schminken

10.00 – 12.00 uur
15.00 – 17.00 uur
18.30 – 19.00 uur

Zoeken, zoeken in alle gaten en in hoeken! (levend stratego)
I.K. B.E.N. E.E.N. R.O.B.O.T. (waterspelletjes)
Poppenkast en volksdansen. Locatie: VOMAR plein

10:00 – 12:00 uur
15:00 – 17:00 uur
19:30 – 20:00 uur

Fuyonghai (muziekspelletjes)
Gesloten (speurtocht)
Poppenkast en volksdansen. Locatie: Gasthuisplein

10.00 – 14.00 uur
Kosten €1,00

Spannend! (speurtocht en spelletjes)
4 uurprogramma dus: brood meenemen

10:00 – 14:00 uur
Kosten €1,00

Olivier’s (levend stratego, spelletjes, dansen)
4 uurprogramma dus: brood meenemen

Zondag 6 juli

Maandag 7 juli
Dinsdag 8 juli

Woensdag 9 juli

Vrijdag 11 juli

Grand Café Danzee - Kerkplein 8 - T. 023 571 22 52

Prijzen

bestellen), maar men is wel
afhankelijk van de kwaliteit.
Echter… huren is ook mogelijk, zowel voor kortere als
langere termijn! Daarnaast
kan een onderhoudscontract
afgesloten worden.”

In het centrum is deze week het thema: De winkel gaat naar de maan wie heeft dat gedaan?
Meneer Staartjes is de eigenaar van de muziekwinkel Olivier’s, genoemd naar de viool in
zijn winkel. Deze viool is heel speciaal en hij is ook nog eens magisch! Hij speelt vanuit
zichzelf zonder dat iemand hem aanraakt. Iedereen komt daar naar kijken. Olivier zal ook
nooit verkocht worden. Op een donkere dag wordt Olivier door een onbekende enge vrouw
gestolen. Kunnen jullie ons helpen de viool weer terug te vinden?

Locatie: Pluspunt, Zandvoort Noord

Donderdag 10 juli

• Elektrische rolluiken en elektrische zonneschermen
• Fraaie bouwstijl uit de 20-er jaren
• Woonopp. ca. 165 m2, perceelopp. 295 m2

fantastische oplossing, zodat
de eigenaren hun sociale contacten kunnen onderhouden
en niet vereenzamen. Vanaf 1
januari 2007 hebben mensen
gelukkig de keuzevrijheid als
het gaat om hulpmiddelen
en voorzieningen middels het
Persoons Gebonden Budget
(PGB). Ik kan sportief ogende
drie- of vierwielige scooters
leveren, afhankelijk van welk
soort het beste bij een klant
past. De driewielers zijn bijvoorbeeld wat wendbaarder
en bieden meer beenruimte,
wat ideaal is bij heup- en
knieproblemen.”

De actieradius varieert van
18 tot 50 kilometer en ook de
topsnelheid varieert. Diverse
modellen zijn opvouwbaar
en passen zo in de kofferbak
van de auto en alle scooters
zijn voorzien van rubberen banden, die makkelijk
te vervangen zijn. Er is een
scala aan handige accessoires voorhanden en natuurlijk
zitten er standaard twee onderhoudsvrije accu’s bij.

De komende twee weken wordt voor kinderen van 4 tot 12 jaar de Rekreade georganiseerd. Zoals gebruikelijk vindt dat plaats op
twee locaties. Dit jaar zijn dat Pluspunt in Noord en het jeugdhuis naast de Protestantse kerk (Kerkplein). Dinsdag 8 juli wordt een
Vossenjacht georganiseerd voor alle Rekreadekinderen, vertrek 19.30 uur vanaf het Gasthuisplein.

Programma week 28:

Grand Café Danzee

door Erna Meijer

snel wordt uitgegeven. De Blijf Positief Bus komt deze zomer

op het strand om bezoekers aan de hand van een test via de

Bruxelles

Beter
Mobiel
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Zondag 6 juli

Maandag 7 juli
Dinsdag 8 juli

Woensdag 9 juli
Donderdag 10 juli

Vrijdag 11 juli
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Spreuk van de week:

C U L T U U R
Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

Restaurant Cinq

Keuzeweekmenu

Donderdag 10 juli

3-gangen dagmenu
€ 29,50

(ma t/m vrij)
Gamba’s Al’jillo
Griekse Salade
Carpacho

onbeperkte BBQ
met Live muziek
van Quincy

Roodbaars ilet
Varkenshaas roomsaus
Panga Filet mosterdsaus

en diverse andere artiesten

vervolg - pagina 1
Unieke tennisclinic bij Nieuw Unicum
Maandag 30 juni was viervoudig Paralympisch kampioene rolstoeltennis Esther Vergeer
bij Nieuw Unicum. Op uitnodiging van omroepvereniging Max heeft zij aan zeven bewoners een rolstoeltennisles gegeven op de tennisbaan van Nieuw Unicum.

4-gangen dagmenu
€ 34,00

€ 27,50

5-gangen dagmenu
Chefs Special
€ 46,50

Aanvang 19.00 uur

Palacinka
€ 16,75

Voor reserveringen:
023-5716119/info@tfaz.nl
Grand Café Danzee - Kerkplein 8 - T. 023 571 22 52

Café Oomstee

Tennisbaan huren

Vrijdag 4 juli

Finale Karaoke
Zaterdag 5 juli
van 21.00- tot 24.00 uur

BOULEVARD PAULUS LOOT, PAV. 5 ZANDVOORT

Blues met de

PRESENTEERT

zaterdag 5 juli

“Junkyard Dogs”

van 16.30 uur tot 20.00 uur

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort - 023-57 387 27

GARLIC
STINKEND GOEDE

LIVE MUSIC
OP HET TERRAS
Muziek uit de jaren 70 en 80 en dance classics
Meer informatie: www.tfaz.nl of 023-5716119

Krant niet ontvangen?
10

Juli Voordeelmenu
(voor 2-3 personen)

*
*
*
*
*
*

Kroepoek
Mini Loempia’s (8 stuks)
Babi Pangang Speciaal
Kip met zwartebonensaus
Foe Yong Hai
2x Witte Rijst

€ 16,50
HALEN *
* ALLEEN AF

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur
Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl

race waar iedereen met of
zonder hulp en eventueel
met kinbesturing aan kon
deelnemen. Maar de koek
was nog niet op. Tijdens de
prijsuitreiking van de race
reikte Jan Slagter namens
MAX een cheque van €500
uit aan bewoner Jan Snijder.
Dit bedrag wordt besteed
om nog een bewegingsactiviteit in Nieuw Unicum op
te starten: schuiftafeltennis.
Dit spel is voor speciaal voor
mensen ontworpen die als
gevolg van een beperking
niet kunnen deelnemen aan
de normale tafeltennissport.
Zo kunnen de bewoners ondanks hun beperkingen aan
diverse sporten meedoen:
rolstoeltennis, jeu de boules
en straks ook schuiftafeltennis.

Esther Vergeer geeft het startsignaal van de Tour d’Unicum, links staat Jan Slagter van Omroep Max

Maar niet alleen Esther
Vergeer schitterde op de tennisbaan. Tussen de clinic door
interviewde Jan Slagter, initiatiefnemer, voorzitter en directeur van de omroepvereniging Max diverse bewoners.
Slagter en zijn crew waren de
hele dag bij Nieuw Unicum

op bezoek om opnames voor
de TV uitzending ‘Max maakt
het mogelijk’ te maken. Want
wat veel mensen niet weten
is dat MAX niet alleen radio
en tv-programma’s maakt
maar zich ook inzet voor het
welzijn van kwetsbare mensen in onze samenleving.

Tour d’Unicum

Na de tennisclinic, handtekeningen en een fotosessie
was er voor Ester Vergeer
nog één taak weggelegd. Zij
zou het startsein geven voor
de Tour d’Unicum die bestaat
uit een rolstoelrace met
hindernisbaan. Een unieke

De tennisbaan van Nieuw
Unicum is niet alleen voor
de bewoners van Nieuw
Unicum bestemd. Iedereen
kan de tennisbaan voor het
hele seizoen huren voor
€55 per uur van maandag
tot en met vrijdagochtend.
Sportclub Unique gebruikt
de huur om de bewoners,
met medewerking van 21
vrijwilligers, de sporten jeu
de boules en tennis te kunnen blijven aanbieden. Voor
meer informatie over de
baanhuur kunt u bellen naar:
Mevr. Sebregts, tel. 5714273.

3e Young Hadassah Beachwalk weer financieel succes
De 3e Young Hadassah Beachwalk is weer een inancieel

succes geworden. Met de loop, die afgelopen zondag bij
strandpaviljoen Safari Club van start ging, is maarliefst

€ 3.650 opgehaald voor de Hadassah ziekenhuizen. Naar
verwachting zal daar de komende weken via de giro nog
een aanzienlijk bedrag bijkomen.
De circa 80 lopers mochten voor het eerst kiezen
uit twee afstanden tussen
Zandvoort en Bloemendaal:
7 en 12 kilometer. Ook voor
het eerst kon organisator
van het eerste uur Gennie
Freen zijn gesponsorde
wandelaars met zonnig

weer op pad sturen. De
vorige twee edities vielen
in het water, hetgeen niet
wil zeggen dat er geen succes werd geboekt. In 2007
werd er ondanks het niet al
te vriendelijke weer € 5.100
opgehaald, in 2006 zelfs
€ 6.000.

De start van de 3e Young Hadassah Beachwalk

Het sponsorgeld is bedoeld
voor de twee Hadassah
ziekenhuizen in Jeruzalem,
die zonder aanzien van geloof medische hulp bieden
aan een ieder die het nodig

heeft. Men wil op die manier een brug slaan tussen
de diverse geloofsgemeenschappen in de wereld en
een weg proberen te vinden
voor vrede.

‘Als het vuur in het hart dooft,
volgt het licht in de ogen snel vanzelf’
Marco Termes

(Marco wordt gesponsord door Grand Café Danzee)

Programma Strandbibliotheek
Op 27 juni is de Strandbibliotheek van Zandvoort oficieel
geopend. Vanaf 28 juni zal er wekelijks een aantal activi-

teiten plaatsvinden tussen strandpaviljoen 9 (Maritime)
en 10 (Beachclub 10). Komende week zijn dat een jutterstocht, een poppenkastvoorstelling en een uitvoering van
‘De Heer van de zee’.

Juttertocht

Zaterdag 5 juli maken we
van 11.00 tot 12.00 uur een
rit over het Zandvoortse
strand met de strandkar
van Strandactief. Wie weet
wat we gaan vinden onderweg? De tocht start bij de
Strandbibliotheek. Leeftijd:
vanaf 5 jaar.

poppenkastvoorstelling

Woensdag 9 juli om 14.00
uur en 15.00 uur geeft
Theodoor Braaksma in
het Juttersmuseum de
poppenkastvoorstelling
‘Zeemeermin en zeehond’. De
poppen maakte hij allemaal
zelf. Leeftijd: vanaf 4 jaar.

Legendes van de Noordzee

Zaterdag 12 juli om 14.00

uur brengt ‘De Heer van
de Zee’ een bezoekje aan
de Strandbibliotheek. Hij
vertelt over zijn leven en
laat bijzondere voorwerpen
zien. Uiteraard maakt hij
alleen gebruik van natuurproducten (plastic kent hij
niet!) en hij drinkt bos- en
duinbessensap. Middels
zang en dans communiceert hij met het publiek en
als afsluiting leest hij een
stukje voor uit een spannend boek. De Heer van
de Zee kent trouwens alle
dieren bij naam… ‘Legendes
van de Noordzee’ is gebaseerd op mythologische iguren uit de natuur, die al
eeuwenlang een verborgen
bestaan lijden. Leeftijd: 6-12
jaar.

Inspiratiehoekje

Inspiratieradio

Elke zondagavond van
20.00 tot 21.00 uur is er bij
ZFM radio een spirituele
uitzending te beluisteren.
In dit uur komen op een
luchtige manier inspirerende onderwerpen aan
de orde, afgewisseld met
mooie muziek. Op 13 juli is
Enneagramtrainer WillemJan van de Wetering te gast
bij de presentatoren Kristel
van Wingerden en Richard
Buijtenhek. Van de Wetering
is schrijver, uitgever, trainer en weet heel veel van
Enneagrammen. Vragen
aan Van der Wetering kunnen per e-mail (contact@
inspiratieradio.nl) worden
gesteld. In de uitzending
wordt deze aan hem voorgelegd. Het belooft een
leuke en interessante uitzending te worden!

Inspiratieleesclub

Er is nog plaats in de leesclub
van 27 augustus. Het boek dat
wordt besproken is ‘Brida’ van
Paulo Coelho. Alle deelnemers
lezen van tevoren hetzelfde
boek en tijdens de bijeenkomst worden er leeservaringen uitgewisseld. Iedereen
die dit leuk vindt, kan nog
meedoen. Voor dit boek zijn
kortingsbonnen verkrijgbaar
bij Barrraba, Haltestraat 42,
en Mystery’s, Kerkstraat 22/3.
Met een kortingsbon kost
het boek bij Bruna Zandvoort
€15,00 (normaal €17,95). De
Inspiratieleesclub wordt gehouden in het Draaipunt aan
de Kosterstraat 11-13. De avond
begint om 19.45 en duurt tot
22.30 uur. De kosten zijn incl.
koffie/thee en iets lekkers
€ 5. Voor meer informatie,
mail naar: Herman-Harms@
hetnet.nl
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Weekschotel
Kip borito’s met
frites en sla € 8,75
Voor Pashouders: € 7,65

Hele maand juli:

Runder Hamburgers
5 stuks € 3,00

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102
7 dagen per week geopend
van 09.00 tot 22.00 uur

Geweldig lekker!

Boeren graskaas

Vol + romig! Zo van het land!
Nu heel kilo slechts € 8,95

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Medina
Woninginrichters
e

Elk 2 vouwgordijn voor de helft van de prijs
q(Vouw)gordijnen qTapijt
023-531 78 40
qVitrages
qVinyl
Haltestraat 56
qLuxalex
qLaminaat
2042 LP Zandvoort
qZonwering
qParket
www.medina-woninginrichting.nl

Op vertoon
van de Pas:

Pashouders op alle artikelen 5% korting.

op de gehele fleece collectie!
Specialist in bloemwerk voor alle gelegenheden

Burg. Engelbertsstraat 94b – Zandvoort
7 dagen per week geopend

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen, ook Fleurop bestellingen
Maandag gesloten.
Di t/m vrij: 10.00 - 18.00 uur
Za: 10.00 - 17.00 Zo: 12.00 - 17.00 uur

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!
www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel.: 023 5720042
www.bloemenaanzee.nl

La
deuxieme
= gratuit

Zonnebloemen
in bakje

Dat is Frans voor:
‘De tweede is nóg lekkerder
dan de eerste’

2 stuks voor
€ 3,-

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Bestel nu de ZandvoortPas 2008
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GRAND CAFÉ 25
Voor Pashouders van woensdag t/m zondag:

3 gangen menu:

e GRATIS

Kerkstraat 25 - Tel. 5713510

2

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas
wordt, tesamen met een welkomstkado,
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.
Met de aangehechte tegoedbon voor een
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst
tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

OP=OP

L
Voor zandvoortpashouders aanbieding:

Gratis proefles
(vraag naar onze voorwaarden)

Deze pas is geldig t/m 31 december 2008

Franse
Twirl

Cereal. Meergranen biologisch
desembrood met een rijsproces
van 48 uur!

Soep-Sliptongetje-Dessert € 17,50

Bel voor informatie
06-54280393 of 023 - 5730107
www.members.lycos.nl\rijschoolduet

Nieuwe BamBam
collectie is binnen!

pashouders 5% korting op de gehele collectie.

Aanbod geldig tot en met woensdag 9 juli 2008
en alleen in onze vestiging te Zandvoort.
Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 - 57 12 865
Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

Iemand bedanken,
feliciteren of verrassen?
Zet hem/haar
eens in
de spotlights!
Spotlight €25,- Met ZandvoortPas: 115,-

Bij voorkeur digitaal aanleveren via info@zandvoortsecourant.nl

Nu uitverkoop!
Chaozzz - Schoolstraat 3
023-57 34 221
Woensdag gesloten

e mode
Betaalbar oud
en
voor jong

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.
Potgieterstraat 4
2041 PC Zandvoort
Telefoon 023 – 5717 287
Mobiel 06-5577 8563
Mobiel 06-1887 6726

ZandvoortPas houders 10% korting

Chocolade van Willemsen is een lust
voor het oog en de mond!
Chocolade puur, melk of wit, met of zonder vulling. Als
vanaf te blijven. Chocolade staat bekend om de lustopwekkende en opbeurende werking. Van chocolade word
je nu eenmaal vrolijk!

“Chocolade is een mooi product. Je
kunt er echt van alles mee doen. Er
zijn ontelbare variaties, vormen en

Winkeliers:

smaken mogelijk.
Onze specialiteit
zit in het altijd creatief omgaan met
chocola. We haken in op actuele
thema’s en feestdagen. We willen
net even anders zijn”, aldus eigenaar Robert Willemsen. Als voorbeeld noemt de chocoladespecialist de zelfbedachte Zandvoortse
Zandkorrels. “Zandvoort had nog
geen eigen koekje of drankje.
Met ons team hebben we de
‘Zandvoortse Zandkorrels’ gecreeerd. Het is een zandkleurige bonbon met een unieke smaak”, vertelt Robert. Wilt u meer weten over
de geschiedenis van chocolade? Of
zelf eens chocolade maken? Volg
dan de workshop ‘Werken met
Chocolade’. Tijdens deze workshop
leert u o.a. om zelf de heerlijkste
chocolade te maken.

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat
Autorijschool Duet - 06-54280393
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hobby -Art- Gasthuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - www.nympheia.com
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Chaozzz - Schoolstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Schofies Kindermode - Haltestraat

je er eenmaal aan begint, dan is het nog moeilijk om er

Zandvoortse Zandkorrels

(in alfabetische volgorde)

Verzorging en vrije tijd:

Addie Ottho & Zn

Bij Chocoladehuis Willemsen bent
u op het juiste adres als u op zoek
bent naar de lekkerste verwennerij en originele cadeaus. Bonbons,
truffels, chocoladevormen, chocoladespelletjes, fonduesetjes, fonteinen voor chocola, bekers voor
chocolademelk en boeken voor
de lekkerste chocoladerecepten.
Daarnaast zijn circa 20 soorten
handgemaakte bonbons van Van
Dam uit Heemstede en 8 soorten
truffels van Lentz uit Rijswijk te
verkrijgen. Ook kunt u in het zitgedeelte van het Chocoladehuis
terecht voor een kop Nespresso,
thee of authentieke warme chocolademelk met slagroom.

Lijst van deelnemende bedrijven

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

Van maat 34
tot en met
maat 56

15% korting

Nieuw tassencollecties
van Jump, Bear, Sia en
Hunter zijn binnen!

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Wonen en onderhoud:

ZandvoortPas

Voor ZandvoortPas houders heeft
het Chocoladehuis Willemsen een
regelmatig wisselende aanbieding.
De aanbieding van deze week is
200 gram naar keuze uit diverse
soorten slagroomtruffels van €6,50
voor €5,50.
Chocoladehuis Willemsen vindt u
in de Haltestraat 48. Tel. 5733092.
Openingstijden: maandag 13.00 –
18.00 uur, dinsdag tot vrijdag 10.00
– 18.00 uur, zaterdag 10.00 – 17.00
uur en zondag 12.00 - 17.00 uur.
www.chocoladehuiswillemsen.nl.

Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Mark Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:

Grand Café 25 - Kerkstraat
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
She Satehcafé - Zeestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20
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OVZ Cultuurfonds
Muziek, cultuur en kindertheater
redactie: info@ondernemendzandvoort.nl - fotografie, Onno van Middelkoop

6 juli: kindertheater in nieuw muziekpaviljoen
Met het nieuwe muziekpaviljoen bruist de Zandvoortse zondagmiddag weer. Voor (dag)toeristen is
het een aangename kennismaking. Afgelopen zondag werd er zelfs gedanst. Zondagmiddag staan kinderen centraal in het nieuwe muziekpaviljoen op het raadhuisplein. Het programma start om 12.00
uur met een percussieworkshop voor ouder en kind. Om 14.00 uur begint de bekende kindershow
van Richard Top, bestaande uit een poppenkast, kindershow, magic en bijzondere ballonfiguren.

Samen werken aan een
bruisend Zandvoort

lijke gedeelte van de Stationsstraat, waarvan de huizen
echter na een paar jaar gesloopt zouden worden. In 1951
zijn wij verhuisd naar het westelijke deel van de Parallel-

5 juli
Live Bands
Centrum, 19.00 uur
12 juli
Popkoor
Raadhuisplein, middag

13 juli: Classic Concerts

20 juli: Ludieke Solexrace

Fred Boom

6 juli
Kindertheater
Richard Top e.a.,
14.00 uur

Overig centrum
5 juli
Folklore
Gasthuisplein, middag

Aannemersbedrijf Koster | ABN AMRO Bank | Accountantskantoor Huppelschoten | Albert Heijn | Amusino Royal | Anti Slipschool Slotemakers | BDO
Accountants | Beachim | Belastingadviseur N. Bakels | Bloemsierkunst J. en H. Bluijs | Bruna Balkenende | C’est Bon Specialiteiten | C.F. Poppenburg
Automaten BV | Café Koper | Center Parcs/Sea Spirit Zandvoort | Circus Zandvoort BV | Daniel Groente en Fruit | De Kaashoek | De Zandvoortse Apotheek
| DEKA markt | Dobey Zandvoort | Febo Automatiek | Friture d`Anvers | Gall & Gall | HBR Adviescentrum | HEMA Zandvoort | Holland Casino Zandvoort
| Hotel Faber | Hotel Zuiderbad | IJzerhandel Versteege | v.d. Graaf Holding | Jupiter Plaza/Blokker | Kaashuis de Tromp Winkel | Keur en Zoon | Kwekerij
van Kleeff | Kuuna Nederland | La Bonbonnière | Loodgietersbedrijf Spolders | Makelaardij Cense & van Lingen | Makelaardij van Schaik | Modern Art |
Mollie & Co | NH Hoteles | Headsigns | Parfumerie Moerenburg | Play in BV | Pole Position | Printing People | RABO Bank | Radio Stiphout | Safariclub | Sea
Optiek | Shanna’s Shoerepair | Slagerij Marcel Horneman | Slagerij Vreeburg | Club Maritime | Vlug Fashion | V.O.F. de Zuid | V.O.F. Spiers-van Ravensberg
| Van Dam | Van Dam Vis B.V. | Van Vessem & Le Patichou

Dorpsgenoten
Fred Boom is in 1936 in Amsterdam geboren, maar woont

27 juli
Zandvoort in Koor
Div. koren, 13.30 uur

Het Muziekpaviljoen wordt ondersteund door de betere Zandvoortse ondernemers

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Muziekpaviljoen
programma
juli 2008

20 juli
Solexrace
Live zanger, namiddag

Virgil Bawits, voorzitter Ondernemers Vereniging
Zandvoort, info@ondernemendzandvoort.nl

13 juli: Jordaanse middag

100 jaar
1908-2008

13 juli
Muziek uit Mokum
Ans Tuin, 13.30 uur

Het OVZ Cultuurfonds is een initiatief van de
Ondernemers Vereniging Zandvoort (OVZ).
Daarmee ondersteunt zij muziek, cultuur en kindertheater in het centrum. Voor inwoners en toeristen. Ook de gemeente draagt bij aan het cultuurfonds. Want een bruisend centrum is goed voor de
promotie en marketing van Zandvoort! Hiervoor
hebben we uw steun nodig. Als ondernemer of als
dorpsgenoot. Samen maken we de Zandvoortse
zondag nog gezelliger met spetterende optredens,
authentieke evenementen en aantrekkelijk kindervermaak. Wordt daarom lid, sponsor of donateur
van de OVZ. Samenwerken heeft de toekomst!

5 juli: Kleder-drachtenschouw

Sponsor worden van het wekelijkse weerbericht?
Bel 06-4342 9783 en vraag naar de mogelijkheden!

13 juli
Classic Concerts
Tres Calides,
Kerkplein, 15.00 uur
14 juli
Hitchin College Choir
Kerkplein, 20.00 uur
17 juli
Paardensport
Kortebaandraverij
Zeestraat, 13.30 uur
27 juli: Zandvoort in Koor

sinds 1946 al in Zandvoort. “Wij zijn hier gekomen omdat
mijn vader direct na de oorlog als loodgieter bij Arie (Huig)
Paap aan het werk is gegaan. Wij woonden in het weste-

weg, die ook op de nominatie stonden om te verdwijnen,
maar al deze woningen staan er nu nog steeds!”
Na de Wilhelminaschool, de Ambachtschool en diverse
avondopleidingen verdiende Boom uiteindelijk zijn brood
als projectleider werktuigbouwkunde bij GTI, waar
hij in 1995 afscheid nam om van de VUT te
gaan genieten. Sport, in al zijn facetten,
loopt al heel vroeg als een rode draad
door zijn leven.

dagavond werd er her en der in het centrum aandacht aan
besteed en zelfs feestelijk afgesloten.

De Jordaan komt tot leven
met zangeres Ans Tuin

Tres Calides brengt topklassiek
met sopraan, fluit en harp.

Ludieke Solexrace ieder jaar
grotere publiekstrekker!

Zandvoorts Mannen- en
Vrouwenkoor mag niet ontbreken.

De vleug Spaanse (voetbal)hitte van gisteren was zoals zo

Wat nog meer? Eén wedstrijd in het Nederlandse militaire
elftal, een trainersdiploma gehaald en o.a. bij VV Schoten
trainer geworden, bij VV Hillegom gevoetbald en weer lid
geworden bij Zandvoortmeeuwen; zaalvoetbalclub opgericht, waar hij op 44-jarige leeftijd nog op het hoogste
plan speelde. In 1972 was hij ook deelnemer aan de diverse
Zeskampaleveringen, zowel in Nederland als Frankrijk.
Andere sporten: badminton, tennis, catamaranzeilen,
skiën, hoog in de bergen lopen (o.a. de Tour de
Mont Blanc: wandelen in de sneeuw met
steenbokken in de directe omgeving
van de ruige rotsen) en sinds 1989 is
hij lid van Golfclub Sonderland. “Ik
denk dat Sonderland door het organiseren van grote toernooien op
de sportvelden en in de duinen een
goede voorzet heeft gegeven aan
het toenmalige gemeentebestuur
om te komen tot een echte 9-holes
baan.”

Medio vorige week zat die
warmteoprisping trouwens
al in de weerkaarten en
werd dus netjes bevestigd
op een dag als gisteren.
Deze donderdag moet er
nog rekening worden gehouden met een vrij groot
buienrisico, maar het is
niet te zeggen of er nog
veel water valt in ZuidKennemerland. Overigens
is het een stuk koeler geworden (scheelt bijna een
jas) met amper een graad
of 20 op de boulevard.

Periode van roken in horeca feestelijk afgesloten
legenheden behoort nu oficieel tot het verleden. Maan-

Jubileumevenement De Wurf
op het Gasthuisplein.

strijd tegen VSV. “Geen promotie en naar de premie van
l. 1000,- per speler konden wij ook luiten!” Vergelijk dat
eens met de bedragen die tegenwoordig aan de orde van
de dag zijn. “Een grappig feit is dat ik Ted Immers, één van
de tegenspelers, sinds die dag nooit meer had ontmoet,
terwijl ik nu wekelijks met hem golf! Want sport verbroedert (uiteindelijk).”

Hier volgt een kleine greep uit al
zijn activiteiten op dat gebied. In
1946 lid geworden van gymnastiekvereniging OSS onder leiding
van meester Van Pagee en lid van
voetbalclub Zandvoortmeeuwen.
In 1952 voetbalde Fred in het
Haarlems jeugdelftal toen hij door
de beroemde Kick Smit gevraagd
Al deze activiteiten had Fred nooit kunwerd om bij FC Haarlem te komen
nen doen zonder de steun en medewerspelen. Een hele eer, maar de reactie van
king van zijn vrouw Rini, met wie hij op de
diverse Zandvoorters was hoe hij het in zijn
dag van dit interview al 48 jaar getrouwd is!
Fred Boom
hoofd haalde om daar te gaan voetballen, want het
Samen hebben zij twee kinderen, dochter Patricia en
was een elitaire vereniging. “Je moest er met mes en vork zoon Frank, die op sportief gebied duidelijk de genen van
kunnen eten, maar dat kon ik toen al!”. Tijdens een jeugd- hun ouders hebben meegekregen, alsmede twee mooie
toernooi in Heereveen kreeg hij zelfs een medaille uit han- kleindochters van 9 en 6 jaar, die momenteel in Amerika
den van Abe Lenstra. In 1954 werd het betaalde voetbal wonen. Fred en Rini reizen dan ook heel wat af! Naast
een feit. Van 1954 tot 1966 was Fred, als eerste Zandvoorter de familiebezoekjes gaan zij veelvuldig naar Spanje en
en uitsluitend als semi-prof, bij Haarlem in dienst, samen Zwitserland (skiën). Maar ook reizen naar Canada, Chili,
met o.a. de internationals Joop Odenthal, Kees Kuijs en Piet Argentinië, Brazilië, Mexico, Jordanië, het Verre Oosten, ZuidGroeneveld. “Overdag bij de baas werken, ‘s avonds drie keer Afrika, Tanzania (om maar een paar reisdoelen te noemen)
in de week trainen en zondags spelen. Het eerste contract staan in hun geheugen gegrift.
was een garantie, dat je minimaal l. 1500 (bruto) per jaar
kon verdienen, hoewel er wel een ‘suikeroom’ was, die l. 2,50 Het is niet gebruikelijk, maar eigenlijk had deze alevering
extra betaalde voor ieder doelpunt dat je meer maakte dan van ‘Dorpsgenoten’ uit twee delen moeten bestaan, want
de tegenstanders!” Grootste teleurstelling in zijn betaald nog vele facetten uit het rijke en interessante leven van Fred
voetbalcarrière was de in 1963 verloren beslissingswed- Boom moeten onderbelicht blijven. Jammer!

De periode dat er gerookt mocht worden in alle horecage-

Eetcafé Laurel en Hardy
was bij tijd en wijle niet
meer te zien door de enor-

me rookmachine die vanaf
het terras de Haltestraat
een rokerig uitzien gaf.

Spaanse warmtevleug
was eendagsvlieg

door Erna Meijer

Het echte ‘feest’ echter
was bij café Koper. De
uitbaters hadden Gré v.d.
Berg met het combo Blue
Heaven uitgenodigd die
‘Smokey jazz’ speelden. Er
werden gerookte hapjes
rondgedeeld en de siga-

renkist ging gratis rond.
Uiteindelijk, toen sluitingstijd het onvermijdelijke
aankondigde, werden de
laatste ‘peuken’ uitgedrukt.
De antirooklobby heeft uiteindelijk gewonnen, de horeca is rookvrij.

vaak in een gewone Hollandse zomer een eendagsvlieg

en de koele Noordzeelucht stroomde woensdagmiddag,
na eerst een zeer snelle temperatuurstijging, al toe op de
westerstranden. Elders en zeker richting oostgrens werd
het erg warm met soms ruim 30 graden.

Eergisteren (dinsdag)
scheen de zon overvloedig
en was de zogenaamde
zonkracht erg hoog: rond
de 8. Het KNMI in de Bilt
heeft bijna tien jaar terug
gemeend te moeten gaan
waarschuwen voor die
zonkracht. Door een aantoonbare toename van het
schadelijke uv-licht (helaas
groeiend aantal gevallen
van huidkanker) vond men
het kennelijk nodig de zonaanbidders te waarschuwen. De boodschap is dat
het niet verstandig is om
onbeschermd langer dan
een bepaalde tijd in de felle
zon te vertoeven.
Vandaag tot en met het

weekeinde geven minder
zonkracht, door de bewolking die er dan iets vaker zal
zijn en ook de zon zal iedere
dag een fractie minder hoog
aan de hemel staan.
Richting het einde van deze
week en in het komende
weekeinde zijn we weer terug bij af en wordt het gewone Hollandse zomerweer
ouderwets geprolongeerd.
Kleine regenstoringen worden afgewisseld door linke
opklaringen in de periode
tot en met zondag. Sommige
dagdelen pakken dan ook
verrassend goed uit (zaterdag het eerste dagdeel bijvoorbeeld), maar langer dan
een halve dag blijft het niet
droog. Op zondag regent het
waarschijnlijk even.
Koud wordt het niet de komende dagen. Ondanks de
best aardige weermomenten zo nu en dan heeft deze
zomer het nog niet echt en
wachten is het eens een keer
op een langdurige fase met
mooi zomerweer, waarbij het
kwik twee weken lang op de
25 gradenlijn zit. Dan zijn de
strandpaviljoenhouders ook
weer eens in hun nopjes.
weerman Marc Putto
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Zondag
08:00
10:00
12:00
14:00
17:00
20:00
21:00
23:00

Countrytrack (h)
ZFM Jazz
Muziekboulevard (weekendeditie)
Zondag in Kennemerland
De Avond
Golden ZFM (h)
Tepp Zeppi
Eb & Vloed

Maandag
08:00
11:00
12:00
18:00
20:00
21:00
23:00

Zandvoort op Zaterdag (h)
De Watertoren
Muziekboulevard
De Avond
Golden ZFM
Klassiek
Eb & Vloed

Dinsdag
08:00
11:00
12:00
18:00
20:00
22:00
23:00

Zondag in Kennemerland (h)
De Watertoren
Muziekboulevard
De Avond
ZFM Jazz (h)
In Zandvoortse Zaken
Eb & Vloed

Woensdag
08:00
10:00
12:00
18:00
20:00
22:00
23:00

Vrijdagavond Café (h)
De Watertoren
Muziekboulevard
De Avond
Klassiek (h)
Veenendaal in zicht (h)
Eb & Vloed

Donderdag
08:00
10:00
12:00
18:00
20:00
22:00
23:00

Goedemorgen Zandvoort (h)
De Watertoren
Muziekboulevard
De Avond
Countrytrack
De Hoop
Eb & Vloed

Vrijdag
08:00
10:00
11:00
12:00
15:00
17:00
19:00
21:00

ZFM Jazz (h)
Veenendaal in zicht
De Watertoren
Muziekboulevard
Eurobreakdown
Je weekend in met ZFM
Vrijdagavond Cafe
Sea IT

Zaterdag
08:00
10:00
12:00
14:00
17:00
19:00
21:00
23:00

Toebak Leeft?
Goedemorgen Zandvoort
Muziekboulevard (weekendeditie)
Zandvoort op Zaterdag
Eurobreakdown (h)
Roy on-air
Groove Empire
Night Walk

Word vakantiebezorger
van de Zandvoortse Courant
Voor de komende
zomervakantie
zoeken wij
invallers voor
de bezorging in diverse wijken

Bel of mail ZVO Verspreiders
06 - 1139 1478 of
info@zvo-verspreiders.nl

24 uur per dag on air!
106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

Zin om te sporten?
kijk op
RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de
provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland
is bovendien de officiële rampenzender van de

www.sportinzandvoort.nl

Po (Jack Black) is
een luie panda die
de Uitverkorene
blijkt te zijn om
de vallei te redden van het gemene luipaard
Tai Lung. Hij moet
daarom in de leer
bij Kung Fu master Shifu (Dustin
Hoffman). Po zet
de wereld van de
Kung Fu compleet op z’n kop!
Hij wordt een
held door te leren dat als hij in
zichzelf gelooft,
hij alles kan bereiken.
16

Denk aan Zandvoort
en je denkt… aan het
circuit! Op Circuit
Park Zandvoort vinden vele grote races
plaats, denk bijvoorbeeld aan de DTM
en A1GP. Op zulke
racedagen staan de
wegen van en naar
Zandvoort vast,
loopt het dorp over
van raceliefhebbers
en hoor je de hele
dag het geluid van
brullende motoren
en gierende banden. Wat vinden de
jongeren van deze
dagen? Is het één
en al gezelligheid
of zorgt het circuit
ook voor overlast?

De stelling:

“De overlast die het circuit veroorzaakt weegt niet op
tegen de voordelen die Zandvoort uit dit park haalt”
Peter Koolstra, 20 jaar, studeert HBO-V aan Hogeschool Leiden:
“Volkomen mee eens! Het circuit brengt naar mijn idee alleen maar gezelligheid met zich mee. Ik
geniet iedere keer weer van de entourage die bij de races komt kijken! Het geluid van de auto’s die
je in de verste verte hoort, dat is toch puur genieten? Ik zeg hoe meer racedagen, hoe beter! Het
zijn er al zo weinig…”
Jelica Petrovic, 18 jaar, begint in september met een opleiding tot schoonheidspecialiste:
“Natuurlijk hoor je soms het geluid van het circuit en ook is het druk als er een race is. Om 17.00 uur
de deur uit gaan met de auto is er dan niet bij. Maar op een gewone mooie zomerdag, zonder race,
is het ook druk! Die drukte blijf je nou eenmaal houden in een badplaats. Het circuit hoort echt bij
Zandvoort en de overlast vind ik te verwaarlozen.”
Jerry Kramer, 25 jaar, werkzaam bij een architectenbureau en VVD-raadslid
“Het circuit maakt Zandvoort uniek in de hele wereld. Iedereen die overlast ondervindt adviseer ik om
te verhuizen. Zandvoort moet weer een badplaats met allure worden. Het dorp holt hard achteruit,
daar heeft het circuit ook onder te lijden. In Zandvoort ontbreekt visie en lukt het wethouders continu om plannen te ontwikkelen voor het ronde archief. Herbouw de boulevard met een Badhotel,
Kurhaus en Passage, zodat men in Monaco kan luiten naar de Formule 1!”
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provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3
(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

Kung Fu Panda

Talk of the town

!
G
N
O
J

Sex and the City
Get Carried Away

Het leven van Carrie
Bradshaw is erg veranderd. Ze
schrijft geen columns meer
voor de krant, maar werkt
aan haar vierde boek. Ze
heeft eindelijk wat geld kunnen sparen en een stabiele
relatie met Mr. Big. Ook voor
haar vriendinnen Charlotte,
Miranda en Samantha is er
veel veranderd. Charlotte
adopteerde samen met
haar joodse man Harry een
Chinees meisje. Miranda
heeft zich met Steve en hun
zoontje Brady in Brooklyn
gesetteld, maar zij mist
haar leven in Manhattan.
Samantha, die ooit zo op
haar seksuele vrijheid was
gesteld, bevindt zich net

als haar vriendinnen in een
vaste relatie in Los Angeles.
Toch hunkeren ze alle vier
nog altijd naar ladingen designer kleding, pikante bedverhalen, scherpe humor en
liters Cosmopolitan!

Met meer dan elf man sterk
vertrokken ze naar de plek
waar het allemaal ging gebeuren. Stephan Belunek
maakte met zijn vrienden
een tripje naar Basel om
met eigen ogen te ervaren
wat er zich daar allemaal afspeelde rondom het EK voetbal. Stephan vertelt: “De reis
ernaartoe was echt super gezellig. Lekker meezingen met
Hazes om in de stemming te
komen. Eenmaal aangekomen op de oranjecamping
hebben we ons tentje neergezet en vervolgens de trein
gepakt richting Basel. Toen
we bij de volgende halte aankwamen werd de trein overladen met Oranjesupporters.
Springend en zingend vervolgden wij onze reis.”

Oranje-invasie

“Het eerste wat ons opviel
was de enorme mensenmassa, een echte oranje-invasie.

Overal waar je keek zag je
oranje! Zelfs de Zwitserse
bevolking liep in onze kleur
rond!”, lacht Belunek. In Basel
waren verschillende plekken
om de wedstrijden te volgen,
fanzones en zelfs een ware
oranjekade.

De wedstrijd

Een grote teleurstelling
heerste over Nederland na
de nederlaag. Hoe was dat
eigenlijk in Basel? Stephan
legt uit: “Als je daar tussen
de mensen staat is je beleving zo veel anders dan

thuis voor de buis. Je leeft
de hele dag naar de wedstrijd toe en verwacht dat je
wint. Toen Nederland achter
stond merkte je de hoop op
een doelpunt. Het gevoel als
die goal dan komt is onbeschrijfelijk. Iedereen vloog
elkaar om de nek. Ik denk
dat je ergste vijand opeens
je beste vriend had kunnen
worden. Het was echt genieten. Ondanks een gevoel
van ongeloof bij het verlies,
hadden we een mooie dag
gehad. Verdiend verloren, dat
vond toch wel iedereen.”

I Know Where It’s @
Zaterdag 5 juli:

Muziekfestival in centrum Zandvoort,
met op verschillende podia in het dorp
live muziek. Het festival duurt deze
avond van 19.00 uur tot 00.00 uur.
Voor de Chin Chin en Café Neuf o.a.
de superswingende band Buckwheat,
Grand Café Danzee presenteert vanaf 20.00 uur Crazy Pianos en op het
Dorpsplein, voor Yanks Saloon, speelt
de pittige damesformatie Too Hot To
Handle live on stage.

Zondag 6 juli:

Het is weer tijd voor… Zandvoort(A)live!
Het populaire strandfeest bij paviljoen 13 (Skyline), 14 (Bruxelles) en 15
(Mango’s Beachbar). Je kunt de hele
middag en avond genieten van zeer
diverse soorten muziek. Het feest
begint om 16.00 uur en duurt tot 00.00
uur. Met o.a. JeWelste, smartlappen
karaoke, Balkan Beats, Latin House,
Ricky Rivaro en Tettero.

Zondag 6 juli:

Ben je na Zandvoort (A)live nog steeds
niet uitgedanst? Dat kan je naar de
afterparty bij Grand Café Danzee!
Aanvang 23.00 uur, met DJ Sheela.

column
I amsterdam

Wie had dat ooit gedacht…
Ilja die gaat werken in de
grote stad. Het was vanaf
dag 1 een groot avontuur. Zo
kwam ik oog in oog te staan
met nieuwe uitvindingen. Ze
noemen het ook wel trams.
Deze lange, slingerende slangen met raampjes, waar je
ook nog in kunt zitten, rijden
overal en nergens door de
grote stad. Als je een kaart
hebt met nummertjes erop
mag je mee. Ook hebben
ze van die witte strepen op
de weg, die me wel bekend
voorkwamen. Op zo’n plaats
mag je altijd oversteken in
Zandvoort. Maar in de grote
stad… ja, daar gaat het heel
anders. Gewoon heel hard
rennen en als je voor kijkt
moet je eigenlijk ook achter
kijken, maar als je dan naar
achteren kijkt moet je ook
zorgen dat je links en rechts
niks mist.
Poeh, gelukkig, ik ben er. Aan
de andere kant van de weg.
Met klokkende oksels en
paniek in m’n hoofd kijk ik
naar het plattegrondje dat
ik vorige week al netjes had
uitgeprint. Op die manier
heb ik me al 7 dagen mentaal voor kunnen bereiden
op deze reis, maar het blijft
een uitdaging… Volgens mij
moet ik rechtdoor. Op het
moment dat ik een stap zet
vliegen er 2 duiven langs… de
derde had ik helaas niet zien
aankomen. Goed, welkom
in Amsterdam. Na een half
uur lopen begin ik lichtelijk
de moed op te geven. Naast
Johnny Jordaan plof ik op
een bankje.
Inmiddels heb ik twee maanden in de grote stad gewerkt
en heb ik zo ongeveer alle
hoekjes van onze hoofdstad
bekeken. Ik heb tegenwoordig ogen aan alle kanten
van m’n hoofd, spreek 175
verschillende talen en weet
nu ook nog het verschil tussen een tram, een trein en
een metro. Wat een
wereldstad, ik zal je
missen. Het is vakantie, welkom in
Zandvoort.

Ilja Noltee

radio + tv
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Wekelijks de krant lezen op internet?

www.zandvoortsecourant.nl
Bloemen vertellen
jouw verhaal

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

ZANDKORRELS
Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!
Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort
Tel. 023-5739278 • E-mail: hanswillemse@planet.nl

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF
levering en plaatsing
van alle glassoorten

APK KEURING

Alle merken vanaf € 29,vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

vrijblijvende offerte!
023 5720480/06 41374921

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels €5,-

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

Zakelijke
zandkorrels €10,- (excl.BTW)

Indien uw advertentie niet voldoet aan de
particuliere voorwaarden kunt u een
zakelijke Zandkorrel plaatsen.
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Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist
plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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Kabel-internet/adsl
installateur
helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of
06-44696001. ;
Met garantie en KvK.
.................
Te koop:
Kersenhouten eettafel
van Jan des Bouvrie.
Afm. 1.00 x 1.60 m, in
zeer goede staat, €250.
Tel. 571 7545 of 06-4611 7172
.................

3
4

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Behang- en
schildersbedrijf
Arnold
Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilderswerkzaamheden
.................
Autobedrijf
Trade Ard.
Lid BOVAG
en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /06-53498304
www.trade-ard.nl

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen
Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aanbieding tot 1 augustus:
heerlijke voetmassage
+ complete gezichtsbehandeling, samen €50.
Gezichtsbeh. bestaat
uit: reiniging, peeling,
stomen, verwijderen oneffenheden,
massage en masker.
2 uurtjes heerlijk voor jezelf.
Beautysalon Myrna (van de
Zamster), Van Speijkstraat
2/101, tel. 06-4831 8230

Nieuw!
Het Pakhuis.
Tweedehands
artikelen en planten.
Kennemerweg 6
Zandvoort.
Open:
don-vrij-zat 10-17 uur.
Tel. 06-53693409
.................
Altijd een hond willen
hebben maar geen tijd?
Mijn fantastische lieve
hondje Delores (9 mnd)
wil graag af en toe in
Zandvoort logeren.
Zij houd zoveel van hard
rennen op het strand en
kan dit nu niet omdat
ze in de stad woont.
Delores heeft een heel
lief karakter, maakt
niks stuk, is dankbaar
enz. Bovendien is ze erg
mooi. Geinteresseerd?
Bel dan: 06-57318880
.................
Te huur:
loods in Zandvoort,
330 m2.
Info: 06-53490026
.................
Woningruil:
Aangeb.:
centrum Haarlem, 3-kamer
aangepast appartement
3 hoog. Mooi uitzicht
op Bakenessegracht.
Aangepaste keuken en
toilet met sproeier en
droger, veel ramen en
uitkijk op gemeenschappelijke tuin aan het water.
Gevr.
in Zandvoort:
Appartement of woning,
aangepast, met lift of
tuin. Liefst 3 kamers.
Bel 06-3850 4796
.................
Woningruil:
Aangeb.:
3-kamer lat,
2 minuten van het strand,
met balkon op het Zuiden.
Gevr.:
3-kamer woning met
tuin(tje). Tel. 5719909
.................
Gezocht:
barpersoneel
voor discotheek.
Info: 06-53490026
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Een trouwe badgast
Al 40 jaar bezoekt Hedy Unnützer onze badplaats. Met

haar man, die aannemer was, en hun drie kinderen logeerde zij bij Onkel Piet Heemkerk en zijn vrouw Tante
Anneliese. Kwekerij de Notendop heette hun ‘Zimmer mit

Frühstück’ aan de Zandvoortselaan. Jaren later, toen oom
en tante overleden waren en Hedy al jaren weduwe, bleef

Zandvoort haar trekken. Elk jaar komt zij, nu als echte toerist, naar het dorp.

Hedy Unnützer

“Ïk heb het dorp zien veranderen. Niet altijd ten goede.
Veel mooie winkels zijn
verdwenen.” Maar daarom
houdt ze niet minder van
Zandvoort. Haar zweite
Heimat. Nederlands spreken
gaat met moeite, verstaan
doet ze het echter heel goed.
Pas dus op wat u zegt! Ze
vindt de in haar ogen bijna

wanorde van Nederlanders
zo fijn. Niet zo Pünktlich.
Verkeerslicht op rood, maar
er komt niets aan? Dan loop
je toch gewoon over. Bijna
ondenkbaar in Duitsland.
En al die potten met plantjes in de tuinen. “In het kleinste potje stoppen jullie nog
een plantje”, lacht ze. Hedy
maakt eindeloze strandwan-

delingen, genietend van de
frisse zeelucht. “Holland is
zo heerlijk vlak!” roept deze
wandelfanaat.

Vaste rituelen

Zodra ze in Zandvoort is, holt
ze naar de normaalste zaak
aan het Raadhuisplein voor
een Mokkaschnitt. Met bus
80 een dagje naar Haarlem,
ze weet precies hoe de strippenkaart werkt. Woensdags
op de markt koopt ze een gebakken visje om het op een
bankje aan de Boulevard op
te eten. Ook bezoekt ze altijd het graf van Onkel Piet
en Tante Anneliese op de
begraafplaats in Noord. Ze
ergert zich een beetje aan
de vaak slecht onderhouden
graven in Nederland: “So etwas gibt es bei uns nicht.”

Inkopen

Hedy heeft in de loop der jaren een hele vriendenkring
opgebouwd in Zandvoort,
die ze allemaal even gedag
komt zeggen. Voordat ze
per trein of bus weer naar
Koblenz reist, slaat ze vla en
cassis voor haar kleinzoons
en rozijnenbrood voor zichzelf in. Want dát hebben ze
Zuhause niet.

Memories

Strandjutten

Een orkaan is een normaal natuurverschijnsel. Maar als je
als kind aan zee woont, is het heel spectaculair. Wie weet
wat er allemaal aangespoeld is en langs de vloedlijn ligt…
Als de ergste storm geluwd
was, togen wij, vader, moeder,
broer en ik naar het strand om
‘bijzondere dingen’ te zoeken.
Spanning en sensatie! Een
keer vonden wij een les met
een briefje erin afkomstig van
een zeeman uit Newcastle.
Jammer genoeg was het
adres niet helemaal goed te
lezen, zodat we geen briefje
terug konden sturen. Boeien,
vaten stookolie, schoenen,
van alles en nog wat kwamen
we tegen. Als het om een on-

duidelijk voorwerp ging, had
mijn moeder de gewoonte om
er even tegenaan te schoppen.
Héls werd mijn vader dan. Het
kon wel eens een schotelmijn
zijn die onder het zand vandaan was gekomen. Er schijnen tijdens de oorlog veel van
die projectielen op palen langs
de kust te hebben gestaan, die
met stormen eraf geslagen waren en onder het zand terecht
zijn gekomen…
Veel dorpsgenoten zullen zich
de zakjes meel herinneren, die

Een tuin in het duin

Wat wij kennen als ‘het duin’ langs de Frans Zwaanstraat

en de Cort van der Lindenstraat, behoort oficieel tot het

zeedorpenlandschap. Het duin verschilt wezenlijk van de

Amsterdamse Waterleidingduinen (AW) achter het hek.
Beide duingebieden zijn van Waternet. In dit voorste stuk
duin mag je met je hond wandelen. Volgens de kenners ko-

men hier viermaal zoveel planten- en kruidensoorten voor

als in de AW-duinen en er bevinden zich nog een vijftal
groentetuintjes.

Allemaal beestjes

Het is wetenschappelijk bewezen dat het houden van dieren

bevorderlijk is voor de gezondheid van de mens. Een kat op

schoot verlaagt de bloeddruk. Meer bewegen is een must:
Loop naar de pomp! Maar wel met de hond natuurlijk.
Maar als er een kollonne
mieren door de keuken marcheert, worden wij niet zo
vrolijk. Die gaan we te lijf
met… kaneelpoeder. Mieren
in de tuin zijn heel nuttig,
dus als ze een nest op een
ongewenste plek maken,
pesten we ze weg met een
teentje knolook.
Pissebedden alias urineledikanten houden van vochtige
ruimten. Goed ventileren is
het devies en leg een halve

aardappel in de buurt. Daar
kruipen ze in. De volgende
dag gooit u de pieper mét in
tuin of duin.
Ook zo de smoor in als de
slakken uw mooie Hosta’s
hebben opgevreten? Er zijn
Hostasoorten met dikkere
bladeren die slakken niet
zo graag lusten. U kunt bij
vochtig, warm weer zelf op
slakkenjacht gaan en ook de
eitjes verwijderen. Slakken
gaan ’s avonds en ’s nachts

uit eten. Dus als het donker
wordt met de zaklamp op
slakkensafari!
Katten zijn schatten. Maar
niet die van de buren, die
uw tuin bemesten. Het kruid
Wijnruit vinden ze vréselijk.
Als dat niet afdoende is, zit
er niets anders op dan met
een emmertje naar Artis af
te reizen (tram 9) en een
lading zebrapoep of leeuwenstront te halen. Als u
dat in de tuin strooit, komt
er gegarandeerd geen kat
meer in de buurt!
Wel een emmer met goed afsluitbaar deksel meenemen,
anders wordt u uit de tram
gezet.

tijdens een linke decemberstorm aanspoelden. Alleen
het buitenste deel was nat
en dat meel vormde een beschermend korstje. Je mocht
die zakjes niet meenemen van
het strand. Er werd druk gepatrouilleerd door de politie.
Mensen liepen af en aan, met
zakjes meel op hun nek. En
kwam een smeris langs, dan
gooiden ze, hup, het zakje in
de struiken en haalden het op
als de kust veilig was. Teilen
vol Zandvoortse oliebollen
zijn dat jaar voor de jaarwisseling gebakken met meel
van het strand. En lekker dat
ze waren!

Henriëtte van der Donk in haar tuintje

Henriëtte van der Donk is
een van de groentetelers.
Het verbouwen van groenten zit haar in de genen,
want haar voorouders waren
de eerste tuinders die groene
groenten op de markt brachten. In een duinvallei, lekker
beschut tegen harde wind,
heeft Henriëtte samen met
twee collega-tuinders een
omheind stuk grond waar
haar groenten in keurige rijtjes staan. Geen spatje on-

kruid is er te vinden. In haar
koude kas groeien komkommers, tomaten en aubergines. Op haar land verbouwt
ze o.a. kool, rabarber, sperzieen snijbonen, bietjes, allerlei
kruiden en aardappeltjes.
Niet de bekende duinpieper,
maar wel bintjes en nicola’s.
Luilekkerland voor de dieren
die in de duinen leven? “Nee
hoor, valt mee, konijnen komen niet door de omheining

en ik verhoog de afrastering
met takken, zodat het herten
moeilijk wordt gemaakt erover heen te springen”, lacht
Henriëtte. Soms vindt ze wat
vreemde sporen, maar de
schade blijft beperkt. Ze tuiniert biologisch: dille naast
de tuinboontjes om luizen te
weren en uien naast de winterwortel om wortelvlieg te
voorkomen.
Is zandgrond zo vruchtbaar? “Welnee, het komt
door de mest.” Eén keer per
jaar haalt ze een aanhanger
koeienmest bij een boer en
gooit dat in de geulen die ze
gegraven heeft. Daar overheen komt zand, dat alleen
voor het transport van het
water zorgt. De mest is dus
het geheim. Er staat zoveel
op haar land, dat eet ze niet
allemaal zelf op. “Ik geef veel
weg aan mijn kinderen en
mensen kunnen bij mij een
vers pondje groenten kopen.”
Henriëtte tuiniert niet alleen.
Haar kleinzoons Henrique
van zeven en Lucas van vijf
hebben hun eigen plekje
waar ze zelf plantjes mogen
kweken. “Geweldig vinden
ze dat!” zegt oma Henriëtte.
Jong geleerd, oud gedaan.
Ze ‘kweekt’ dus niet alleen
groenten, maar ook een volgende generatie tuinders.
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Aangewaaid bij… Safari Club!

heid…. Hup! Schoentjes uit, mouwtjes opstropen en lekker

van het strandpaviljoen, samen met het naastgelegen
‘Beachhouse’, is voor zowel
grote als kleine groepen zeer
aantrekkelijk. Verschillende
evenementenbureaus kiezen
ons als locatie voor hun evenement”, legt Kuijper uit.

naar deze ouderwetse gezelligheid en laat zich daarvoor

Reclame on the Beach

Lekker lui vandaag, of toch nog even sportief doen? Zien
en gezien worden is niet altijd waar het om draait. Zeker
op het strand moet er ruimte blijven om jezelf te kunnen

zijn. Waar is dat authentieke strandgevoel nu eigenlijk
gebleven? Het gevoel van ongedwongenheid en gastvrijmet de voetjes in het zand. Biertje erbij? Safari Club streeft
graag van zijn beste kant zien.

met nieuwe doelen voor
ogen: “Iedereen welkom, dat
is waar wij voor staan. Bij veel
horecagelegenheden zijn er
lange wachttijden qua bediening. Dat moet allemaal
veel makkelijker. Bij Safari
Club streven wij naar een
goede service; snel, gastvrij
en vooral beleefd en vriendelijk”, vertelt Herman.

Evenementen
Twee jaar geleden begon
de Amsterdamse eigenaar
Herman Kuijper aan een
avontuur. Hij nam strandpaviljoen 2 ‘Safari Club’ over,

Safari Club is in oppervlakte
het grootste strandpaviljoen
van Zandvoort. Dit biedt uiteraard vele mogelijkheden
op het gebied van evenementen. “Van bruiloft tot
bedrijfsevenement; de sfeer

Eén van de evenementenbureaus waar Safari
Club mee samenwerkt is
Bakker&Clients, o.l.v. Erik
Bakker. Zij organiseren verschillende bedrijfsevenementen in de regio Amsterdam.
Zo verzorgen zij bijvoorbeeld
het Reclame on the Beach
evenement, dat afgelopen
zaterdag 28 juni plaatsvond
op het strand bij paviljoen 2.
Toen ik aankwam bij Safari
Club werd ik verrast door een
grote mensenmassa. Veel gelach, gezelligheid en vooral
een hoop rondvliegende volleyballen. Wel zo’n 60 verschillende reclamebureaus
uit Amsterdam en omstreken
kwamen vandaag bijeen om
tijdens een volleybaltoernooi

tegen elkaar te strijden. Voor
500 creatievellingen is deze
dag op poten gezet en heeft
Safari Club, in samenwerking
met Bakker&Clients ervoor
gezorgd dat het de gasten
vandaag aan niets ontbrak.
Om dit te kunnen realiseren is teamwork één van de
belangrijkste factoren. “De
samenwerking met Safari
Club gaat ontzettend goed.
Er wordt naar ons, als klant,
prima geluisterd en dat is van
groot belang. Het personeel
speelt hierbij een betekenisvolle rol; bij Safari Club zijn zij
aanwezig en denken ze mee.
Er kunnen altijd onverwachte
dingen gebeuren tijdens een
groot evenement en dan is
het ijn dat er mensen zijn
waar je op kunt rekenen”,
vertelt Bakker. Coöpereren en
ergens voor staan. Dit wordt
mij maar al te goed duidelijk
wanneer ik mij een weg baan
tussen alle sportievelingen
die vandaag aanwezig zijn. Ik
volg een tijdje het team van
Draft, een reclamebureau uit
Amsterdam met wel een heel

door Ilja Noltee

bijzonder volleybalshirt….
De rug is bezegeld met
omvallende bowlingkegels
en de tekst: “Smashing
balls bowlingteam”. Ach ja,
in de reclamewereld kom
je uiteraard aparte dingen
tegen. Echter viel mij op
dat ze de naam toch veel
eer aandeden met hun
knallende opslagen en
hun herhaaldelijke overwinningen. Maar helaas,
geen plekje in de finale.
De eerste prijs was weggelegd voor The Concept
Group…

Walking in a
winterwonderland…

Zoals al een aantal keer bij
paviljoen Riche het winterwonderland evenement
heeft plaatsgevonden,
zou ook Safari Club in de
winter graag toegankelijk zijn voor verschillende
doeleinden. Geen gek idee,
met de capaciteiten waarover dit paviljoen beschikt!
Laat dat kerstdiner maar
komen…

Extra voordelig winkelen met de ZandvoortPas!
Er zijn dit jaar weer veel Zandvoortse bedrijven waar u met uw ZandvoortPas terecht kunt.
Winkelen in Zandvoort wordt daarom steeds aantrekkelijker.

Zomeractie! Ga naar www.zandvoortpas.nl of vul de bon in op pagina 12!
Bestel nu uw eigen ZandvoortPas en betaal slechts € 5,00 (Normale prijs € 7,50)

uit!
el plaatsen.
Reken zelf uw voordeel ortPas kunt u eenmalig gratis een Zandkorrg!
Met uw nieuwe Zandvovolgende Zandkorrel maar liefst 50% kortin
Tevens krijgt u op elke
Wilt u ook extra proiteren bij het winkelen in Zandvoort?
Bestel dan uw eigen ZandvoortPas!

Voor slechts €5,00 kunt u tot en met het eind van dit jaar proiteren van heel
veel leuke aanbiedingen! Surf naar www.zandvoortpas.nl of kijk op pagina 12

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

Verzoek om vrijstelling bestemmingsplan

Gemeentelijke publicatie week 27 - 2008

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 24 juni en de
verdere in week 26 door het college genomen besluiten zijn
1 juli vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale
Balie en op de website.

Raad stelt e wijzigingsverordening APV 2008 vast

Conform artikel 139 Gemeentewet maakt de gemeente
Zandvoort het volgende bekend. De gemeenteraad van
Zandvoort heeft in de vergadering van 24 juni 2008 de
“1e wijzigingsverordening APV 2008” vastgesteld. De wijzigingsverordening geldt als aanvulling op de APV 2005
en bestaat uit een nieuw artikel dat het mogelijk maakt
op grond van de APV een straatverbod en een gebiedsontzegging op te leggen op de daartoe aangewezen locaties.
Een daartoe aangewezen locatie zou ook kunnen zijn het
gehele grondgebied van de gemeente Zandvoort. Deze
verordening treedt in werking op vrijdag 4 juli 2008 en ligt
van vrijdag 4 t/m donderdag 31 juli 2008 ter inzage bij de
Centrale Balie in het Raadhuis en staat voorts op de website
van de gemeente.

n eko en ver

nnin enaanvra en

Bouw-, sloop- en reclame-aanvragen

Zandvoort:
- Flemingstraat 348, plaatsen dakkapel, ingekomen 23 juni
2008, 2008-124Lv
- Zandvoortselaan 165, sloop en vervangen gevelpartij, ingekomen 23 juni 2008, 2008-125S
- Amperestraat 8, vergroten toegangsdeur, ingekomen 23 juni
2008, 2008-126Rv
- Burg.v.Fenemaplein 2, plaatsen fietsenstalling, ingekomen 25
juni 208, 2008-128Lv
Bentveld:
- Langelaan 14, plaatsen dakkapel achterzijde, ingekomen 23
juni 2008, 2008-123Lv

De ZandvoortPas 2008 is geldig t/m 31 december 2008
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erzonden es iten
Bouw-, sloop- en reclame-vergunningen

Bentveld:
- Duindoornlaan 17, plaatsen berging, verzonden 24 juni 2008,
2008-022Lv

Evenementenvergunningen verleend

Er is een evenementenvergunning verleend aan:
- Stichting Zandvoort (A)live voor 3 muziekevenementen op zondag 6 juli, zaterdag 9 augustus en zondag 10 augustus 2008
- Stichting Zep voor het Muziekfestival op zaterdag 5 juli, het
Salsa muziekfestival op 19 juli en het Jazz muziekfestival op 2
augustus 2008.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. 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. 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. Indien het een vergunning betreft voor
evenementen, vertoningen op of aan de weg, het houden van
optochten, snuffelmarkten, verruiming sluitingsuur, ontheffing Zondagwet, exploitatie of speelautomaten, dient u uw
bezwaarschrift aan de burgemeester te richten.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag
t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 – 16.00 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

Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur
Donderdag:
08.30 - 20.00 uur
Vrijdag:
08.30 - 12.30 uur
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
Tollensstraat 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 collegelid
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling
verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur.

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.

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Redders op bezoek bij donateurs

Vorige week woensdag hebben de redders van de Zandvoortse afdeling van de KNRM een willekeurig uitgezocht

aantal donateurs verrast met een bezoekje. Een drietal van
hen had het overlevingspak aangetrokken en verplaatste

zich door middel van het kusthulpverleningsvoertuig door
Zandvoort. De donateurs, door de reddingmaatschappij
Redders aan de Wal genoemd, konden de geste bijzonder
waarderen.

Ook deze zomer is het voordeliger shoppen in Zandvoort met een ZandvoortPas!

- Herinrichting kruispunt Tolweg - Dr.C.A.Gerkestraat, ingekomen 26 juni 2008, 2008-129Vr

De jubileumeditie van ‘De Reddingboot’, een kwartaalblad
voor de Redders aan de Wal, was voor de KNRM aanleiding
om op unieke wijze haar donateurs te bedanken. De donateurs toonden zich blij verrast met de bijzondere aandacht

voor hen. Wethouder Wilfred Tates en raadslid Bruno Bouberg
Wilson, beiden al jaren donateur van de KNRM, werden door
de redders uit hun commissievergadering gehaald om hen
te bedanken. Een ander commissielid vond het zo een goede
geste dat hij direct besloot om donateur te worden. Tijdens
de tour door Zandvoort werden de redders ook nog aangesproken door een dorpsbewoner die tot grote verrassing van
de redders aangaf de donaties gedaan bij het overlijden van
een familielid, aan het reddingstation Zandvoort te willen
overmaken. Het aantal Redders aan de Wal in heel Nederland
bedraagt circa 82.000, in Zandvoort zijn 350 donateurs die
er met hun inanciële bijdrage mede voor zorgen dat de
Zandvoortse ‘redboot’ Annie Poulisse en het botenhuis er
altijd piekijn uitzien.

De Redders van de KNRM bedanken de Redders aan de Wal
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10e (Kl)ab v/d Moolen golftoernooi

Hierbij willen wij de sponsors bedanken die het
10e (Kl)ab v/d Moolen golftoernooi mede tot een
onvergetelijk succes hebben gemaakt en de sponsors zijn:

SENTINEL ALARM SYSTEMEN
EXPROM RELATIEGESCHENKEN
GOLFSHOPPER
CAFÉ RESTAURANT LAUREL & HARDY
KOSTVERLOREN VASTGOED BEHEER
C’EST BON
SPORTS CUP
PIET V/D MIJE
GIESBERGEN AUTOSCHADE
GARAGE BUSSCHER
RESTAURANT LA FONTANELLA (DE NEUS)
CAFÉ RESTAURANT MOLLIE & CO
HARRY & TOOS (BUSSTATION)
LOUIS V/D MIJE
CAFÉ BLUYS
PETER LOGMANS
ROB’S FLOWERSHOP
HOLLAND CASINO ZANDVOORT
Mochten wij nog iemand vergeten zijn
dan daarvoor onze excuses
Caroline & Ab van der Moolen

golf
Ab Bol wint 10e Kl(ab) v/d. Moolentoernooi

Het tweede lustrum van het Kl(ab) v/d. Moolentoernooi heeft
in de persoon van Ab Bol een sterke winnaar gekregen. Onder
goede klimatologische omstandigheden, veel zon en een lekker windje, haalde hij op de Purmerendse Burggolfbaan maar
liefst 36 Stablefordpunten met een handicap van 13!

Alle prijswinnaars bijeen

Het jarige toernooi is ooit
door Ab v/d. Moolen opgezet
voor een vriendengroep en
puur voor de gezelligheid. Nu,
tien jaar later, doet hij het nog
steeds voor die gezelligheid en
leeft ‘zijn’ toernooi nog steeds
onder de Zandvoortse golfers. Weliswaar zijn er in het
verleden meer deelnemers
geweest, 124 in de top, maar
de 52 golfers die voor deze

editie hadden ingeschreven,
kregen waar voor hun geld.
Een zeer moeilijke baan met
veel waterpartijen en veel,
grote zandbunkers. Het was
dan ook niet verwonderlijk
dat menigeen klaagde over
zijn of haar spel. Deelnemer
Peter Auberlen: “Ik denk dat
ik in alle bunkers heb gelegen.
Wat een baan: moeilijk en dan
nog veel water en zand ook!”

Dames

Ook onder de zeven dames
die hadden ingeschreven waren er die niet echt gelukkig
aan het einde van hun ronde
binnenkwamen. Pie Gansner
bijvoorbeeld had een club
stuk geslagen en was een
groot aantal ballen kwijtgeraakt. Jules Vasterman echter
was in haar nopjes. Niet alleen won zij de dameswedstrijd maar ook sloeg ze de
longest drive en de neary. Bij
de heren sloeg Ralph Kras de
bal het verste weg en de neary was voor Gerard Koper.

Uitslagen:

Dames: 1. Jules Vasterman met
31 punten, 2. Louise Balledux
(25), 3. Marja Keur (22).
Heren: Cat. I: 1. Ab Bol met
36, 2. Toon v.d Hooge (33), 3.
Martin Spaans (32).
Cat. II: 1. Barend Oosterom
(38), 2. Alex Verhoeve (37), 3.
Roel Deesker.
Cat. III: 1. Arthur Paap, 2. Marcel
Mesman, 3. Dirk Dolle.

Mededeling aan alle inwoners van Zandvoort

autosport
Nieuwe koningsklasse op Circuit Park Zandvoort
Volgend jaar zal een nieuwe konigsklasse op Circuit Park Zandvoort rijden: de Dutch GT4 doet dan zijn intrede. Grote
‘bakken’, die heel hard kunnen rijden, zullen de racefans op het Zandvoortse circuit in vervoering brengen.
Deze klasse is bestemd voor sportieve auto’s die in redelijk
grote aantallen worden geproduceerd en die een lagere pk/
gewichtsverhouding hebben dan de GT3-modellen. Namen
als de Aston Martin N24, BMW Z4, Chevrolet Corvette C6,
Ford Mustang FR500C GT4, Lotus Exige, Maserati Trofeo,
Nissan 350 Z en Porsche Cayman zullen de fans als muziek
in de oren klinken. Mogelijk wordt deze lijst nog aangevuld
met de Opel GT en een Mercedes. Voorwaarde is dat er van
elk van de auto’s minimaal driehonderd stuks op jaarbasis
geproduceerd zijn en dat de auto’s goedgekeurd zijn voor
deelname aan het wegverkeer in de Europese Unie en/of
in de Verenigde Staten.
Voor de organisatie en realisatie van het kampioenschap
werkt Circuit Park Zandvoort nauw samen met de Stephane
Ratel Organisation (SRO, de internationale organisatie die
zijn sporen heeft verdiend in de GT-racerij). Met de SRO is een
samenwerking voor drie jaar aangegaan. De Nederlandse

Concreet houdt dit in dat er meer geluid vanaf het circuit hoorbaar zal zijn
dan op andere dagen en/of evenementen.
Met vriendelijke groet,
Directie Exploitatie Circuit Park Zandvoort B.V.
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De raceweekeinden van de Dutch GT4 volgen het Europese
voorbeeld. Dat betekent dat er per weekeinde drie races wor-

Het heren softbalteam is op de helft van de competitie koploper in de 4e klasse C met

drie nederlagen minder dan Thamen 2, de enige tegenstander tegen wie de ZSC-mannen
een nederlaag leden. De twee laatste wedstrijden voor de zomerstop werden beiden

gewonnen. Zaterdag werd AMVJ/US 2 op Duintjesveld verslagen met 11-1 en maandagavond werd ook de uitwedstrijd tegen RCH/Pinguins 3 met 15-10 gewonnen. Het dames-

team van ZSC consolideerde de derde plaats in de 6e klasse E door de uitwedstrijd tegen
BSM 2 met 12-4 te winnen.

Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) plaatsvinden.

Te laat terug op het honk

De thuiswedstrijd tegen
AMVJ/US 2 begon met
een tegenvaller omdat
de Amsterdammers in de
1e inning direct een 0-1
voorsprong namen. In de
gelijkmakende slagbeurt
zorgden Jeroen van ’t
Wout en Ruud Bijl voor een
2-1 voorsprong. ZSC stond
deze voorsprong niet meer
af. Na een 2e inning, waarin
beide teams niet wisten te
scoren, nam ZSC in de 3e in-

ning een ruime voorsprong.
Liefst 11 ZSC’ers kwamen in
het slagperk. Zij sloegen vijf
honkslagen, terwijl zeven
punten aan het totaal werden toegevoegd, 9-1. Ernesto
Vonsee accentueerde in de
3e inning hoe sterk de ZSCverdediging is door eerst een
slagman in het midveld uit
te vangen en vervolgens voor
een tweede ‘nul’ te zorgen
met een perfecte aangooi
op eerste honkman Han van

den verreden: een race met een tijdsduur van vijftig minuten,
inclusief een verplichte pitstop en een eventuele rijderswissel
in het geval dat er twee rijders op een auto zijn ingeschreven.
Daarnaast zijn er twee sprintraces van elk 25 minuten. Het
merendeel van de races zal worden verreden in het programma van het Dutch Power Pack op Circuit Park Zandvoort en
het TT-circuit van Assen. Daarnaast staat er een gastoptreden
gepland tijdens de 24 uur van Spa (B) en wordt er gekeken
naar deelname aan andere races buiten Nederland.

Vorig jaar werd de GT4-klasse door de SRO gestart na het
internationale succes van de GT3-categorie. Dit jaar werd
de GT4 ingevoerd in het Brits en Belgisch kampioenschap.
In 2009 is Nederland dus aan de beurt, mede om aan de
vraag naar races met meerdere merken auto’s te kunnen
voldoen. Kennelijk is Nederland een beetje uitgekeken op de
merkenraces die de laatste jaren de hoofdmoot vormden bij
de nationale kampioenschappen.

softbal
Softballers gaan ruim aan kop

Op 11, 12 en 13 juli zal op Circuit Park Zandvoort het evenement
Ingevolge artikel 8.1 sub b en c en artikel 8.23 van de Wet Milieubeheer
zoals verleend door de Provincie Noord-Holland d.d. 2 januari 2006
informeren wij u hierbij dat wij voor bovenstaand evenement zogenaamde
UBO-dagen zullen gebruiken.

première van de GT4-klasse zal plaatsvinden tijdens de
Paasraces 2009, welke op 11 en 13 april op ‘ons’ duinencircuit
zullen worden verreden. De reglementen zullen eén op één
worden overgenomen van de overkoepelende Europese organisatie, zodat rijders ook in het buitenland kunnen racen
en andersom.
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Soest. De voorsprong werd
in de 4e inning nog verder
uitgebouwd tot 11-1. AMVJ/
US 2 wist in de eerste helft
van de 5e inning niet meer
te scoren, waardoor de wedstrijd met een verschil van
tien punten in het voordeel
van ZSC voortijdig na 4,5 inning werd beëindigd. Tjeerd
Buijs werd met 2x 3-slag, 3 x
4-wijd en 5 honkslagen tegen
de winnende werper. Jeroen
van ’t Wout was met twee
honkslagen uit twee beurten (gem. 1.000) de beste
Zandvoortse slagman.

Mentale overwinning

De uitwedstrijd tegen RCH/
Pinguins 3 werd maandagavond begonnen met het
nemen van een 0-1 voorsprong via een run van Peter
Douma, die met een honkslag
op de kussens was gekomen
en door Ruud Bijl werd binnengeslagen. Nadat ZSC
in de 2e inning niet wist te

scoren, kwam de thuisclub
in gelijkmakende slagbeurt
langszij, 1-1. Alex Verhoeven
gaf in de 3e inning de wedstrijd voor ZSC een positieve
wending. Nadat eerste Tjeerd
Buijs op een honkslag van
Douma voor 1-2 had gezorgd
vergrote Verhoeven met een
grandslam homerun, waarbij
hij de bal ver over de hekken
sloeg, tot 5 runs. Douma, Van
’t Wout en Marcel Paap profiteerden van de slagprestatie van hun teamgenoot,
waardoor de ZSC-voorsprong
op liep naar 1-6. In de gelijkmakende slagbeurt zag RCH
kans terug te komen tot 5-6.
De rol die de clubscheidsrechter daarbij speelde was
op z’n minst discutabel, door
onder druk van RCH-spelers
en publiek een honkloper die
eerst door hem was uitgegeven toch op het 3e honk
te laten staan. Even was de
ZSC-verdediging van slag,
maar door een goede mentale instelling kon de schade
worden beperkt en werd de
4e inning benut om de voorsprong opnieuw te vergroten.
Hans Rijnders, Buijs, Douma,
Van ’t Wout, Bijl en Verhoeven
brachten het ZSC-totaal op 12
runs, 5-12. In de gelijkmakende slagbeurt zag de thuisclub
nog kans terug te komen tot
9-12. In de 5e inning scoorde

De wagens van de nieuwe GT4 raceklasse

ZSC via Douma, Van ’t Wout
en Paap nog drie keer, 9-15.
Dat RCH in de gelijkmakende
slagbeurt ook nog een keer
scoorde kon ZSC niet afhouden van een dik verdiende
10-15 overwinning, met Buijs
(2-5-9) opnieuw als winnende
werper. Buijs en Douma sloegen beiden 3 honkslagen uit
3 beurten, terwijl Van ’t Wout,
Bijl en Verhoeven in drie beurten ieder twee honkslagen
produceerden.

Regelmatig

Het damesteam boekte in

de uitwedstrijd een regelmatig en nuttige 5-12 overwinning op BSM 2. Nieki
Valkenstijn en Martina
Balk zorgden in de 1e inning al voor 0-2, waarna
BSM terug kwam tot 3-2.
Onze plaatsgenoten liepen
in de 2e inning verder uitliep naar 3-5. Nadat BSM
nog een punt had gescoord,
4-5, wist ZSC na een puntloze 4e inning nog eens zeven maal de thuisplaat te
bereiken, waardoor Sylvia
Koper (1-2-3) met 4-12 de
winnende werpster werd.

adverteerders

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte
houden van alles wat in Zandvoort leeft.
De adverteerders in de krant van deze week zijn:

Administratiekantoor K. Willemse
Asian Delights
Auto Strijder
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Beter Mobiel
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circuit Park Zandvoort
Circus Zandvoort
Club Nautique
Danzee
Dorsman Assurantiën
Eethuys Café De Zandvoorter
Gemeente Zandvoort
Gemeenschapshuis
Hotel Hoogland
IJzerhandel Zantvoort

Meijershof, Restaurant
Michiel van Maanen
Makelaardij O.G.
Ondernemers Vereniging
Zandvoort
Oosterduyn Wijkhuizen
makelaardij o.g.
P. van Kleeff
Pluspunt Boomhut
Sea Optiek
She Satehcafé
Stichting ZEP
Strandpaviljoen Driehuizen nr 21
Take Five
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Vanhier
Vlug Fashion Men’s Wear
Willemse Elektrotechniek
Yanks Saloon
Zandvoort (A)Live
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Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR Zandvoort Tel: 5 715 715

comfortabel

www.cvl.nu

ruim & licht

Stationsplein 15/5

Van Speijkstraat 2/147

In het luxe appartementencomplex “Monopole II”, ook bekend als het
gebouw “met de blauwe balkons”, ligt dit zeer comfortabele 3-kamer
appartement op de 2e etage. Het appartement heeft een royale woonkamer
en semi-open keuken met bijkeuken, 2 slaapkamers waarvan één zeer ruim
te noemen is en natuurlijk het aantrekkelijke zonneterras op het westen.
Het complex beschikt over een lift.

U zoekt een ruime en lichte hoekwoning met de luxe van 4 slaapkamers
en 2 badkamers, u zoekt een woning met parkeergelegenheid vlakbij
het strand en centrum van Zandvoort? Dan zoekt u de maisonnette
woning in de Van Speijkstraat 2/147! Licht, zonnig en ruimte zijn de
sleutelwoorden voor deze royale woning.

• Privé parkeerplaats in de afgesloten parkeergarage
• Op loopafstand van het strand gelegen
• Gebruiksoppervlakte ca. 105 m2

•
•
•
•

Vraagprijs: € 325.000,--

Vraagprijs: € 415.000,--

horeca

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie

Veel lichtinval door hoekligging
Luxe 2de badkamer (2008)
3 balkons/terrassen
Gebruiksoppervlakte ca. 160m2

6 slaapkamers

penthouse

Hogeweg 92
Schitterend gelegen zeer royaal penthouse met riant dakterras van
ca. 250 m2, fantastische uitzicht vanuit alle vertrekken over het gezellige
centrum en de duinen, 2 ruime slaapkamers, 2 badkamers, een grote
biljartkamer, 2 parkeerplaatsen en 2 bergingen in de onderbouw.
Het complex Sterre der Zee beschikt over 3 liften, welke ook direct toegang
geven tot de parkeergarage en is op steenworp afstand van het centrum
gelegen.
•
•
•
•

Enige bewoner op de 4e verdieping
Parkeergarage met elektrisch bedienbare deur
Afgesloten parkeerterrein voor gasten
Gebruiksoppervlakte ca. 220 m2

Vraagprijs: € 1.295.000,--

fors in prijs verlaagd

Burg. Engelbertsstraat 72

Burg. Engelbertsstraat 70

Kostverlorenstraat 61

Hotel/Café/Restaurant Meijershof is gunstig gelegen nabij het station van
Zandvoort en met het strand en de zee op loopafstand is dit een goede
uitvalsbasis voor toeristen. Het met warme kleuren sfeervol ingerichte grill
restaurant met bar beschikt over een complete horeca keuken en opslag en
heeft tevens een aangenaam, ruim terras aan de straatkant.
Op de 1ste etage is behalve vier 1-persoonskamers ook een 4-persoons
appartement te vinden. Op de 2e etage zijn nog eens acht 1persoonskamers.

Op nog geen 50 meter van het strand en centrum gelegen bevindt zich deze
royale woning met 6 slaapkamers, ruime woonkamer met schuifpui naar het
terras en 2 inpandige garages. Laat u verrassen door de mogelijkheden die
deze woning u kan bieden!

Deze goed onderhouden vrijstaande 30-er jaren villa staat in het geliefde
groene hart van Zandvoort. Het is een gezellig, sfeervol huis, dat groter is dan
het lijkt, iets wat je alleen maar ziet als je de woning ook van binnen bekijkt.
De woning beschikt over 5 slaapkamers, 1 studeerkamer, een prachtige
keuken, een zeer royale living van ca. 55 m2, hoge plafonds, een beschutte
intieme achtertuin met diverse zonneterrassen, niveauverschillen, schuur,
zomerhuis, garage en carport.

• Evt. te koop in combinatie met woonhuis Burg. Engelbertsstraat 70
• Totaal vloeroppervlak ca. 375 m2

Vraagprijs: € 995.000,--

• Evt. te koop in combinatie met Hotel Meijershof,
Burg. Engelbertsstraat 72
• Geschikt voor evt. verhuur of kantoor/praktijk aan huis
• Gebruiksoppervlakte ca. 215 m2

Vraagprijs: € 569.000,--

• Sfeervolle woning die om een goed inzicht te krijgen van de ruimte, van
binnen gezien moet worden
• Ook geschikt als Bed & Breakfast accommodatie
• Gebruiksoppervlakte ca. 250 m2

Vraagprijs € 745.000,--
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Actueel

5

7

Wethouder dreigt
met opstappen

Feest

Veel festivals
afgelopen weekend

Zie onze advertentie op de achterpagina

17

Cultuur
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Klederdrachten
op Gasthuisplein

Sport

DTM circus
strijkt neer

Nieuwe VVV presenteert zich aan de Zandvoortse bevolking via de VVV Courant
Vanaf 11 augustus aanstaande zal de nieuwe VVV in een nieuw gebouw aan de
Bakkerstraat gehuisvest zijn. De nieuwe organisatie, opererend vanuit de eveneens
nieuw opgerichte Stichting Marketing Zandvoort, stelt zich via een huis-aan-huiskrant aan u voor. In deze krant staan ook reacties van diverse organisatoren van grote
Zandvoortse evenementen en leden van de diverse disciplines binnen de Zandvoortse
toeristenbranche.

Geniet, maar drink met mate. De acties zijn geldig t/m 3 augustus 2008.

2 euro
korting

Valdivieso
Sauvignon Blanc
Central Valley
Frisse zomerfavoriet!

5.99

3.99

Het is de gemeente Zandvoort er alles aan gelegen om het
product ‘Zandvoorts toerisme’ meer bekendheid te geven
in de regio en ver daarbuiten. Niet alleen de Zandvoortse
gasten maar ook de Zandvoorters zelf kunnen nu kennis
nemen van hetgeen de nieuwe VVV wil gaan doen om dit
te bewerkstelligen. De nieuwe marketingmanager Ferry
Verbrugge en zijn VVV-staf willen Zandvoort opnieuw
op de kaart zetten. Via de ‘VVV Courant’ die u deze week
onder ogen krijgt, kunt u kennismaken met de doelstellingen en beweegredenen van de door de gemeente
Zandvoort zo innig verlangde nieuwe Zandvoortse VVV.
De VVV Courant valt deze week samen met deze krant
bij u op de mat.

www.gall.nl

De Mannetjes
Nieuwe VVV
informatiezuilen

‘De weg naar ‘t strand
weten ze wel te vinden,
maar de rest?’

Zandvoort Optiek

Zondag 13 juli 2008
• Heel fijn volkoren € 1,75
• 4 Roomboter
croissants € 3,25
• Weekendtaartje € 7.95
Stap ook eens binnen voor
een heerlijk belegd broodje
met ambachtelijk gemaakte
salade, of een heerlijk kopje koffie met een gebakje

CHANEL
Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

TRES CALIDES met
Lisette Emmink – sopraan
Carla Bos – harp
Désirée Vergers – luit
Aanvang: 15.00 uur
Toegang: gratis

www.classicconcerts.nl

Verkeersbesluiten om
verschillende evenementen
veilig te laten verlopen.
U leest er meer over in de
gemeente-advertentie.

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort
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Eerst is je wereld groot
Je kunt er reizen tot en met
Maar heel dicht bij de dood
Is hij niet groter dan je bed
Maar als het wonder is geschied
Waarop de mensen hopen
Dan gaat als je je ogen sluit
De nieuwe wereld open
Verdrietig, maar vol bewondering voor de wijze
waarop zij met haar ziekte is omgegaan, geven wij
u kennis van het overlijden van mijn moeder en
schoonmoeder

Ursula Ygosse-Büsse
- Uschi sinds 1978 weduwe van Urban Ygosse
Hohenlimburg (D),
2 januari 1938

Zandvoort,
26 juni 2008
Eric en Iris
Dotje
en verdere familie

Correspondentieadres:
E.P. Ygosse
Ahornstraat 22
1971 JH IJmuiden
De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres:
Hogeweg 39-1 - 2042 GE Zandvoort - Tel & Fax 023 - 5732 752
Email: redactie@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden kantoor:
Maandag en dinsdag 09.00 - 16.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie:
Letty van den Brand-Kinderdijk - Tel. 06 - 434 297 83
Email: letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager:
Gillis Kok - Tel. 06 - 460 460 26
Email: gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie:
Joop van Nes - Tel. 06 - 144 826 85
Email: joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving:
IR Design Zandvoort - Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort
Druk:
Dijkman offset - Visseringsweg 40 - Diemen
Verspreiding:
ZVO Verspreiders - www.zvo-verspreiders.nl
Tel. 06-1139 1478 - (tevens nabezorging)
Uitgever:
Zandvoort Press B.V.
Oplage:
9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

2

burgerlijke stand

28 juNi 2008 - 4 juli 2008

waterstanden
restaurant aan het strand

Geboren:

Eline, dochter van: Westerburger, Arno en: van Wonderen,
Annette.
Tyn Alphons, zoon van: Zwiers, Johannes Gerardus Alfonsius
en: Maas, Bianca Maria Henrica.
Morris Anthony, zoon van: Zwiers, Johannes Gerardus
Alfonsius en: Maas, Bianca Maria Henrica.
Johannes Julianus, zoon van: Driessen, Johannes Julianus
en: Bos, Chennah Dhoa.

Ondertrouwd:

Naaijen, Victor en: Luiten, Yvonne Heléna Maria.

Overleden:

Moll geb. Keur, Dijna, oud 80 jaar.
IJgosse geb. Büsze, Ursula, oud 70 jaar.
Hoven geb. Diergaarde, Johanna Adriana Regina, oud 90 jaar.
Polak geb. Cassee, Elisabeth Johanna Maria, oud 80 jaar.
Van den Bunt, Wilhelmina Antonia, oud 93 jaar.
Vermeer, Willem, oud 83 jaar.

kerkdiensten

ZONdag 13 juli

In samenwerking met een grote wasmiddelenfabrikant

en ‘Tikkie Terug’, heeft Klimaatcampagne HIER afgelopen maandagmiddag op het Raadhuisplein de resultaten

Tel. 023 - 571 57 07

juli
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‘Doop’ voor nieuw bestuur
Kortebaandraverij

Volgende week donderdag 17 juli, ondergaat het nieuwe

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur ds. C. Meijer uit Haarlem

terschap van Johan Beerepoot, haar doop. Voor het eerst

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
www.aap-parochies.nl
10.30 uur Pastor H.Kaandorp

Vaste prik op de derde donderdag in juli. ‘Oude’ mannetjes,
veelal met een dikke ‘bolknak’ tussen de lippen die zich verdringen voor de wagen van de totalisator en rijen goklustigen langs het unieke parcours van de kortebaandraverij in
Zandvoort. Uniek omdat er nergens in het circuit van kortebaandraverijen een parcours redelijk steil omhoog loopt.

Weer of geen weer
altijd gezellig!
Keuken iedere avond geopend

Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

De specialist voor
al uw bloemwerk!

beter: een 8,5!

bekend gemaakt. De resultaten werden door RTL-presen-

Hoog

w

stekende 17e plaats behaald. Zo mogelijk was het cijfer nog

van een groot onderzoek naar het besparen van energie

www.clubnautique.nl

bestuur van de stichting Kortebaandraverij, onder voorzit-

RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan 9, Aerdenhout
www.aap-parochies.nl
10.30 uur Pastor D.Duijves

Froukje de Both presenteert Haringkraam Arie Koper scoort uitstekend column
jaarlijkse haringtest van het landelijke ochtendblad zoek van onderzoekers van het
resultaten Klimaatcampagne InADdeheeft
Volgens mij…
de Zandvoortse haringkraam Arie Koper een uit- Algemeen Dagblad dat ieder

organiseren zij de kortebaandraverij op de Kostverlorenstraat: het zijn de 34e draverijen.

Het nieuwe bestuur worden gesteund met hand en spandiensten door de voormalige bestuursleden Piet Pijper en
Peter Kramer, die het klappen van de zweep kennen en ze
wegwijs hebben gemaakt in het aparte wereldje van de
kortebaan. Ook zal Frits Keur zijn hulp aanbieden. “We bemerken een goede samenwerking met de gemeente en politie, zeer belangrijk natuurlijk. We zijn dan ook vol goede
hoop dat het ook dit keer weer gaat lukken”, zegt Beerepoot.
Naast hoofdsponsors Holland Casino en Casino Royale (uit
de Haltestraat) heeft nog een aantal Zandvoortse bedrijven
zich aan een paard willen binden. Die mogelijkheid is er ook
voor particulieren. Er bestaat zelfs een mogelijkheid dat die
hun sponsorgeld terugverdienen als hun paard uiteindelijk
de koers wint. Voor € 60 heb je al de hele dag plezier.
Voor de aanleg van de baan is circa € 10.000 nodig. Dan zijn
er nog startgelden te betalen en moet de boel ook weer opgeruimd worden, dus het is een redelijk kostbare operatie. “Dat
verdienen we voor een gedeelte terug door de advertenties
in het oficiële programmablad. Dat blad komt op de dag van
de draverij, na de loting die’s ochtends in Den Haag verricht
wordt, met een speciale koerier naar Zandvoort en ziet er altijd prachtig uit. Dan pas weten wij wie er deel zullen nemen.
De organisatie heeft een keuze uit een aantal pikeurs waarvan
er slechts 24 in Zandvoort kunnen starten, vandaar de loting”,
zegt sponsorwerver Ton Ariesen. U kunt zich melden voor
meer informatie, of sponsoring, bij Ariesen via 06-53191894
of in café Oomstee, Zeestraat 62 in Zandvoort.

tatrice Froukje de Both bekend gemaakt. De minister van
VROM, Jacqueline Cramer, was helaas verhindert de presentatie bij te wonen.

Mooi cijfer voor haringkraam Arie Koper

Ieder jaar test het Algemeen
Dagblad bij 100 haringverkooppunten de Hollandse Nieuwe

Wethouder Tates, Froukje de Both en de vertegenwoordigers van
Proctor & Gamble en HIER

Aanleiding van het onderzoek
is de ‘Tikkie Terug’-campagne
van RTL Nederland in samenwerking met Procter &
Gamble met ondersteuning
van HIER. Onder de bezielende begeleiding van Froukje
de Both werd hier in januari
mee begonnen. Uit het onderzoek is gebleken dat een
half jaar geleden 42% van
de Nederlanders niet wisten
wat zij moesten doen tegen
de klimaatsverandering. Nu
ligt dat percentage op 33%.
Positief is ook dat 8 op de 10
Nederlanders aangeeft zich
zorgen te maken over die
verandering en bijna 6 op
de 10 daadwerkelijk stappen
onderneemt om een steentje
bij te dragen. De score die een
gemiddelde Nederlander aan
zichzelf geeft als het gaat om
milieubewust gedrag ligt vrij

cartoon

op allerlei zaken. Michel v.d. Plas
en Arie Guijt werden op ‘vlaggetjesdag’ verrast met een be-

Problemen in thuiszorg

Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces

hoog: een dikke 7.

maakte wethouder Gert Toonen bekend dat zorgaanbie-

Maatregelen die men vaak
treft zijn het scheiden van
afval, elektrische apparaten
minder op ‘stand-by’ laten
staan, spaarlampen gebruiken en de thermostaat een
graadje lager zetten. Wat men
veelal niet weet is dat de was
veelal op 30°C gewassen kan
worden. Dit gegeven stond
centraal toen ‘Tikkie Terug’ in
januari met de campagne begon. Wassen op 30°C in plaats
van op 40°C, bespaart per
wasbeurt circa 40% energie!

Gool en Take Good Care zal overnemen en dat Viva! en Va-

Als laatste handeling onthulde Froukje de Both een
ijssculptuur van een ijsbeer
die symbool staat voor het
smelten van de ijskappen
waar dit bedreigde dier zijn
habitat heeft.
Hans van Pelt

jaar een onderzoek doet onder
haringverkopers en wel op de
dag dat de eerste Hollandse
Nieuwe weer verkocht mag
worden. De haring wordt ter
plaatse getest op allerlei zaken
als temperatuur, kwaliteit en
hygiëne. Daarna gaan er een
paar exemplaren verzegeld
en gekoeld mee naar een laboratorium waar zij verder
worden getest. Aan de hand
van de testen krijgt de haring
een cijfer en dat viel voor de
uitbaters van de Zandvoortse
haringkraam behoorlijk hoog
uit. Topkwaliteit derhalve op
het Raadhuisplein!

der Amstelland circa 85% van de klanten van CCC Zorg, Van
lent de rest voor hun rekening nemen. De regiogemeenten

hadden aan de zes genoemde thuiszorginstellingen op ba-

sis van de aanbesteding in 2006 de opdracht voor de huishoudelijke hulp gegeven voor de duur van twee jaar.
Deze gang van zaken staat
niet op zich. Landelijk zijn de
laatste tijd legio zorgaanbieders in de problemen gekomen. Maar liefst 60% draait
met verlies en dreigt failliet
te gaan. Brancheorganisatie
ActiZ verwacht dit jaar een
verlies van 96 miljoen.Volgens
ActiZ hebben de lokale over-

heden de aanbieders tegen
elkaar uitgespeeld. Volgens
wethouder Gert Toonen geeft
ActiZ een verkeerd beeld van
de realiteit: “Lokale overheden kunnen aanbieders niet
tegen elkaar uitspelen. Er
wordt een product gevraagd
van een bepaalde kwaliteit en
de aanbieder schrijft in voor

een bepaalde prijs. Op basis
van een prijs/kwaliteitvergelijking worden vervolgens
de aanbieders geselecteerd.
Zorgaanbieders hebben bewust, zonder inmenging van
lokale overheden, laag ingeschreven om zorggebieden
te behouden of te veroveren.
Ik weet dat het steeds moeilijker wordt voor de zorgaanbieders. Het is daarom
zaak dat ze bij de volgende
aanbesteding, medio 2009,
met een reële prijs inschrijven, zodat men de hulp op
adequate wijze kan verlenen
en de medewerkers op gepaste wijze kan belonen en
in dienst houden.”

Straatprijs Koninginnedag uitgereikt

De mooist versierde ‘Koninginnedagstraat’ tijdens Koninginnedag zou beloond worden met een taart. Afgelopen

zaterdag is deze uitgereikt door Harry Lemmens, voorzit-

ter van de stichting Viering Nationale Feestdagen. Het was
aan burgemeester Niek Meijer om hem, samen met Lien
van Driel namens de winnende straat, aan te snijden.

De taart ging erin als koek

Het was zaterdagochtend
feest in het Gasthuishofje.
Bewoonster Lien van Driel
was door het organisatiecomité uitgekozen vanwege de
uitstraling van haar woning
in de Agnetastraat, die grenst
aan het Gasthuishofje. De
straatprijs werd aangedragen door de nieuwe burgemeester bij zijn aantreden.
Zandvoort moet er blijkbaar
nog wel aan wennen, want
andere straten kwamen niet
in aanmerking. Van Driel en
Meijer sneden gezamenlijk
de taart aan die overigens uitmuntend smaakte, die werd
gedeeld met alle inwoners
van het hofje.

is Zandvoort een groot bruistablet. Zo één die nog lekker
naborrelt in je glaasje water.
Eigenlijk is het geen bruisen
meer: het kolkt en kookt aan
alle kanten. Neem nou wethouder Tates, die zaterdagochtend bij de lokale radio in
een interview zijn misnoegen
uitte over de oprispingen van
Ton Hooijmaijers van provincie
Noord-Holland. Het kookpunt
van Tates liep aardig op omdat
de provincie bezig is de positie
van het Circuit Park te beschadigen. De wethouder vindt dat
er voor hem weinig te besturen
valt. En als de provincie zo doorgaat dan stopt hij ermee. Niet
te geloven, dan moet je toch
wel erg bruisen om deze boute
uitspraak waar te maken!
Tijdens het weekend was
er nog veel meer te beleven. Ik
kwam gewoon tijd te kort en
moest noodgedwongen keuze’s maken. Daarom ietste ik
van het een naar het andere
evenement in de hoop dat
ik niets zou missen. Van de
Agathakerk waar de expositie
werd geopend naar de klederdrachtenschouw die de jubilerende Wurf perfect had voorbereid. Met de aangeleverde
stroom van café Koper waren
de stalmeesters verstaanbaar.
Voor stroom uit de meterkast
van het Raadhuis moest een
ambtenaar komen en dat
kostte allemaal extra centjes.
Fijn dat er nog bruisende ondernemers zijn.
Ook de muziektent had
zondagmiddag geen gebrek
aan belangstelling en in het
Juttersmu-ZEE-um liet de
kreeft aan de bezoekers zien
hoe je uit je jasje moest kruipen.“Konden wij dat ook maar”
verzuchtte een dame. “Hups,
gewoon een ander huidje als
je de oude niet meer past!”
Tja, dat lijkt me ook geweldig.
Maar daar moet ik even niet
aandenken: ik ben met andere dingen bezig. Van al dat
gesjees heb ik een geweldige
hoofdpijn gekregen.
Waar lag nou toch dat
bruistabletje? Een oppeppertje kan ik best
gebruiken!

Nel Kerkman

familieberichten
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van harte gefeliciteerd
met je 60ste verjaardag

dealer van
voor Gem. Bennebroek, Bloemendaal en Zandvoort

julijulijulijulijulijuli

evenementen agenda

DEZE WEEK
IN DE SPOTLIGHTS:

5-18
11-13
12
13
14

Max Planckstraat 44, 2041 CZ, Zandvoort
023-5735735
www.betermobiel.nl info@betermobiel.nl
JA, stuur mij gratis de uitgebreide brochure.

Hoera 14 juli wordt
oma Klaartje Wendelgelst 80 jaar!

ZC28

Proost!

Naam
Adres
PC/Plaats
Telefoon
Email

Dhr/Mevr

Opsturen naar: Beter Mobiel, Max Planckstr.44, 2041CZ, Zandvoort

16

17
18
18
18-27
19
20
20
20
25
27
29
31

Juli

Week 28 • 2008

Rekreade
DTM - (autoraces) Circuit Park Zandvoort
Yoga at the Beach - Strand: Paal 69
Classic Concerts - Tres Calides, Protestantse
Kerk
Classic Concerts - Vox Humana, Protestantse
Kerk
Classic Concerts - Strotford School Jazz Band,
Beachclub 10
Kortebaandraverij - Zeestraat
Vismarkt - NH Hoteles
Santekraampie - (Rekreade) Gasthuisplein
Kermis - Circuit Park Zandvoort
Tropicana festival - Dorpsfeest, centrum
Wielerronde en Solex - Centrum
Kadobraderie - Gasthuisplein
Classic Concerts - Klassiek concert,
Protestantse Kerk
Vismarkt - NH Hotel
Kadobraderie - Gasthuisplein
Classic Concerts - Silver (Brass) Band,
Beachclub 10
Opening jazzfestival - Café Neuf

Hot, hot salsaparty bij
café Alex
Hartelijk gefeliciteerd en een hele fijne
dag toegewenst van ons allemaal.
Jordy, Patricia, Stephanie, Simon,
Sharona, Carla, Rosella, Nenard, Danilo,
Fred, Nelly, Ton, Tonnie, Paula

Ook iemand in de
Spotlights zetten?
Bel 023-5732752 of mail
info@zandvoortsecourant.nl

Iets te (ver)kopen?

Plaats een
Zandkorrel
(zie pagina 10)
4

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!
Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort
Tel. 023-5739278 • E-mail: hanswillemse@planet.nl

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF
levering en plaatsing
van alle glassoorten
vrijblijvende offerte!
023 5720480/06 41374921

Komende zaterdag is café Alex aan het Gasthuisplein het

terrein voor de Zandvoortse salsaliefhebber. Dan zullen
de Curaçaose zanger Edsel ‘Payo’ Juliet en zijn band Banda
Loca er met hun Caribische klanken voor zorgen dat het

publiek niet stil kan blijven staan. Trek je dansschoenen
aan en maak je borst maar nat! Het belooft een hete party
te worden!

Op zijn geboorte-eiland Curaçao en in de Nederlandse salsascène is Juliet absoluut geen onbekende. Edsel staat garant
voor ritme dat aanstekelijk werkt. Hij is onder andere bekend geworden door de hit ‘Payo’ waar hij zijn bijnaam aan
heeft overgehouden. Al op 12-jarige leeftijd maakte hij met
zijn twee broers muziek in de Curaçaose traditie, dus het
Caribische ritme. Juliet vertolkt nog steeds de Antilliaanse
folkloremuziek met traditionele instrumenten als de wiri, de
mandoline en de quarta. De salsaparty in café Alex is gratis
toegankelijk en begint om 21.00 uur.

Administratiekantoor

K. Willemse
Administratie en
belastingaangiften
voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf
Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl
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Met oog en oor
de badplaats door

Tates ‘zwaait’ met portefeuille

Wethouder Wilfred Tates overweegt zijn portefeuille Economische Zaken beschikbaar te
stellen als de provincie Noord-Holland, buiten de gemeente Zandvoort om, doorgaat met

het maken van plannen voor een nieuw racecircuit bij Den Helder en het zoeken naar een

nieuwe bestemming voor het gebied van het Circuit Park Zandvoort. Volgens de wethouder negeert de provincie de economische belangen van Zandvoort.

Tates uitte zijn ongenoegen voor de camera’s van TV Noord-Holland

Tates uitte zijn ongenoegen
afgelopen vrijdag naar aanleiding van een advertentie
die onlangs verscheen in het
blad Cobouw. Daarin worden
projectontwikkelaars door de
provincie Noord-Holland opgeroepen met plannen te komen voor de twee projecten.
Volgens Tates kan het niet zo
zijn dat projectontwikkelaars
de toekomst van Zandvoort
bepalen.

Onaanvaardbaar

De Zandvoortse wethouder hekelde de handelwijze van de provincie
onder leiding van zijn partijgenoot Gedeputeerde Ton
Hooijmaijers. “Dit is absoluut
onaanvaardbaar. Er wordt
voorbij gegaan aan eerder gemaakte afspraken binnen de
‘Metropool Amsterdam’, stelde de VVD-er, die zich er over
verwonderde dat het feit, dat
bij grote evenementen als de
DTM-races en de A1GP door
de bezoekers een bedrag van
25 miljoen euro in de regio
wordt uitgegeven, geen enkele rol schijnt te spelen. Ook
zou, volgens Tates, het wegvallen van het racecircuit in
Zandvoort van grote invloed
zijn op de werkgelegenheid
in Zandvoort en de regio.

Kroegpraat

“Het circuit weghalen uit

Zandvoort en overbrengen
naar Den Helder is kapitaalsvernietiging. Het bouwen van een nieuw circuit
kost 100 miljoen euro en
het uitkopen van Zandvoort
nog eens 50 miljoen euro.
Overigens is het circuitgebied eigendom van de
gemeente Zandvoort en
hebben we met het Circuit
Park Zandvoort een erfpacht overeenkomst tot
2050. Bovendien wordt in
de plannen voor de toekomst van Zandvoort rond
2025 ook uitgegaan van een
toeristische gemeente met
een circuit. Ik beschouw de
plannen van de provincie als
uit de hand gelopen kroegpraat”, zegt Tates.

Onmondig

Volgens Tates behandelt
de provincie de gemeente
Zandvoort als onmondig.
De plannenmakerij heeft
ondertussen een negatieve
invloed op de plannen van
het Circuit Park Zandvoort.
Volgens Tates kampt het circuit, sinds 27 december de
plannen voor verplaatsing
naar Den Helder op tafel
kwamen, met de negatieve
effecten. Zo zou de al geplande bouw van een nieuwe starttoren zijn uitgesteld,
terwijl ook de plannen voor
een vijfsterrenhotel op het

circuitterrein wel eens niet
meer haalbaar kunnen zijn.

Circuit

Een woordvoerder van het
Circuit Park Zandvoort
reageert tegenover het
Haarlems Dagblad wat genuanceerder over de zaken
die Tates als onderbouwing
voor zijn betoog noemt. “We
praten nog steeds over het
bouwen van een vijfsterrenhotel op het circuitterrein.
Dat de bouw van de starttoren is uitgesteld heeft alles
te maken met het feit dat
we tijdens het seizoen niet
een bouwput willen zijn.
Overigens is ‘Den Helder’
voor onze organisatie geen
optie. We hebben de mogelijkheden laten onderzoeken
door een onafhankelijk bureau. Verder praten over Den
Helder heeft voor ons geen
zijn”, aldus de woordvoerder
in het regionale dagblad.

Hooijmaaijers

Gedeputeerde Hooijmaijers
reageerde voor TV NoordHolland laconiek op het
dreigen met aftreden van
Wilfred Tates: “De gemeente
is wel degelijk op de hoogte
van waar wij mee bezig zijn.
Overigens ken ik de wethouder als een man die geen
ondoordachte stappen zal
nemen.”

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Vierdaagse

Dinsdag 15 juli gaat de
92ste Vierdaagse van
Nijmegen van start. Ook
dit jaar lopen weer tientallen Zandvoorters mee met
deze beroemde wandeltocht. Hoeveel Zandvoortse
wandelaars het precies
zijn, kunnen we niet traceren. Wel weten we dat Bob
Gansner voor de 7de keer
mee loopt en ook Floor
Kerkman loopt al jaren mee.
De broers Jaap, Kees en Jan
Mettes lopen ook mee. Dit
keer niet in politie-uniform
maar in sportieve kledij.
Maar de lijst is beslist niet
volledig en daarom willen
we de thuisblijvers vragen
de redactie een berichtje te
sturen zodat we een helder
beeld krijgen hoe sportief
Zandvoort is. Iedereen die
mee doet met deze traditionele 4daagse wensen we
alvast veel succes.

oversteekmogelijkheden zijn,
waardoor de straat verkeersonveilig is. In eerste instantie
werd hun verzoek voor een
zebrapad, ter hoogte van de
Oranjestraat-Zuiderstraat,
door de gemeente niet beloond omdat de zebra pas
in de planning herinrichting
Hogeweg 2010 staat. De bewoners vonden deze planning te laat en hielden een
handtekeningenactie en
schakelden bovendien een
advocatenkantoor in om de
aanleg te bespoedigen. In de
vergadering van week 27 heeft
het college toch besloten om
de planning naar voren te
halen. Echter welke datum
het zebrapad daadwerkelijk
geplaatst zal gaan worden is
nog een open vraag. Hopelijk
wel in dit jaar.

Hoog bezoek

Laatste sigaret

Parkeermeter

Diverse parkeermeters
in Zuid worden gebruikt
als prikbord om briefjes
op te hangen. Zo plakte
iemand een briefje met
de tekst: ‘Parkeren hier is
gillend duur geworden.
Tarief parkeerterrein Zuid
€ 5,- per dag’. Je kon er
natuurlijk op wachten
want weer een ander
heeft een tekst gemaakt
met: ‘Bij de Lijsterstraat
eerste twee uur gratis
parkeren’. De volgende
tekst kan dan ook wel op
de parkeermeters worden
geplakt: ‘Doe uw voordeel.
Op de Prinsesseweg en
Koninginnebuurt kan je
altijd gratis parkeren!’

Parkeren

Bij de allerlaatste rookavond in de horeca werden
de heren De Roode en Bluijs
in café Koper op de korrel
genomen. Zij zagen er uit
als gentleman maar insider’s weten wel beter. Twee
van de drie heren deinzen
er namelijk niet voor terug
om ergens een vuurtje aan
te steken. Is het niet aan een
overheerlijk zelfgedraaid sigaretje dan wel onder een
raadsvoorstel.

De aanhouder wint

Bewoners van de Hogeweg
zijn al meer dan een jaar
bezig om aan te tonen dat
in hun straat geen goede

Afgelopen zondag was er
bijzonder bezoek bij spijs- en
dranklokaal Laurel & Hardy.
Twee heren uit Amerika,
die werkzaam zijn bij de
Universal Studio’s als de
look a like van Stan Laurel
en Oliver Hardy, bezochten
het Zandvoortse horecabedrijf. Samen met een grote
groep Amerikanen zijn ze
in Nederland voor de 16de
internationale Conventie
van ‘Sons of the Desert’.
Het is voor het eerst dat de
wereldconventie van deze
fanclub niet in Amerika of
Engeland maar in Europa
wordt gehouden. De bijeenkomst vindt van 9 t/m 13 juli
plaats in Avifauna in Alphen
aan de Rijn en in bioscoop
Tuschinski in Amsterdam.

Voor veel mensen is met
ingang van 1 juli het parkeren in Zuid een probleem
geworden. Een zoon van
Gijs Keur (Gijs de Reu) belde ons op om te vertellen
dat zijn vader niet in aanmerking komt voor een
parkeervergunning. Gijs
Keur (77) heeft al 25 jaar
een landje in de duinen
en hij gaat daar elke dag
naartoe. In zijn schuurtje
wordt vaak ingebroken,
daarom neemt hij zijn gereedschap elke dag met de
auto heen en terug naar
huis. Vooralsnog weigert
de gemeente hem een vergunning, maar misschien
is er iemand in de buurt
van de Cort v.d. Lindestraat
waar Gijs zijn auto op een
oprit mag zetten?
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Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke
Leeuwerikenstraat 9 Zandvoort
• Karakteristieke, halfvrijstaande woning (type 2/1 kap), omgeven door
een fraai aangelegde tuin met oprit en garage!
• Gelegen in de zeer geliefde “Vogelbuurt” op een perceel van 369 m² eigen
grond;
• De vakkundig aangelegde –zeer diepe en brede- achtertuin met haar div.
terrassen heeft een opp. van ca. 165 m²;
• Beg. grond: o.a. sfeervolle, tuingerichte living vzv visgraat parket vloer en
toegang tot achtertuin, moderne semi open woonkeuken (aanbouw) vzv div.
inbouwapp., toilet met fontein;
• 1e verdieping: 3 slaapkamers, 2e toilet, moderne badkamer met ligbad, douchecabine en wastafel;
• 2e verdieping: ruime zolder/slaapkamer met dakkapel;
• Ervaar de rust en de ruimte die deze woning u te bieden heeft!
• Woonoppervlakte ca. 135 m², perceel 369 m², inhoud ca. 325 m³.

Vraagprijs: € 498.000,- k.k.

Willem Draijerstraat 23 Zandvoort
• Hoekwoning met o.a. 4 slaapkamers, oprit voor 2 auto’s, garage en riante tuin
(ca. 200 m²) rondom!
• Gelegen in rustige woonomgeving in Zandvoort Zuid;
• Deze eengezinswoning dient grotendeels gerenoveerd te worden;
• Beg. grond: o.a. living met schuifpui naar achtertuin, toegang tot semi open keuken met
toegang tot achtertuin;
• 1e verdieping: 3 slaapkamers, badkamer vzv doucheruimte en wastafel;
• 2e verdieping: 1 ruime zolderkamer met dakkapel aan oostzijde;
• Voortuin op het westen, zijtuin en
achtertuin op het oosten met stenen
schuur en achterom;
• Woonoppervlakte ca. 110 m², perceel 280 m², inhoud ca. 280 m³.

Martinus Nijhoffstraat 37 Zandvoort
• Goed onderhouden, halfvrijstaande woning met o.a. modern-landelijke keuken,
moderne badkamer, 5 (!) slaapkamers, voor- en besloten achtertuin!
• Gelegen in de kindvriendelijke “Dichters- en Letterkundigenbuurt”;
• Vrij parkeren op rustig aangrenzend pleintje;
• Beg. grond: o.a. modern toilet vzv fonteintje, sfeervolle living met toegangsdeur naar en zicht
op de tuin, modern-landelijke keuken vzv div. inbouwapp.;
• 1e verdieping: 3 slaapkamers, moderne badkamer vzv douchecabine, wastafelmeubel en
2e toilet;
• 2e verdieping: 2 slaapkamers met
dakkapel, overloop met was/droogruimte;
• Voortuin op noordwesten en achtertuin (ca. 60 m², 11 mtr diep) op zuidoosten met achterom;
• Woonoppervlakte ca. 115 m², perceel 129 m², inhoud ca. 280 m³.

Vraagprijs:
€ 389.000,- k.k.
Hogeweg 28-07 Zandvoort
•
•
•
•
•

Een luxe, sfeervol 3-kmr appartement met riant zonneterras op het zuiden!
Gesitueerd op de 2e verdieping van het app. complex “Phoenicië” (bj 2002);
“Phoenicië” (totaal 13 appartementen) is gelegen in het centrum van Zandvoort;
Beg. grond: o.a. trapopgang en liftinstallatie;
2e verdieping: o.a. sfeervolle living op het zuiden met zitgedeelte, eetgedeelte, schuifpui naar
balkon en modern-landelijke keuken vzv div. inbouwapp., 2 slaapkamers, moderne badkamer
vzv douchecabine, dubbele wastafel en ligbad;
• Een privé parking (in ondergelegen garage) is afzonderlijk te koop voor € 30.000,- k.k.;
• Woonoppervlakte ca. 76 m² (ex. terras), inhoud ca. 190 m³.

Kochstraat 5 Zandvoort
• Royale (110 m²), uitstekend onderhouden 5-kmr maisonnette met balkon op het
zuiden!
• Gelegen op de 1e en 2e (hoogste) verdieping van een klein app. complex;
• Gesitueerd op een rustige lokatie in Zandvoort Noord, op 5 min. fietsafstand van het strand
en op 200 mtr afstand van winkels;
• 1e verdieping: o.a. zonnige living met toegang tot balkon, moderne open keuken vzv van div.
inbouwapp.;
• 2e verdieping: 3 slaapkmrs, inloop kledingkast, moderne badkamer vzv ligbad, wastafelmeubel
en 2e toilet, was-/droogruimte;
• Het balkon is op het zuiden gelegen
en voorzien van markiezen;
• Dit is royaal en modern wonen in een
rustige woonomgeving!
• Woonoppervlakte ca. 110 m², inhoud
ca. 300 m³.

Vraagprijs:
€ 379.000,- k.k.

Vraagprijs:
€ 298.000,- k.k.

Verzetsplein 36 Zandvoort
• Fraai afgewerkte 3-kmr maisonnette met privé-parking, 2 terrassen en uitzicht over waterpartij!
• Gelegen op de beg. grond en 1e verdieping van app. complex “Korinthe” in “Park Duijnwijk”;
• Speels ingedeelde living met fraaie parketvloer en toegang tot terras, luxe semi-open
keuken vzv div. inbouwapp., eetkamer, luxe badkamer vzv design sanitair, luxe toilet met
fontein, 2 slaapkamers met toegang tot 2e terras;
• Beide terrassen zijn op oosten gelegen met uitzicht over binnentuin met waterpartij;
• Privé parking in ondergelegen
parkeergarage;
• Stijlvol ingericht en uitstekend
onderhouden!
• Woonoppervlakte ca. 95 m², inhoud ca. 230 m³.

Ben jij op zoek naar een PART TIME

FUNCTIE in een BIJZONDERE

WOON-WERK OMGEVING? Voor onze Vrijehuizenmarkt vestiging in
Zandvoort zijn wij per direct op zoek naar een:

Administratief medewerker M/V

Muziekfestival centrum lijdt
onder weersomstandigheden

Zandvoort Alive:
één spetterend feest!

Pluvius heeft zaterdagavond roet in het eten gestrooid van het Muziekfestival in het cen-

Zandvoort Alive heeft zich afgelopen zondag weer bewezen als hét muziekevenement

trum. Even na negenen ging het dermate hard regenen dat veel toeschouwers naar binnen vertrokken. Toen het een uur later weer enigszins droog werd, was een deel van het
publiek al naar huis.
gepland. De bekende band
Buckwheat, die al regelmatig in Zandvoort met succes
heeft opgetreden, en het
debuut van de achtergrondzangeres van Alain Clark met
haar eigen band, Amber. Deze
dame weet wat ze kan en laat
dat ook duidelijk merken. Veel
volume en een vaste stem,
ondersteund door een goede
band, waren er debet aan dat
het publiek volledig aan zijn
trekken kwam. Amber zou
afwisselend met Buckwheat
optreden maar dat kwam er
door het hemelwater niet
Amberlive was genieten
van. Toen er eindelijk weer beOp het Dorpsplein had de vol muziekliefhebbers, die gonnen kon worden, duurde
meidengroep Too hot to ook na de ‘regenpauze’ tot het zelfs tot 23.00 uur voorhandle toen al laten zien het einde toe zorgden voor dat er enig samenhangend
wat ze in hun mars hebben. een gezellige sfeer.
geluid door Buckwheat geEen groot aantal covers werd
produceerd kon worden.
door het razend enthousias- Buckwheat
Technische redenen zorgden
te publiek met applaus ver- Op het podium bij café Neuf voor één van de kortste optrewelkomd. Het knusse plein en discotheek Chin Chin dens van de band. Buckwheat
voor de Yanks stond dan ook stonde twee optredens onwaardig!

Ook Rongo Rongo werd
regenachtige aangelegenheid

Het 3e culturele Rongo Rongo festival dat Rapa Nui ieder eerste weekend van juli organiseert, heeft ook te lijden gehad van de regenbuien. De derde editie kreeg niet het aantal
bezoekers waar het recht op heeft.

Voel jij je aangetrokken om je in onze kleine, maar zeer flexibele organisatie
verdienstelijk te maken in een administratieve en ondersteunende rol
voor een in overleg te bepalen aantal uren per week? Wil je werken in een
familiaire, resultaatgerichte woon-werk omgeving, heb je ervaring in een
soortgelijke functie en heb je een flexibele en enthousiaste instelling?
Stuur of e-mail je sollicitatie en cv dan naar onderstaand (e-mail) adres.

Vraagprijs:
€ 289.000,- k.k.

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De leukste courtage van Nederland*;
Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook ’s avonds;
Persoonlijke en pro-actieve karakter van onze dienstverlening;
Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop,
aankoop, verhuur en beheer;
No cure, no pay;
Gratis waardebepaling van uw woning;
Gratis hypotheekadvies;
Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!
Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites: funda.nl, zah.nl, jaap.nl,
huislijn.nl, woonkrant.nl, marktplaats.nl en natuurlijk vrijehuizenmarkt.nl!
* Vraag naar de voorwaarden

Vraagprijs:
€ 274.500,- k.k.

BEL 023 – 5 731 999
Nick ten Broeke
Emmaweg 21
2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 – 5 732 007
M.: 0655 – 13 03 65
E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

www.vrijehuizenmarkt.nl
Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!
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De regen zorgde voor een lagere opkomst dan vorig jaar

Veel muziek, theater en
workshops,daar is het tweedaagse Rongo Rongo festival
bij het laatste Zandvoortse
strandpaviljoen voor
Bloemendaal op gebaseerd.

Muziek in allerlei stijlen was
ook nu weer de hoofdmoot.
Van de groep DaisyBelle, met
hun kenmerkende electro
sounds en catchy songs, tot
de funky jazz vibes van Lester

Nero en Charlie Brown.
Alleen al het optreden van
‘Stuurbaard Bakkebaard’, een
zeer veelzijdig trio dat met
gemak switcht van Engels
via Nederlands naar Frans
en van gevoelige ballads
via rauwe rock naar intense
blues, was zaterdag een bezoek waard. Voeg daarbij de
mogelijkheid voor de dames
om met een ander kapsel
naar huis te gaan en diverse
culinaire hoogstandjes van
de chef van Rapa Nui en men
kan spreken van een zeer
veelzijdig festival dat zeer zeker meer aandacht verdiend
dan dat het het afgelopen
weekend kreeg! Doorgaan
graag met dit unieke festival!

van het Zandvoortse strand. Ondanks het wisselvallige weer was de opkomst goed. De
regenbuitjes en de harde windvlagen mochten de pret niet drukken, de sfeer zat er goed
in. “Het is weer top!”, aldus een enthousiaste bezoeker.

Bij Bruxelles werd tussen het Karaoke en de buitjes door
ook gezellig gegeten en gedronken

door Sutiah van Netten

Het publiek genoot zichtbaar
van de vele optredens van diverse dj’s, bands en artiesten.
De drie strandpaviljoens, The
Australian Beachbar Skyline,
Bruxelles aan Zee en Mango’s
Beachbar, hadden alledrie een
eigen bijzondere programmering.
Bruxelles aan Zee introduceerde de Smartlappen Karaoke.
Voor wie graag zelf wilde
zingen kon op het podium
zijn zangkunsten vertonen.
Meezingers als ‘De Vlieger’
van André Hazes en ‘Dokter
Bernhard’ van Bonnie St. Claire
klonken luid door de speakers.

Niet altijd even zuiver, maar
dat bracht de sfeer er juist
goed in. “Voor ons betekent
Zandvoort Alive een dag vol
muziek, bands, optredens en
veel gezelligheid. Samen met
de buurtjes proberen we er
altijd een leuke dag van te
maken. We willen vooral dat
de bezoekers het naar hun
zin hebben”, lacht Jeroen
Steenwinkel van Bruxelles.
Gezien de vele enthousiaste
reacties zijn de organisatoren
van Zandvoort Alive hier zeker
in geslaagd.
Ondanks het wisselvallige
weer bleven de meeste bezoekers positief. Zodra er regen valt wordt er onder de

vele afdakjes, parasols of in
de strandtent verder feestgevierd. Onder een afdakje staat
de Zandvoortse Iris van Wijk.
Wat vindt zij van Zandvoort
Alive? “Ik kijk er elk jaar weer
naar uit, want het is gewoon
erg leuk. Het is jammer dat
het weer niet altijd meewerkt,
maar daar is niks aan te doen.
Iedereen probeert er het beste van te maken”, aldus Iris.
Verderop bij Mango’s gaat
het publiek volledig uit haar
dak op de opzwepende klanken van Latin House. Geen tijd
om een praatje te maken: er
moet gedanst worden. Skyline
heeft een extra podium speciaal voor Dj’s neergezet. Rita
en Daniëlle Luttik zitten echter op het terras te wachten
op het optreden van hun
favoriete band. “Jewelste is
een topband! Even helemaal
lekker losgaan: dansen, zingen en gek doen”, aldus een
vrolijke Rita. De band zet de
hele ‘zaal’ op zijn kop. Terwijl
de regen naar beneden valt
gaat het feest in alledrie de
strandtenten door tot in de
late uurtjes.

Veel animo voor muziektent

De muziektent wordt elke zondagmiddag veelvuldig gebruikt. De ene keer is het een salsabandje, dan weer een jazzgroep. Afgelopen zondag was er vanaf 12.00 uur een percussieworkshop.

Poppenkast in de muziektent

In het begin kwam de workshop aarzelend op gang. Toen
de schroom eenmaal was verdwenen werd het druk onder

de hoed van de tent. Na het
geroffel kwamen de kleintjes
aanbod. Met rode wangen keken de kinderen naar de pop-

penkast waar een boef zich in
een kist had verstopt. Maar
zoals in elk verhaaltje kwam
alles weer goed. Richard Top,
de man ‘achter de kast’, kwam
even later terug voor een
half uurtje goochelen. Mede
door de kinderen er veel bij
te betrekken en zelfs te belonen met balonnen, snoep
en suikerspinnen, werd het
een hele leuke goochelshow.
Namens de kinderen: hartelijk
dank voor de gezellige uurtjes. Komende zondag komt
Ans Tuin uit de Jordaan naar
Zandvoort om gezellige liedjes zingen in de muziektent!
7

Woning verkopen? Kies de actieve NVM makelaar!
Deze ruime en luxe 2-onder-1-kapwoning heeft een voor- en
achtertuin, een royale living met open keuken, 4 slaapkamers
en een ijne achtertuin gelegen op het ZUIDEN. Wonen in
een heerlijke, rustige omgeving waar de kinderen op straat
kunnen spelen en op loopafstand van de prachtige duinen
met het Visserspad, het centrum en het strand.

Max Euwestraat 8

Zandvoort

!
NIEUW

•
•
•
•

Opening kunstexpositie Agathakerk

Ook kunstenaars durven te leven

NIEUW

!

Zandvoort

Deze uitstekend verzorgde 3-kamer maisonnette
is in de kindvriendelijke buurt Park Duijnwijk gelegen. Het beschikt o.a. over een ruime woonkeuken, 2 slaapkamers, een fraaie badkamer en een
2 terrassen op het westen. U kunt hier heerlijk
vertoeven en genieten van de zomerse avonden!
Het is in een uitstekende staat van onderhoud en
kan zo betrokken worden!
• Maisonnette gelegen op een aantrekkelijke en
kindvriendelijke locatie;
• Inclusief een privé parkeerplaats in de onderbouw;
• Lage servicekosten € 105,= p/m;
• Woonoppervlak ca. 90 m2, bouwjaar 2000.

Evenals de drie vorige jaren reageerden 17 Zandvoortse kunstenaars en 1 uit Aerdenhout op de oproep om mee te doen.
Het thema ‘mens durf te leven’ is een combinatie met de oecumenische kerkdiensten, die dit seizoen in de twee Zand-

voortse kerken worden gehouden. Hoewel het thema een moeilijk gegeven is, is het resultaat van de ingebrachte kunstwerken van hoog niveau.

komen de getoonde kunstwerken mooi tot hun recht.
Dit jaar is, net zoals vorig jaar,
ervoor gekozen om slechts in
één in plaats van twee kerken de expositie te houden.
Een goede keuze, want zo is
de totale expositie overzichtelijker.

Royale woonkamer over de gehele breedte van het woonhuis;
Fraaie achtertuin op het zuiden;
Perceelgrootte 258 m2, woonoppervlakte ca. 130 m2;
Parkeren op eigen terrein mogelijk.

Constantijn Huygensstraat 24

Zandvoort

!

NIEUW

•
•
•
•

T!
ZEEZICH

Zandvoort

Deze royale 4-kamer maisonnette is gelegen op
een unieke locatie nabij de Zandvoortse boulevard! Vanuit de woonkamer heeft u een levendig
uitzicht op het gezellige Badhuisplein én de zee.
De woning beschikt o.a. over een zéér verzorgde
landelijke keuken, 3 slaapkamers, een badkamer
met whirlpool en een uitermate zonnig balkon
met zeezicht. Hier kunt u heerlijk genieten van
een goed glas wijn en zomerse avonden!
• Unieke woonlocatie met schitterend uitzicht;
• Geheel dubbel glas en kunststof kozijnen;
• De woning is zo te betrekken;
• Woonopp. ca 95 m2 excl. balkon.

Kostverlorenstraat 72 a

Zandvoort

!
NIEUW

RGD!
VERZO

Zandvoort

Dit royale en zéér verzorgde 3-kamer HOEKappartement is gesitueerd in een kleinschalig
complex op de 2e etage. Het verkeert in een
uitstekende staat en beschikt over een heerlijk
zonnig balkon op het ZUIDEN! Tevens is in de
onderbouw een GARAGE te koop.
• Lage servicekosten €95,= per maand;
• Het appartement wordt inclusief garage verkocht als één geheel object;
• Vraagprijs garagebox: € 35.000,= k.k. totaal
vraagprijs: € 269.000,= k.k;
• Woonoppervlak ca. 90 m2 en bouwjaar 2002.

Ruime en sfeervolle bovenwoning welke voorzien is van authentieke details. De woning heeft
drie slaapkamers en is gelegen op een levendige
locatie op loopafstand van het centrum en het
strand. Deze woning moet u van binnen hebben
gezien om een goed beeld te krijgen.
• Geheel voorzien van dubbel glas;
• Centraal gelegen op loopafstand van het
strand, centrum en station;
• Het geheel verkeert in goede staat van onderhoud;
• Woonoppervlak ca. 115 m2.

Vraagprijs: € 289.000,= k.k.

Vraagprijs: € 279.000,= k.k.

Celsiusstraat 192-16

Geheel v.v. kunststof kozijnen en dubbel glas;
Gelegen in een kindvriendelijke woonwijk;
Achtertuin met privacy en achterom;
Woonopp. ca. 120 m2, perceelgrootte: 86 m2.

Vraagprijs: € 279.000,= k.k.

Vraagprijs: € 259.000,= k.k.

Thorbeckestraat 3-5

Deze ’30 jAren eengezinswoning is gelegen
in een rustige woonwijk in de nabijheid van
het centrum, het strand, het NS treinstation en
basisscholen. De woning beschikt o.a. over een
moderne keuken, maar liefst 4 slaapkamers
en op de zolderverdieping zijn 2 dakkapellen
aanwezig!

Marisstraat 14

HUIS!
ZOMER

Vraagprijs: € 234.000,= k.k.
Vraagprijs garagebox: € 35.000,= k.k.

Zandvoort

Dit HALFVRIJSTAANDE WOONHUIS ligt in de
zéér gewilde ZUIDBUURT in de directe omgeving
van de karakteristieke Zandvoortse watertoren.
De woning verkeert in een ten dele originele
staat. Het beschikt over een woon- en eetkamer,
een keuken, 3 slaapkamers, een voor- en achtertuin én een gastenverblijf.
• Gelegen in gewilde woonomgeving in
Zandvoort Zuid;
• Beschikt over voor- en achtertuin, een gastenverblijf;
• Tevens een separate garagebox te koop;
• Perceelgrootte 167 m2, woonopp. ca. 120 m2 incl.
gastenverblijf.

Vraagprijs: € 399.000,= k.k.

Actieve makelaardij
tegen scherp tarief!
Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Rob Greeven

Kim Dekker

Timo Greeven

NH Hoteles

Afgelopen zondag heeft de Lokale Raad van Kerken de traditionele zomertentoonstelling in de Agathakerk geopend.

Vraagprijs: € 487.500,= k.k.
Ronald Ketellapperstraat 15
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De kunstenaars van de kerkexpositie

door Nel Kerkman

Niet alleen schilderijen worden tentoongesteld in de
Agathakerk aan de Grote
Krocht, ook zijn er beeldhouwwerken, objecten, patchwork,

een quilt, een fotocollage en
een gedichtenbundel te bewonderen. De meeste kunstenaars geven in een kleine
uiteenzetting weer hoe hun
kunstwerk tot stand is gekomen en wat het thema voor

een invloed heeft gehad om
mee te doen aan deze zomerexpositie. De werkgroep van
de Agathakerk heeft ook dit
jaar een handige opstelling
gemaakt en in samenwerking met de kunstcommissie

Tot 30 augustus is de tentoonstelling elke zaterdagmiddag te bezichtigen. De
deuren van de Agathakerk,
Grote Krocht 45 staan van
14.00 tot 17.00 uur gastvrij
open. Er zijn vrijwilligers
aanwezig die, op verzoek,
u graag vertellen over de
kunstwerken en over het
fraai ingerichte kerkgebouw
dat in 2007 is opgeknapt.

Nieuw nummer Meldpunt 0900-VANGNET

Help helpen: meldt uw Zorg en Overlast
GGD Kennemerland heeft een nieuw telefoonnummer

voor het meldpunt Zorg en Overlast: 0900-82 646 38 of te
wel 0900-VANGNET. Dit nummer kunt u bellen als u zich

zorgen maakt over een buurgenoot of familielid. De GGD
werkt als vangnet voor mensen die zorg nodig hebben

maar die daar zelf niet om vragen. Meestal zijn dit sociaal
kwetsbare mensen.
door Nel Kerkman

Er zijn mensen die dringend hulp nodig hebben. In hun leven
spelen veel problemen, zoals psychiatrische klachten, verslaving, vervuiling of schulden. Als er niets gebeurt, glijden
ze langzaam af. Zelf willen, kunnen of durven ze geen hulp
te vragen. Reguliere instellingen kunnen hen vaak niet of
onvoldoende bereiken. Het is belangrijk om te voorkomen
dat deze mensen tussen de wal en het schip vallen. Daarom
is het ijn als u kunt helpen door middel van een enkel telefoontje.

Hoe werkt een melding

Stel, er is sprake van ernstige (zelf)verwaarlozing of er is
(extreem) overlast van bijvoorbeeld stank- en/of lawaai of
overlast van ongedierte. Ook als iemand veel over straat
zwerft en ernstig in de war is, kunt u hulp bieden en belt
u dit door naar het meldpunt. Vaak vindt de persoon over
wie een melding wordt gedaan, zelf niet dat hij of zij hulp
nodig heeft. Het kan ook zijn dat iemand geen hulp durft
te vragen of dat iemand niet weet hoe dit moet. De zorg-

coördinatoren van Vangnet vragen u naar zoveel mogelijk
informatie over de persoon of de situatie. Daarbij worden
ook uw persoonlijke gegevens genoteerd. Bent u bang voor
een boze reactie of agressie van de persoon over wie u een
melding doet? Geef dat dan van tevoren aan, want anoniem
bellen kan altijd. Het meldpunt is niet bedoeld om ruzie met
uw buurman te melden of bijvoorbeeld overlast van een
feestje door te bellen.

Hoe verder

De zorgcoördinatoren van Vangnet & Advies registreren uw
melding en gaan vervolgens kijken welke vorm van hulp
gewenst of noodzakelijk is. In de afhandeling houdt men rekening met de cliënt met wel als doel om de zorg of overlast
te verminderen of weg te nemen. Tot slot wordt de melder
geïnformeerd over de vervolgacties.

door Erna Meijer

Twee weken geleden werd al aandacht besteed aan de oficiële opening van de vernieuwde bar en het restaurant.
Dat was aanleiding om eens verder te kijken in dit sterrenhotel, dat sinds het jaar 2000 behoort tot een Spaanse
keten die inmiddels 32 hotels in Nederland omvat.
Sander Creemers, sinds twee jaar operations manager: “In
tegenstelling tot sommige andere hotels is hier geen sprake
van een franchisesysteem. De hotels worden vanuit een centraal hoofdkantoor aangestuurd. Men is sterk gericht op groei
en het is de bedoeling dat er ieder jaar twee à drie hotels bijkomen. Oorspronkelijk lag de nadruk op een zakenhotel, maar
vooral in de weekends ontvangen wij nu veel toeristen.”
Het hotel beschikt over 213 kamers, die onlangs een complete
restyling hebben ondergaan. De kleuren zijn meer in natuurtinten gehouden, zoals houtkleur en het groen van het helmgras. Opvallend vrouwvriendelijk zijn de speciaal voor dames
bestemde kamers. Deze bieden net even wat meer comfort,
liggen centraler en ook dichter bij de parkeerplaats waar plek
is voor 96 auto’s. Bij grotere groepen kan gebruik gemaakt
worden van paddock 3 van het circuit. Heel bijzonder is de
kunst aan de muren, waarop allerlei Zandvoortse strandtaferelen de aandacht trekken. Deze zijn ook te bewonderen in
het compleet verbouwde restaurant en de aparte bar.
Daarnaast wordt tevens veel gebruik gemaakt van de vergaderzalen, 12 plenaire en 9 boardrooms, waarvan maximaal 200 mensen gebruik kunnen maken. Alle zalen hebben
daglicht en airconditioning. Vanzelfsprekend kunnen alle
audiovisuele apparatuur zoals overhead projector, lip-overs,
projectoren etc. geleverd worden. Zoals wellicht bekend kunt
u zich bij beautysalon Koppenol heerlijk laten verwennen.

Bij het meldpunt Vangnet & Advies werkt een team van
sociaal psychiatrische verpleegkundigen, jeugdverpleegkundigen, maatschappelijk werkers en hygiënisch woninginspecteurs. Uiteraard werkt de GGD nauw samen met
verschillende organisaties om tot de beste hulp te komen.
Samen zetten zij zich in voor een menswaardiger bestaan
en betere kwaliteit van leven voor de cliënten.

Creemers: “Naast onze gasten van buiten, waarvoor onze negentig medewerkers zich met plezier inzetten, willen wij ook
graag de inwoners van Zandvoort meer en meer betrekken
bij allerlei activiteiten en evenementen in hotel. Zo starten
wij deze maand op vrijdagavond met een vismarkt. Vanaf
18.30 uur is iedereen welkom om zelf bij allerlei viskarren
een keuze te maken uit het ruime aanbod waaronder oesters, coquilles en diverse vissoorten. Alles wordt ter plekke
klaargemaakt. Voor een driegangenmenu bedraagt de prijs
€ 32,50 en met een bijpassend wijnarrangement € 45,00.
” Op 11 en 25 juli wordt het diner nog extra verrijkt door een
optreden van het Zandvoorts Mannenkoor. Voor de maand
augustus staan jazzavonden gepland en dan worden er gerechten uit New Orleans geserveerd.

Het nieuwe telefoonnummer van Vangnet is 0900 – 82 646
38 en is tegen lokaal tarief bereikbaar op werkdagen van
9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur. Er kan
ook een melding gedaan worden via ggdvangnet@hdk.nl.

Ook voor onze dorpsgenoten kan NH Hoteles dus een gezellig avondje uit bieden. Burgemeester van Alphenstraat
63, tel. 023-5760760, e-mail: nhzandvoort@nh-hoteles.com,
internet : www.nh-hoteles.com.

Professionele hulp
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ZANDKORRELS
direzione:
Alfredo Caramante

Passage 2-4 Zandvoort
Tel.: 023-5716785

Behang- en
schildersbedrijf
Arnold
Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilderswerkzaamheden

Wil degene die donderdagnacht
mijn parasol
heeft meegenomen
a.u.b. teruggeven?
Ik was er zo gelukkig
mee. Hij is geel en stond
in mijn tuintje aan de
Q. van Uffordlaan.

Donderdag 17 juli

Prijsuitreiking
Kortebaandraverij
met Live muziek
aanvang: 18.00 uur

Grand Café Danzee - Kerkplein 8 - T. 023 571 22 52

6 dagen per week geopend
dinsdag t/m zaterdag van 17.00 - tot 03.00 uur
zondag van 15.00 tot 03.00
maandag gesloten
Gasthuisplein 9a, 2042 jM Zandvoort
Tel.: 023 571 92 05

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels €5,-

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

Zakelijke
zandkorrels €10,- (excl.BTW)

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

1

2

3
4

5
6
7

8
9

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist
plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen
Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Autobedrijf
Trade Ard.
Lid BOVAG
en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /06-53498304
www.trade-ard.nl
.................
Kabel-internet/adsl
installateur
helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of
06-44696001. ;
Met garantie en KvK.
.................

Aanbieding tot 1 augustus:
heerlijke voetmassage
+ complete gezichtsbehandeling, samen €50.
Gezichtsbeh. bestaat uit:
reiniging, peeling, epileren, stomen, verwijderen
oneffenheden, massage en masker. 2 uurtjes
heerlijk voor jezelf.
Beautysalon Myrna
(van de Zamster),
Van Speijkstraat 2/101,
tel. 06-4831 8230
.................
Gezocht:
Alleenstaande vrouw
(49 jr.) zoekt woonruimte.
Huur tot €600.
Tel. 06-20631081
.................

Gevraagd:
huurwoning in Zandvoort.
Per 1-12-2008, voor onbeperkte tijd. 2 Slaapkamers.
Tot ± € 900.
Bel 023-5718489
.................

Woonruimte gezocht:
Rustige dame, 40+, werkzaam/studerend in de
kinderopvang, zoekt in
Zandvoort kamer/woonruimte per 1 sept, evt.
tijdelijk. referenties aanwezig. mevr. Siewertsen.
E-mail: donnadi59@yahoo.
com, tel. 06-15024743
.................
Te huur
in Zandvoort: 2x Loods
à 150 meter per stuk.
Info 023-5738777

Te huur:
3 kamerappartement
±80 m2 in Zandvoort.
€850 incl. G/W/L.
1 Maand borg.
Per direct beschikbaar.
023-5715318
.................
Te huur:
1 appartement in centrum. 1 slaap/woonkamer,
douche, toilet, keuken en
tuin. €700 + borg, incl.
electr./water/internet/
TV. Tel: 06-53344660
.................

Zandvoortse Courant • nummer 28 • 10 JUlI 2008

C U L T U U R
Klederdrachtenschouw van hoog gehalte
Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Zandvoort-

se folklorevereniging De Wurf zijn er dit jaar een aantal
hoogtepunten. Eén daarvan was afgelopen zaterdag op het

Gasthuisplein: de klederdrachtenschouw. Het was tevens

de gelegenheid voor De Wurf om hun nieuwste aanwinst,
een ‘badpak’ voor de badvrouw, te tonen aan Zandvoort.

Hondentrimster
heeft nog tijd voor uw
hond en komt bij u langs.
Voor afspraak of info,
bel Lisa: 06-55790808
.................
Discotheek zoekt
barmedewerkers.
Leeftijd: 20 tot 30 jaar.
2 dagen p/w.
Info 023-5738777
.................

Welke jonge dame
wil met sex en massage veel bijverdienen?
Bel 5716998, discr.verz.
.................

Te koop: kersenhouten
eettafel 1.60x1.00 van Jan
des Bouvrie. Zgan: €250. Tel.
023-5717545 of 06-46117172
.................
Te koop: stijlvol televisiemeubel met draaibaar
plateau. Tegen elk aannemelijk bod. Tel. 023-5736063
of 06-57259058
.................

‘Als terugkijken pijn doet
en vooruitkijken je bang
maakt: kijk dan naast je.
Ik ga metje mee, ik ben
altijd bij je, alle dagen, uren,
minuten, seconden van
je leven’. Matheüs 28:20
.................
Kind in nood? Wij bidden
voor kinderen en tieners
met problemen, groot of
klein. God wil je helpen, óók
praktisch. www.jorisdemuis.nl of bel 5362804
.................
Hotel Hoogland zoekt
per direct woonruimte
voor 3 beschaafde
medewerksters (zussen).
Tel.: 023-5715541

Rechts de nieuwe aanwinst, het ‘badpak’

Het pak, dat de badvrouw
droeg bij het begeleiden
van de baders uit de badkoets, is een langgekoesterde
wens van De Wurf maar zij
konden zelf de ontwikkelingskosten niet dragen. De
Rotaryclub Zandvoort bracht
uitkomst door een deel van
de opbrengst van het laatste
Zomerzottenfestival beschikbaar te stellen. Een trotse
voorzitter Freek Veldwisch
was zeer in zijn nopjes met
deze aanwinst.
De Zandvoortse badgasten
keken bijkans hun ogen uit
en vroegen zich af wat er
gaande was. Elf klederdrachtengroepen uit voornamelijk

West Friesland en het Gooi
presenteerden zich in allerlei historische kostuums.
Met de nodige sieraden in
goud en zilver was het een
bont gezelschap. Door een
zeer goed in vorm zijnde Bob
Gansner werden de diverse
groepen in traditionele klederdracht, en de dansgroep,
in plat Zandvoorts aan het
talrijke publiek voorgesteld.
Een mooi initiatief van De
Wurf dat misschien wel
op de jaarlijkse agenda geplaatst zou moeten worden.
Bij de vele toeschouwers op
het Raadhuisplein viel het in
ieder geval zeer goed in de
smaak.

Nieuwe kunst in burgemeesterskamer
Afgelopen donderdag is de kunst in de burgemeesterskamer gewisseld. De kunstenaressen Loes Dirksen en Reina Keislair exposeren nu in de ruimte waar belangrijke beslissin-

gen op gemeentelijk niveau worden genomen. Burgemeester Niek Meijer is in zijn nopjes.
Hij houdt van kunst en de kwaliteit van de tentoongestelde werken spreekt hem aan. Het
gaat om schilderijen en beeldhouwwerk.

Loes Dirksen en Reina Keislair bij de burgemeester aan tafel

Van Loes Dirksen zijn
de schilderijen en van
Reina Keislair de beelden.
Daarmee heeft Beeldende
Kunstenaarsvereniging
Zandvoort voor de tweede
keer een duotentoonstelling ingericht onder het
motto ‘Des Collages de
College’. In begin maart
werd de eerste tentoonstel-

ling ingericht. Opnieuw zijn
van twee kunstenaars die
in Zandvoort werken en
wonen te bewonderen in
de kamer van de eerste burger van Zandvoort. “Ik begin
en zie wel waar ik uitkom”,
zegt Loes. De prachtige
schilderijen verraden ambachtelijk vakmanschap,
dat blijkt ook het geval. De

maakster is van huis uit een
geschoold modeontwerpster.
Van Reina Keislair sieren
enkele beelden de vergaderkamer. Werken met een
verhaal, zoals de Monniken,
op foto de drie figuren op
de tafel die gemaakt zijn
van een Spaanse soort vette

klei, die zwarter en zwarter
wordt naarmate die gebakken wordt. Ze werkt naar de
‘natuur’. Voor het meisje op
de boomstam is geposeerd
door een Afrikaans meisje en
ook de vrouw met hond lijkt
zo van het strand te komen.
Zij staat aan de vooravond
van een enorme verdieping.
Binnenkort start zij met een
opleiding aan een kunstacademie. “Toen ze mijn werk
zagen, kwam ik direct door
de toelating heen. Ze stelden
zelfs voor om mij het eerste
jaar te laten overslaan, maar
ik begin bij het begin. Ik wil
er niks van missen.”
De uitleg die ze gaf bij De
Monniken raakte Meijer:
“Ik zag dit soort iguren in
Spanje. Mysterieus met elkaar bezig, net zoals het
een mysterie is wat hier in
deze vergadering gebeurt”,
zei hij glimlachend. “Als een
gesprek een beetje stroef
verloopt of dreigt vast te
lopen, dan kan ik even een
ander spoor bewandelen. Ik
hoef maar naar de beelden
te verwijzen en dit verhaal
te vertellen. Prachtig!”, sloot
hij af.

Zondag Tres Calides
in Protestantse kerk

Tres Calides is afgeleid van de drie voornamen van de artiesten die komende zondag zullen optreden: CArla, LIsette, DESirée en betekent ‘drie warmbloedige minstrelen’. In

het Frans betekent Calides ongeveer lielijk, beminnelijk, in
het Spaans mooie kwaliteit, in het Italiaans warmbloedig
en in het Latijns hartstochtelijk.

Désirée Vergers, Carla Bos en Lisette Emmink

Carla Bos (harp), Lisette
Emmink (sopraan) en Désirée
Vergers (luit) brengen een
afwisselend programma met
vele triostukken: zowel originele muziek voor sopraan,
luit en harp als prachtige arrangementen, veelal van de
hand van Carla Bos.
Alledrie zijn ze afgestudeerd aan het Koninklijk
Conservatorium in Den
Haag. Bos studeerde harp.
Ze is actief op het gebied van
kamermuziek en heeft een
unieke verzameling van negen harpen uit verschillende
stijlperioden. Emmink is een

sopraan die ontroert. Door
haar warme en heldere stemgeluid is zij terecht een veel
gevraagd soliste. Vergers studeerde luit. Sinds 1991 vormt
zij, samen met harpiste Carla
Bos, het duo Panarpa.
Het trio brengt zondag een
zeer gevarieerd programma
met onderdelen van ‘Une
lûte invisible’, van Camille
Saint-Saëns (1835-1921), tot
delen uit ‘La Traviata’ van
Guiseppe Verdi (1813-1901).
De aanvang van het concert
is 15.00 uur en de kerk gaat
om 14.30 uur open. Na aloop
is een openschaalcollecte.

Twee extra concerten

Komende maandag en woensdag zijn er twee extra con-

certen die door de Zandvoortse stichting Classic Concerts
worden georganiseerd. Het zijn concerten die in samenwerking met Club Europe Concert Tours voor jongeren, met
name Engelse schoolorkesten en –koren, de gelegenheid
bieden om op het vasteland van Europa te concerteren.
Maandag 14 juli zingt het
meisjeskoor Vox Humana in
de Protestantse kerk aan het
Kerkplein. Het zijn leerlingen
van het Hitchin College uit
een klein plaatsje even ten
noorden van Londen, in de
leeftijd van 13 tot 18 jaar. Op
het repertoire staat een mix
van jazz, pop, gospel en klassiek van componisten als Duke
Ellington, Leonard Bernstein
en Harold Arlon. Het concert
begint om 20.00 uur en de
kerk is om 19.30 uur open. De

toegang is zoals gebruikelijk
gratis met een openschaalcollecte bij de uitgang.
Woensdag 16 juli is het
de beurt aan de Bishops’s
Strotford School Jazz Band.
Dit koor, dat begeleid wordt
door een gitaarensemble,
treedt echter niet op in de
Protestantse kerk maar op
het terras van strandpaviljoen Beachclub 10. Ook dit
concert is gratis toegankelijk
en begint om 20.00 uur.
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Voor Pashouders:
10% korting
op speciale
soorten bier

Hele maand juli:

runder Hamburgers
5 stuks € 3,00

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102
7 dagen per week geopend
van 09.00 tot 22.00 uur

Geweldig lekker!

Boeren graskaas

Vol + romig! Zo van het land!
Nu heel kilo slechts € 8,95

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Autobedrijf Zandvoort

Vakantietijd Hobbytijd!

Hét APK keurstation

Nieuw tassencollecties
van Jump, Bear, Sia en
Hunter zijn binnen!

Pashouders op alle artikelen 5% korting.

Op vertoon van de pas geen
afmeldkosten bij APK Keuring

for shoes

Kerkstraat 1a

www.autobedrijfzandvoort.nl

Tel. 023 571 44 10

(Melk, wit of puur)
zakje 100 gram
van € 1,95 voor € 1,35

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GRAND CAFÉ 25
Voor Pashouders van woensdag t/m zondag:

3 gangen menu:
Op vertoon van uw

Soep-Sliptongetje-Dessert € 17,50

Dobey Zandvoort • Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort • 023-5719345
* korting geldt niet op aanbiedingen

Kerkstraat 25 - Tel. 5713510

ZandvoortPas 5% korting *

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Deze pas is geldig t/m 31 december 2008
Uw op naam gestelde ZandvoortPas
wordt, tesamen met een welkomstkado,
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.

Gratis

ZANDKORREL

Tour de
France:
(Op de fiets naar het
Raadhuisplein en profiteren
van deze aanbieding)

e GRATIS
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Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

OP=OP

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

Top 3!

Aanbod geldig tot en met woensdag 16 juli 2008
en alleen in onze vestiging te Zandvoort.
Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 - 57 12 865
Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

3x 100 gram vleeswaren

Boterhamworst +
Gebraden Gehakt +
Achterham
ontdek een nieuwe ervaring van welzijn!

10% korting op een
voet-reflexmassage
massageservice ook aan huis
www.nympheia.com

€ 3,25
Haltestraat 54 - T. 023-5712451

(in alfabetische volgorde)

Winkeliers:

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

een les huiswijn i.p.v. € 16,00
voor € 14,50 (wit, rood of rosé)

10% Korting op
een massage

Kijk op www.newwaves.nl
023- 571 32 55 of info@newwaves.nl

Het vertrouwde oude Harocamo
in een nieuw jasje!

De hele maand juli
Bij aankoop van
nieuwe collectie
een cadeautje
van Esprit!
Schofies Kindermode - Haltestraat 2d
2042 LM Zandvoort - Tel.: 023-5738047
Vrijdag koopavond

De vertrouwde kwaliteit in combinatie met de vriendelijke service van Rob en Sandra blijkt succesvol te zijn.
“Het hebben van een eigen restaurant is een droom die
is uitgekomen”, aldus eigenaar Rob.
“Ik ben in de horeca opgeroeid.
Mijn vader werkte in Het Wapen
van Zandvoort, zo heb ik het vak
geleerd”, vertelt Rob. Als snel
bouwt hij een carrière op in de
horeca. Na diverse managementfuncties krijgt hij de kans om bij
Harocamo de bedrijfsvoering over
te nemen: “Het is altijd al een
droom van mij geweest om een
eigen café of restaurant te runnen.
Harocamo is voor mij perfect! Het
is een brasserie én restaurant in
één zaak gevestigd.” Bij Harocamo
is het mogelijk om de broodjes
mee te nemen of te laten bezorgen. “Verder doen we ook aan catering en partijen. Als mensen iets
speciaals willen, dan kunnen ze bij
ons terecht”, vertelt Rob.

Mode en trends:

Wonen en onderhoud:

Thuisgevoel

Het allerbelangrijkste vindt Rob
dat de klanten zich thuis voelen.
“Ze moeten lekker zichzelf kunnen zijn en op hun gemak voelen”, vertelt Rob. Er is verder niet
veel veranderd op de menukaart.
Binnenkort wil Harocamo ook
leuke dingen voor kinderen gaan
organiseren. Wat dat is blijft nog
een verrassing. Tot slot: wat is
het geheim achter het succes?
“De onvoorwaardelijke steun
en vertrouwen van mijn vrouw
Sandra en kinderen. We vormen
samen een goed team. De geschiedenis herhaalt zich, want
mijn twee zoons vinden het ook
erg leuk om een handje te helpen.
Het zou te gek zijn als ze het later

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat
Autorijschool Duet - 06-54280393
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hobby -Art- Gasthuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - www.nympheia.com
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre - 57 132 55
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Chaozzz - Schoolstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Schofies Kindermode - Haltestraat

Vorig jaar februari namen Rob en Sandra ten Broeke de
bedrijfsvoering van Harocamo over van de familie Gaus.

en gebakken
in onze Franse bakkerij

1 maand zachte
contactlenzen uitproberen

Lijst van deelnemende bedrijven

Verzorging en vrije tijd:

Franse
Croissants
Gemaakt van Frans meel

Hele maand juli voor
ZandvoortPashouders:

Met de aangehechte tegoedbon voor een
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst
tijdstip gratis een Zandkorrel (miniadvertentie) plaatsen.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

pashouders 5% korting op de gehele collectie.

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Nieuwe BamBam
collectie is binnen!

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

Nieuwe ZandvoortPas (€ 5,00)

Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Op vertoon van de ZandvoortPas

5% korting op canvasdoeken

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Bestel nu de
ZandvoortPas 2008

Bepakt en bezakt op reis?
ZandvoortPashouders ontvangen
bij boeking een ruime reistas.

Gasthuisplein 6
(naast het Circus)

Krakelingen

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Elk 2 vouwgordijn voor de helft van de prijs
q(Vouw)gordijnen qTapijt
023-531 78 40
qVitrages
qVinyl
Haltestraat 56
qLuxalex
qLaminaat
2042 LP Zandvoort
qZonwering
qParket
www.medina-woninginrichting.nl

Klei
verfjes
plakken
knutselen
mozaïek

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

Met ZandvoortPas 10% korting
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Medina
Woninginrichters
e

van ons over willen nemen, maar
dat is nog toekomstmuziek”, lacht
Rob.

ZandvoortPas

Voor ZandvoortPashouders heeft
Harocamo een speciale aanbieding.
Op vertoon van uw ZandvoortPas
krijgt u komende week 10% korting
op speciale biersoorten.
Brasserie en restaurant Harocamo
(Kerkstraat 14, tel. 5712102), is zeven
dagen per week geopend van 9.00
tot 22.00 uur. Voor meer informatie,
bezoek de site: www.harocamo.nl

Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Mark Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:

Grand Café 25 - Kerkstraat
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
She Satehcafé - Zeestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20
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Aangewaaid bij… The Spot!
The Spot heeft de wind in de zeilen. Het kleine en knusse
watersportcentrum dat vroeger in handen was van Tim
Klijn is uitgegroeid tot een paleis voor watersportliefheb-

bers. Alles staat in het teken van de surf lifestyle die tegenwoordig een steeds grotere rol begint te spelen op het

Zandvoortse strand. Niet alleen trendy watersporten, ook

beach & bedrijfsevents, mode, food en muziek spelen een
belangrijke rol in dit veelzijdige strandpaviljoen.

als het even kan een fruitig
rosétje om de avond mee af
te sluiten. Bij The Spot is dit
allemaal vanzelfsprekend. De
comfortabele loungebanken
en gezellige picknicktafels
zorgen voor een warme en
relaxte sfeer bij paviljoen
23a.

Chillen op je billen

Als ik aan strand denk, dwaal
ik af naar een ideale dag; blote voetjes, gezellige drukte,
veel gelach, een zonnetje en

Heerlijk om ’s avonds vrijblijvend te chillen of een hapje
te doen. Een aangename
uitstraling met een sportief
tintje zorgen voor de juiste
balans. Genieten toch, met
een zomerse cocktail in de
hand en een prachtig uitzicht
voor de deur, om van die ge-

spierde surfdudes nog niet te
spreken….

Van alle markten thuis

The Spot heeft in een korte
periode een enorme metamorfose ondergaan. In 1999
werd het welbekende watersportcentrum overgenomen
door Nancy Wesselsz. “Ik heb
dit paviljoen overgenomen
met een enorme passie voor
watersport. Een van mijn
doelen was om het paviljoen
zo min mogelijk weersafhankelijk te maken. Zo hebben
wij een combinatie gemaakt
tussen een evenementenbureau en een strandpaviljoen.
Op deze manier is The Spot
breed toegankelijk”, vertelt
Nancy. The Spot heeft veel
te bieden, daar is geen twijfel
over mogelijk. Watersporten
als golfsurfen, kitesurfen,
kanoën en catamaranzeilen
zijn tegenwoordig voor iedereen bereikbaar. Voor alle
watersporten die worden
aangeboden zijn lessen beschikbaar o.l.v. professionele

door Ilja Noltee

instructeurs. Zo kun je zelfs
les krijgen in catamaranzeilen! Ik zou zeggen, trek je
stoute schoenen aan, of liever
gezegd je waterschoentjes,
en go with the low! Tevens is
The Spot uitgegroeid tot een
succesvol evenementenbureau. Door een breed aanbod
aan activiteiten en daarnaast
vele mogelijkheden op culinair gebied, is The Spot een
uitstekende plek om u over te
geven aan adrenalinekicks en
te ontspannen in een trendy
atmosfeer.

In samenwerking met…

Om nog meer mogelijk te
maken op het gebied van
sport, spel en vrije tijd, is The
Spot altijd bezig met nieuwe
ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden. Vanaf
heden is het strandpaviljoen
powered by HealthCity en
staat er een aantal unieke
evenementen op het programma! Zo vindt op zaterdag 19 juli een recordpoging
Bodypump plaats. Tijdens

een 60 minuten durende
workout worden alle spiergroepen aangepakt met
behulp van een stang met
gewichten. Inschrijving
is gratis en mogelijk via
www.healthcity.nl.

O’Neill Surf & Beachcamp

Dit jaar helemaal nieuw
in het programma: O’Neill
Surf & Beachcamp! The
Spot verzorgd, in samenwerking met Surfclub
Camperduin, van 14 juli
t/m 18 juli, een onvergetelijke week voor jeugd en
jongeren van 8 tot 16 jaar
op het Zandvoortse strand.
Vijf dagen lang wisselen
theorie en praktijk elkaar
af, krijgen de kids een heerlijke lunch en wordt er op
woensdag na de lessen
een echte beach BBQ georganiseerd. Het programma kost € 275 per persoon.
Opgeven kan via info@thespot.com of 023-5717600.
Word jij ook een surfdude
of surfchick deze zomer?

Café Oomstee
Donderdag 17 juli

Kortebaandraverij
met muzikale omlijsting.
Vrijdag 25 juli
aanvang 21.00 uur

Bad Monday

Cool & Blue Hammond Trio
Zie onze website: www.oomstee.nl

MONDAY JULY 14 TH
CHIN CHIN

Girl’s love DJ’s meets Bad monday
DJ´s
Ruby Wax
Mr Baguz
Jip Deluxe & Raymundo
Candygirlz Dance-act’
s and Many More
TIME 22.00 - 05.00 HRS
Gratis entree
Haltestraat 20 - Zandvoort 023-5720461
www.chin-chin.nl
14

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort - 023-57 387 27

Beekies winnen karaoke

De voorjaarskaraoke van café
Oomstee is gewonnen door ‘De
Beekies’. De jury was unaniem van
mening dat de zang, de kleding
en de act van de jonge dames van
goed niveau was. Amber, Shawny
en Jamie Beekelaar mogen nu
naar een concert naar keuze in
de Heineken Music Hall. Goede
tweede werd Leida Drommel die
een diner voor twee personen
won. In oktober start weer de
grote karaoke.

Sponsor worden van het wekelijkse weerbericht?
Bel 06-4342 9783 en vraag naar de mogelijkheden!

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Dorpsgenoten

tekst en foto Nel Kerkman

Ans Veldwisch
Deze week staat Ans Veldwisch bij dorpsgenoten centraal.

De Wurf

“Op een gegeven moment ging ik als 17-jarige eens kijken
naar de dansgroep van De Wurf en ik liet me verleiden om
tief lid van de folklorevereniging De Wurf. Haar man is al 10
mee te doen. In de groep dansten ook twee vrijgezellen mee
jaar voorzitter van De Wurf en Ans was dan ook zeer ver- waar Freek er één van was. Je raadt het al: met Freek klikte
baasd dat ik niet Freek maar haar wilde interviewen. Even het en zo is het gekomen dat we vanuit De Wurf getrouwd
hoorde ik een twijfel in haar stem maar tenslotte een har- zijn” lacht Ans. Ze waren net een maand getrouwd toen Freek
en Ans door de federatie van de Folkloristische groepen in
telijk: “Gezellig, kom maar langs.”
Nederland gevraag werden om als invallers mee te gaan naar
Zuid Afrika voor een folkloristisch evenement. “Het
Daar zitten we dan, samen heerlijk in het zonnewerd een leuke verlate huwelijksreis en het
tje in de achtertuin aan het Dorpsplein waar
was tevens ook een geweldige ervahet echtpaar Veldwisch al meer dan 33
ring. Maar we zijn vaker met de
jaar woont. Ik val bijna van mijn stoel
dansgroep van De Wurf naar
als Ans haar meisjesnaam noemt.
het buitenland gegaan. Op
Haar naam is Kerkman en ze is
uitnodiging van Haarlem,
er één van Engel Botje! Ik heb
die zusterstad was van
nooit geweten dat Ans eigenAnger, hebben we een
lijk heel in de verte familie van
aantal keren in Frankrijk
mij is. Uiteraard wil ik des te
gedanst en later ook in
meer van mijn achter achterSalzburg. Maar omdat
nicht weten.
er geen accordeonist
meer is en ook de leden
Jeugdherinneringen
ouder worden om nog
Het gezin Kerkman woonde in
uitbundig te dansen, is de
de Jan Steenstraat en de moeder
volksdansgroep ermee gevan Ans woont daar nog. De lagere
stopt. Lieverlede ben ik mee
school van Ans was de Julianaschool
gaan doen met de toneeluitvoegelegen aan de Brederodestraat. Daarna
ringen, wat ik ontzettend leuk vind.
Ans Veldwisch
ging ze opgewekt naar de Wim Gertenbach
Mijn oma van moeders kant speelde ook
MULO, maar omdat haar vriendinnen allemaal op
altijd toneel dus ik heb het van geen vreemde.”
de Christelijke MULO Jaap Kievit zaten, wilde Ans na twee
jaar ook naar deze school. Met haar MULO diploma op zak Adoptie
solliciteerde ze bij een administratiekantoor in Amsterdam Ans en Freek zijn in 1984 naar Sri Lanka gegaan om een baby
waar ze met veel plezier heeft gewerkt. “Want vroeger kon van 6 weken oud te adopteren. De baby Richard Bandula
je op de MULO je typediploma en je handelsdiploma halen. Veldwisch wordt in augustus 24 jaar. Ans laat haar schriftje
Daar had je geen andere school voor nodig”, legt Ans uit. zien waar haar belevenissen over de adoptie in staan. “Het
Na Amsterdam wisselde Ans van baan en werkte op het was een bijzondere ervaring om samen met je man een baby
kantoor bij de graische handelsonderneming van Dusseau, op te halen. Vandaar dat ik alles heb opgeschreven.” Onlangs
daarna had ze nog meerdere administratieve banen. In haar is Ans gestopt als oppasmoeder. Ze zorgde jaren lang, 5 davrije tijd hockeyde ze bij Zwart/Geel. “Zoals iedereen zat ik gen in de week, voor twee kinderen en later werden het er
ook op de gymnastiekvereniging O.S.S. Voor zwemles ging drie. “Een heerlijke tijd maar ik doe het niet meer dus mensen
ik met de bus naar het Sportfondsenbad in Haarlem waar hoeven me niet meer te vragen.” Ondertussen komt Johan de
de Zandvoortse zwemvereniging de Zeeschuimers het bad bloemenman langs en ze bestelt een bos mooie chrysanten
afhuurde. Verder had ik een seizoensabonnement voor het voor haar moeder die Johan even langs brengt. “Ik ben gek
buitenbad van Riche waar ik vaak te vinden was”, somt Ans op bloemen”, zegt Ans.
haar sportieve prestatie’s op. Heel grappig is het dat Ans
en ik dezelfde jeugdherinneringen hebben maar dan wel Kijk, ook dat hebben we gemeen want ik moet naar huis
met een aantal jaren verschil. “Weet je nog hoe koud het anders staat dezelfde bloemenman bij mij voor een geslowater bij Riche was? Jammer dat het weg is want het was ten deur. Trouwens Ans heeft het erg druk want er is nog
daar toch altijd erg gezellig.” Zo halen we allerlei herinne- heel veel doen voor het 60 jarig jubileum van De Wurf! Zo
ringen op. Maar tenslotte vervolg ik het interview omdat te zien is Ans een bezig bijtje die niet stil kan zitten. Zit vast
ik nieuwsgierig ben naar haar verdere leven.
in de genen!
U kent haar vast wel want net als haar man Freek is ze ac-

Onbestendig zomerplaatje

De tot op heden redelijk verlopen Zandvoortse zomer van

2008 verkeert deze week in wat onrustiger vaarwater. Een
depressie op een zomeronvriendelijke plaats bepaalt het

weerbeeld grotendeels en de hiermee samenhangende
regenbuien en wind zijn dan ook niet van de lucht soms.
Toch pakte de woensdag
het eerste dagdeel net wat
beter uit onder invloed van
een vleugje hogedruk. De
buienactiviteit werd zo
goed als onderdrukt en met
wat meer zon en bijna 20
graden was het best aardig
toeven buitenshuis.

grote hoogte is de lucht koud
en de -20 graden wordt al op
een meter of vijfduizend gemeten. Bij een landtemperatuur van ruim +20 graden is
het verticale temperatuurverschil dus 40 graden en
dat bewerkstelligt de instabiliteit van de atmosfeer.

Vooral donderdag(ochtend)
en vrijdag in mindere mate
geven andermaal neerslag
van betekenis af in de vorm
van zogenaamde buienclusters. Zandvoort-Zuid
bijvoorbeeld kan net onder
zo’n buienstraat komen te
liggen met bijna een uur regen, terwijl het richting circuit nagenoeg droog is. De
bekende spreekwoordelijke
plaatselijke bui is dan weer
eens actueel in het weerverhaal. Dit kunnen ronduit pittige exemplaren zijn,
vergezeld van hagel, onweer en linke rukwinden.
Als men ‘geluk’ heeft kan
men zelfs een tuba (kleine
windhoos) uit een stapelwolk omlaag zien zakken.
Toch lijkt de vrijdag wel de
betere dag te worden in
Zandvoort en Bentveld met
wat meer zon.

Richting weekeinde moet
het dan vervolgens wat opknappen onder invloed van
een naderend hogedrukgebiedje, althans een uitloper
daarvan. Maar waarschijnlijk blijft het ook dan licht
wisselvallig (zondag...) door
de bank genomen. Wellicht
zal er op zaterdag een linke
droge periode zijn met best
bruikbaar zomerweer.

Een lagedrukgebied trekt
via de Ierse wateren stapvoets richting noordelijke
Noordzee en blijft daar vervolgens wat rondtollen. Op

Begin deze week lieten de
meeste weerkaarten op
termijn ruimte voor een geleidelijke weersverbetering
onder invloed van een linke
‘Azorenuitloper’. Die ontwikkeling zou bij ons wat langduriger droog weer geven,
zonder dat het direct hoogzomers wordt. De meest recente
weerkaarten laten echter zien
dat die uitloper van hogedruk
waarschijnlijk niet krachtig
genoeg is om depressiedruk
vanuit de IJslandregio het
hoofd te bieden. De zomer
duurt nog lang…
weerman Marc Putto
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Zondag
08:00
10:00
12:00
14:00
17:00
20:00
21:00
23:00

Locatie Noord
Flemingstraat 55
2041 VW Zandvoort
Tel: 023 574 03 30

Locatie Centrum
Willemstraat 20
2042 VB Zandvoort
Tel: 023 571 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl
cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl
info@pluspuntzandvoort.nl

KINDERACTIVITEITEN IN JULI 2008
22 juli Knutselen - 6 jaar en ouder 15.00-18.00 uur. € 2,23 juli Uitstapje Linnaeushof
(Inschrijven verplicht)
Wel eens op een waterwip of hobbelfiets gezeten? Of in een
duizelnet gekropen en een funny-wheel gereden? In de grootste speeltuin van Europa vind je heel veel spannende speeltoestellen en attracties! Kabelbanen, zweefmolens, trampolines,
motorskelters, waterfietsen, er is te veel om op te noemen.
Verleg je sportieve grenzen in de fitnesshoek en op de klimwand en probeer je medespelers te verslaan bij een spelletje
minigolf op de gezellige ‘Dieren” minigolfbaan.
Het wordt vast een fantastische dag…nu maar hopen dat de
zon ook een beetje schijnt.
We verzamelen om 10.00 uur bij onze afdeling in het centrum
van Zandvoort (het loket/gemeenschapshuis)
8 jaar en ouder (10.00-16.00 uur)
Prijs: € 6,50 (Pluspunt betaalt de busreis)
Neem een LUNCHPAKKET mee!!

24 juli Koken 6 jaar en ouder (15.00-17.00 uur) € 2,29 juli Knutselen 6 jaar en ouder (15.00-18.00 uur) € 2,-

Countrytrack (h)
ZFM Jazz
Muziekboulevard (weekendeditie)
Zondag in Kennemerland
De Avond
Golden ZFM (h)
Tepp Zeppi
Eb & Vloed

Maandag
08:00
11:00
12:00
18:00
20:00
21:00
23:00

Zandvoort op Zaterdag (h)
De Watertoren
Muziekboulevard
De Avond
Golden ZFM
Klassiek
Eb & Vloed

Dinsdag
08:00
11:00
12:00
18:00
20:00
22:00
23:00

Zondag in Kennemerland (h)
De Watertoren
Muziekboulevard
De Avond
ZFM Jazz (h)
In Zandvoortse Zaken
Eb & Vloed

Woensdag
08:00
10:00
12:00
18:00
20:00
22:00
23:00

Vrijdagavond Café (h)
De Watertoren
Muziekboulevard
De Avond
Klassiek (h)
Veenendaal in zicht (h)
Eb & Vloed

Donderdag
08:00
10:00
12:00
18:00
20:00
22:00
23:00

Goedemorgen Zandvoort (h)
De Watertoren
Muziekboulevard
De Avond
Countrytrack
De Hoop
Eb & Vloed

Vrijdag
08:00
10:00
11:00
12:00
15:00
17:00
19:00
21:00

ZFM Jazz (h)
Veenendaal in zicht
De Watertoren
Muziekboulevard
Eurobreakdown
Je weekend in met ZFM
Vrijdagavond Cafe
Sea IT

Zaterdag
08:00
10:00
12:00
14:00
17:00
19:00
21:00
23:00

Toebak Leeft?
Goedemorgen Zandvoort
Muziekboulevard (weekendeditie)
Zandvoort op Zaterdag
Eurobreakdown (h)
Roy on-air
Groove Empire
Night Walk

24 uur per dag on air!
106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de
provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland
is bovendien de officiële rampenzender van de
provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3
(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

30 juli Uitstapje naar de Zandwaaier
Deze dag gaan we eerst met z’n allen de lunch maken voor
de middag. Daarna fietsen we naar De Zandwaaier voor de
Tentoonstelling”Schatten onder je voeten”.
In Duincentrum De Zandwaaier is van 1 februari tot en met
10 oktober 2008 de interactieve tentoonstelling ‘Schatten onder je voeten’ te zien. Jullie maken hierin kennis met Hilde, een
Noord-Hollandse Friezin die in de vierde eeuw in de duinen
van Noord-Holland leefde. Naar aanleiding van Hilde’s leven
ontdekken jullie wat het inhield om te leven in de oertijd en
hoe het landschap er destijds uitzag. Ook worden de gewoontes van haar volk, de Friezen, behandeld. Er zijn diverse spullen
van hen aanwezig: aardewerk, houten gebruiksvoorwerpen,
bronzen mantelspelden en scharen, sieraden, kammen van bot
en nog veel meer.
Prijs: € 5,8 jaar en ouder
Tijd: 10.00-16.00 uur
(verzamelen bij Pluspunt Flemingstraat 55)
Fiets mee!!

TIENERACTIVITEITEN
25 juli Dropping (in zandvoort)
Een speciale avond voor iedereen van 12 jaar en ouder. We
beginnen deze avond met een spannende film.. daarna worden
jullie in een geblindeerd busje weggebracht naar…… een
onbekende plek.Van hieruit moeten jullie zelf de weg terug vinden. Eenmaal terug kunnen jullie blijven slapen in de Chill Out!!
Als je mee wilt doen, geef je dan op bij de balie van Pluspunt.
12 jaar en ouder (20.30-10.00) slaapzak en matje meenemen!!
16

Word vakantiebezorger
van de Zandvoortse Courant

Wij kunnen
voor deze
zomerperiode
nog enkele
invallers gebruiken
Bel of mail ZVO Verspreiders
06 - 1139 1478 of
info@zvo-verspreiders.nl

Talk of the town
Afgelopen weekend was het
weer een feestje bij de strandpaviljoens Skyline, Bruxelles
en Mango’s. Zandvoort Alive is
al jaren een groot succes, met
verschillende soorten muzikale
optredens voor een zeer breed
publiek. Het merendeel van de
bezoekers van Zandvoort Alive
komt uit Zandvoort zelf of in
ieder geval uit de buurt. Aan
de ene kant heeft dit z’n charmes, het strandfeest is groots
maar toch ook klein en gezellig,
precies goed voor een dorp als
Zandvoort. Aan de andere kant
is Zandvoort Alive natuurlijk
wel een positieve boost voor
Zandvoort, is het goed voor de
ondernemers en zou het kunnen uitgroeien tot misschien
wel een mega-evenement. Hoe
denkt het panel van deze week
hierover?

!
G
N
O
J
De stelling:

“Zandvoort Alive zou meer naamsbekendheid moeten krijgen
in heel Nederland zodat het Zandvoortse festival kan
uitgroeien en uitbreiden tot een mega strandevenement”
Roy van Buuringen, 19 jaar, werkzaam bij Hotel Hoogland en organisator DJ bij ZFM Zandvoort:
“Zandvoort moet inderdaad meer mega-events krijgen en daar hoort zeker Zandvoort Alive bij!
Misschien wat landelijke bekendheid met een landelijk radio- of tv-station!! Maar een event
als Zandvoort Alive heeft een grote kans om een landelijk event te worden en dat verdienen ze
ook, als ze dat natuurlijk willen! En dat is natuurlijk ook goed voor Zandvoort! Er gebeurt wat in
Zandvoort!”
Jurre Reijenga: 23 jaar, werkt tijdelijk bij Albert Heyn
“Mijn mening is: hoe meer zielen, hoe meer vreugd. En wij Zandvoorters zijn altijd in voor een
feestje. Maar om niet te ver vooruit te lopen, hoe zijn de mogelijkheden qua parkeergelegenheid
en openbaar vervoer etc? Naar mijn mening is dit vrij matig, omdat ik zelf ook al problemen heb
gehad met het parkeerbeleid van Zandvoort.”
Ellen Bluijs, 21 jaar, studeert aan de Hoge Hotelschool in Den Haag en is werkzaam bij Café Koper:
“Ik ben van mening dat de meeste evenementen in Zandvoort meer naamsbekendheid zouden
moeten krijgen! Zandvoort Alive is een strandfeest met verschillend publiek en een perfecte sfeer,
daarom zeg ik ‘hoe meer zielen hoe meer vreugd’. Maar om heel Nederland erbij te betrekken lijkt
me geen slim plan aangezien je daarmee ook mensen naar je dorp haalt die je misschien liever
niet wilt hebben.”

Reisverslag Shira (sloinat). Daar

I Know Where It’s @

or India, Nepal en Ch
Shira maakt een reis do
najwilligerswerk en viert zij
loopt zij stage, doet vri
op
ira
Sh
t
n elk land schrijf
tuurlijk ook vakantie. Va
ilsch
en vertelt zij over de ver
deze plek een reisverslag
tste
snuift . Hier volgt het laa
lende culturen die zij op
rist van deze week!
reisverslag Shira, de toe

Donderdag 10 juli:

Heb je geen zin in mislukte barbecue feestjes omdat
het weer onverwachts is gaan regenen? Pak dan nu
je kans. Lekker onbeperkt BBQ met Live muziek
van Quincy en andere artiesten in Grand Café
Danzee. Succes gegarandeerd! Aanvang: 19.00 uur.
Prijs: €27,50.

Ni Hao vanuit China!!!

Na wat rek- en strekoefeningen, een lange wandeling in
de brandende zon over de
Grote Muur en een trekking
door de Verboden Stad was ik
er helemaal klaar voor om mee
te doen aan de Olympische
Spelen in Beijing. Helaas beginnen deze pas in augustus
en ben ik dan spijtig genoeg
niet meer in China. Het enige
wat ik nu nog kan doen is
een “Olympic Games Beijing
2008” T-shirt kopen en terug
in Zandvoort voor de tv gaan
zitten juichen. Maar behalve
mijn voorbereiding voor de
Spelen heb ik nog veel meer
gedaan in dit fantastische
land.
China is een geweldig voedselland. Ik kan hier als student
Voeding en Diëtetiek enorm

genieten van alle heerlijke en soms erg aparte
gerechten. Het meest
vreemde wat ik tot nu
heb gegeten zijn kleine
slangetjes en tong (van
welk dier weet ik niet).
Konijn, eend en geit hebben
ook al op het menu gestaan
en zijn zeker aan te raden. Het
enige wat ik nog niet heb geprobeerd zijn schildpad en rat
op een stokje! Misschien komt
het er nog van...
Naast het voedsel is China
natuurlijk ook het land van
de reuzenpanda. Ik heb in
Chengdu het Giant Panda
Breeding and Research Centre
bezocht en mijn ogen uitgekeken naar alle zwart-witte reuzen. Wat zijn het toch geweldige knuffelberen die panda’s!

Vrijdag 11 t/m 13 juli:

Zo speels en grappig om naar
te kijken, vooral de kleintjes.
Ik heb het geluk gehad dat
ik een babypanda op schoot
mocht houden. De panda was
10 maanden oud, maar toch
al vrij groot en zwaar (zoals
op de foto te zien is). Een ervaring die ik nooit meer zal
vergeten!
Mijn hele reis is een geweldig
avontuur geweest en heeft
mijn kennis over verschillende
culturen enorm verrijkt. Maar
nu verlang ik naar een bruine
boterham met kaas!!!

Wie van auto’s en snelheid houdt heeft geluk: de
Deutsche Tourwagen Meisterschaft komt naar
Circuit Park Zandvoort en staat garant voor spanning, sensatie en actie. De DTM, de populairste internationale toerwagenserie, is voor de achtste keer te
gast op Circuit Park Zandvoort. Voor kaarten: www.
circuit-zandvoort.nl

Zondag 13 juli:

Electronation! Bij Woodstock. Als het regent zal

de tent in de vorm van een paddestoel als partytent
dienen. Je staat niet alleen lekker droog, maar het
ziet er ook nog leuk uit! Line up: Ame (Innervision rec.
Germany), Michel de Hey, Terry Toner, Philip Young.
Indoor hosted by Mike ravelli en Sven. Entree: voor
15.00 uur gratis, na 15.00 uur € 6 (inclusief 1 consumptiemunt).

Zondag 13 Juli:

FAME = DJ’s in Bloomigdale. Een line up om uit je

dak te gaan: Benny Rodriques, Laidback Luke, Carita La
Niña, Funkerman Jeremaines en de vocalen van Zawdi
MC. Het feest begint al vroeg in de middag tot in de
late uurtjes! Tijd: 16.00 tot 00.00 uur. Prijs: € 10,00.

column
Zandvoort
Rocks!

Als niet-inwoner van Zandvoort
kom ik steeds meer tot de ontdekking dat Zandvoort meer
is dan een badplaats alleen. Er
worden hier zoveel leuke evenementen, feesten en acties georganiseerd. Denk aan bijvoorbeeld
autoraces, karaoke, braderieën,
toneelstukken, korendag, beachwalk en zomerfeesten. Hartstikke
leuk! Neem nou Zandvoort Alive.
Ik kende het evenement niet.
Tot afgelopen zondag. Ik vond
het ontzettend leuk. Ondanks
het wisselvallige weer bleef iedereen positief. Overal zag ik
vrolijke en lachende gezichten.
Iedereen had het naar de zin. Het
feest was voor alle leeftijden. Wie
lekker wilde dansen kon uit zijn
dak gaan op de muziek van vele
optredende DJ’s. Voor diegene
die zelf even lekker wilde zingen
kon meedoen aan de smartlappen karaoke. Of gewoon op het
terras met vrienden gezellig een
drankje doen. Alles kon. Niet was
te gek.
De stelling van Talk of the Town
van deze week heeft me wel aan
het denken gezet. “Zandvoort
Alive zou meer naamsbekendheid
moeten krijgen in heel Nederland
zodat het Zandvoortse festival
kan uitgroeien en uitbreiden tot
een mega strandevenement.”
Ook al zit ik niet in het panel: ik
ben voor! Waarom? Ik zal het je
vertellen. Om een goed beeld te
krijgen van het evenement ben ik
een stukje het strand opgelopen.
De drie naast elkaar liggende
strandtenten waar Zandvoort
Alive zich afspeelde, Mango´s
Beachbar, Bruxelles aan Zee en
Skyline zagen er vanuit de verte
echt waanzinnig uit! Al die dansende mensen, de opzwepende
muziek en wapperende vlaggen.
Super! Stel je nou eens voor dat er
nog meer strandtenten aan het
evenement deel zouden nemen.
Dan heb je het grootste mega
strandevenement van Nederland!
Zandvoort Alive: Thé Dance
Summer Event in Zandvoort.
Wedden dat Zandvoort Alive
dan nóg meer bezoekers gaat trekken?! Lijkt
mij een goed plan!

Sutiah

radio + tv
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Hoe treffend merkte Cees Kuiper jr. op dat Zandvoort evenementen voor het hele jaar nodig heeft toen hij verslag
maakte van de plannen om te komen tot een Hippodrome Zandvoort, naar aanleiding van de eerste kortebaan-

draverijen op het rechte stuk van het circuit. Eerder, in de jaren ’30 van de vorige eeuw, waren er al draverijen

op de noord boulevard (zie geplaatste foto). Zandvoort is in feite nog steeds op zoek naar evenementen die een
jaarrond badplaats nodig heeft. Leest u zijn artikel uit het Zandvoorts Nieuwsblad van 17 mei 1974.
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Jobtide uitzendbureau

zoekt personeel voor diverse branches.
Kijk op de website www.jobtide.nl of
maak even een afspraak om persoonlijk kennis
te komen maken via telefoonnummer
023-8887340 of de email info@jobtide.nl

Heeft u folders, brochures, posters of een huisstijl nodig?
En u wilt advies over het ontwerp?
Maak vrijblijvend een afspraak en laat u adviseren.

Tel. 023-8887255

Printing People Group • Kleine Krocht 2
2042 JN • Zandvoort • zandvoort@printingpeople.nl
www.printingpeople.nl

Al uw verzekeringen bij
één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.

Extra voordelig winkelen met de ZandvoortPas!
Er zijn dit jaar weer veel Zandvoortse bedrijven waar u met uw ZandvoortPas terecht kunt.
Winkelen in Zandvoort wordt daarom steeds aantrekkelijker.

Zomeractie!

De allereerste renbaan die we hadden in wat tegenwoordig de Amsterdamse waterleidingduinen heet. De ingang naar
deze renbaan lag tegenover het voormalige restaurant “Het Boeckaniersnest”, thans een Chinees wok-restaurant.
Foto: bld05139, Archief GOZ

Eén p.k.’s op Zandvoorts circuit
Wild enthousiast is circuit exploitant CENAV (Circuit Exploitatie Nederlandse Autorensport Vereniging bv) direkteur Johan Beerepoot over de pas in het leven geroepen

stichting „Hippodrome Zandvoort i.o.” welke zich ten doel stelt naast de auto- en motorsport ook paardesport op het circuitterrein van Zandvoort te brengen. „Het liefst

hebben we op het circuit 365 exploitatiedagen per jaar, maar dat is momenteel onmogelijk, omdat we met 18 geluidvoortbrengende evenementen dit jaar aan ons maxi-

mum zitten. Dit is nu eenmaal vastgelegd in het contract dat we met de gemeente

Zandvoort hebben. Daarom is elk evenement dat geen geluid voortbrengt van harte
welkom. Daarmee bewijzen we alleen maar dat het circuit van Zandvoort ook voor

Bestel nu uw eigen ZandvoortPas en betaal slechts € 5,00 (Normale prijs € 7,50)

Ga naar www.zandvoortpas.nl of vul de bon in op pagina 12!

uit!
el plaatsen.
Reken zelf uw voordeel ortPas kunt u eenmalig gratis een Zandkorrg!
Met uw nieuwe Zandvovolgende Zandkorrel maar liefst 50% kortin
Tevens krijgt u op elke
Wilt u ook extra proiteren bij het winkelen in Zandvoort?
Bestel dan uw eigen ZandvoortPas!

Voor slechts €5,00 kunt u tot en met het eind van dit jaar proiteren van heel
veel leuke aanbiedingen! Surf naar www.zandvoortpas.nl of kijk op pagina 12

Ook deze zomer is het voordeliger shoppen in Zandvoort met een ZandvoortPas!
De ZandvoortPas 2008 is geldig t/m 31 december 2008
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Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl

Zandvoortse Courant • nummer 28 • 10 JUlI 2008

De renbaan op de bou

andere doeleinden geschikt is”, aldus Johan Beerepoot.

Groen licht dus van de CENAV voor de stichting om op
het circuit nog dit jaar een korte baan wedstrijd te organiseren. Het zou moeten plaatsvinden omstreeks eind
augustus, maar daarvoor hangt alles af wat de beslissende Ned. Draf en Rensportvereniging met Zandvoort
voor heeft. Voor commentaar was men gisteren niet aanwezig, maar men zei ons wel dat Zandvoort ’n goede kans
maakt. Het programma van de korte baan draverijen is
weliswaar in december vorig jaar bepaald, maar er zit
een kans in, dat Zandvoort voor het eerst kan worden
ingelast.

Permanente renbaan

Een korte baan draverij op het rechte eind van het
Zandvoortse circuit ter hoogte van de hoofdtribune
zou de aanloop moeten zijn voor een permanente renbaan zoals we die kennen op Duindigt, Hilversum en
Alkmaar. „Zandvoort heeft met Amsterdam en Haarlem
een geweldig achterland voor deze tak van sport”, aldus
Stichtingslid de heer B. Wesly, maar uiteraard houdt ook
hij nog een slag om de arm, omdat, eerst de goedkeuring van de Ned. Draf- en Rensport vereniging afgewacht

moet worden. „Als die er niet voor in zijn kunnen we het
wel vergeten”, aldus de heer Wesly, die overigens wat dit
betrof zeer optimistisch gestemd was. En hij legt uit: „In
onze stichting zit een bestuurslid van de N.D.R. en die gaat
er heus niet in zitten als we geen enkele kans maken.”

Sportcomplex

Wekelijks terugkerende draverijen, daar wil men op een permanente renbaan nabij tunnel Oost naar toe. De heer Wesly:
„Dat zou voor Zandvoort toch geweldig zijn. Draverijen trekken het hele jaar door mensen naar Zandvoort en dat moeten we hebben. Van de zon alleen wordt het in Zandvoort
nu eenmaal steeds moeilijker om van te leven.” De renbaan is gesitueerd voorbij tunnel Oost, ter hoogte van het
Duintjesveld. Ligt die er eenmaal, dan heeft men volop de
mogelijkheid om binnen de baan een concentratie van veldsporten te creëren. Er zou een tribune gebouwd moeten
worden, die zowel voor de racebaan als de paarderenbaan
gaat dienen, en wie weet voor een naderhand aan te leggen
atletiekbaan. Een geweldig plan dat uiteraard zeer interessant is voor een badplaats als Zandvoort en natuurlijk ook
voor de N.D.R. die dan ook aan de kust zit.

levard De Favauge in de
jaren ’30
Foto: Anth.Bakels, bld051
17 archief GOZ

1 miljoen

Uiteraard is naast de goedkeuring van de N.D.R. ook het
iat nodig van de gemeenteraad van Zandvoort, maar
mocht dit goed zitten, dan vormt de inanciering volgens
de heer Wesly geen probleem en hij zegt: „Voor circa een
miljoen gulden hebben we daar een renbaan liggen, want
de aanleg bestaat voor het grootste gedeelte uitsluitend
uit grondwerkzaamheden. Zetten we daarnaast een grote
tribune dan kunnen we draaien en dan komt de rest vanzelf. Voor de racebaan heeft de CENAV ook veel aan deze
tribune en we zullen hem dus gezamenlijk kunnen bouwen. Daarnaast steekt de N.D.R. er een bedrag in en de
rest zal onze stichting moeten verzorgen d.m.v. sponsors.
De revenuen gaan voor een groot gedeelte naar de Cenav
en hoe meer men op het circuitterrein kan organiseren,
des te liever het ze uiteraard is.”
Maar het allereerst moet het antwoord afgewacht worden van de N.D.R. Wat het bedrijfsleven van Zandvoort
betreft kan men nu al met de aanleg beginnen, want evenementen het hele jaar door heeft Zandvoort nodig.
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl
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Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 1 juli en de
verdere in week 27 door het college genomen besluiten zijn
8 juli vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale
Balie en op de website.

Toeslagen

Als u meent in aanmerking te kunnen komen voor de ‘Toeslag
schoolgaande kinderen (voortgezet onderwijs) 2008/2009’ en/
of de ‘Toeslag kinderen voor sport en sociaal-culturele activiteiten 2008’ kom dan bij langs bij de gemeente.

Commissie Welstand en Monumenten

Op 17 juli vergadert de Commissie Welstand en Monumenten.
De vergadering begint omstreeks 15.00 uur in de commissiekamer. De exacte begintijd is afhankelijk van de agenda. U kunt
hiervoor het beste even contact opnemen met de werkeenheid
Bouwen, tel. (023)5740100.

Mandateren aan afdelingshoofd Vergunningverlening en
Handhaving

Op 1 juli 2008 heeft het College van Zandvoort besloten om de
volgende bevoegdheden van het College te mandateren aan
het afdelingshoofd Vergunningverlening en Handhaving en te
ondermandateren aan de Medewerker Parkeren (VH 3005).
De bevoegdheden als bedoeld in:
- Artikel 3 lid 1 Parkeerverordening 2008
- Artikel 3 lid 2 Parkeerverordening 2008 (met uitzondering
van sub h)
- Artikel 3 lid 3 Parkeerverordening 2008
- Artikel 4 lid 2 Parkeerverordening 2008 (ten aanzien van het
aanleggen van wachtlijsten)
- Artikel 8 lid 4 Parkeerverordening 2008
Dit besluit treedt in werking op 10 juli 2008 en ligt ter inzage
bij de Centrale Balie in het Raadhuis en staat op de website.
Deze mandatering betreft (onder andere) de bevoegdheid om
parkeervergunningen te verlenen.
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Bouw-, sloop- en reclame-aanvragen
Zandvoort:
- t.o.J.P.Heijeplantsoen 2 t/m 8, gedeeltelijk vernieuwen openbare speelplaats, ingekomen 27 juni 2008, 2008-130Rv.
- Locatie gelegen tussen het gebied Prinsesseweg – Cornelis
Slegersstraat , plaatsen parkeergarage, brede school cs, ingekomen 30 juni 2008, 2008-131Rv1efase.
- Poststraat, bouw appartementen, parkeerkelder en magazijn,
ingekomen 30 juni 2008, 2008-132Rv1efase
- Kerkstraat 25, plaatsen reclame, ingekomen 24 juni 2008,
2008-133R.
- Boulevard Barnaart 20, plaatsen reclame, ingekomen 02 juli
2008, 2008-134R.
- Prinsesseweg 20, verwijderen asbest sporthal, ingekomen 02
juli 2008, 2008-136S.
Verzoek om ontheffing te verlenen voor het gebruik van het

Vervolg gemeentelijke publicatie week 28

kerkgebouw op het adres Julianaweg 15 – Emmaweg 22 als
basisschool voor de periode van twee jaar. Ingekomen 02 juli
2008, 2008-135Vr.

Vrijstelling herziening bestemmingsplannen
Stationsomgeving en Boulevard Zuid (art. 33 WRO)
Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het
bepaalde in art. 28 lid 6 WRO bekend, dat Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland bij besluit van 30 juni 2008 vrijstelling
hebben verleend van de verplichting de volgende bestemmingsplannen binnen de periode van 10 jaar te herzien
Stationsomgeving vastgesteld 27 januari 1998 en goedgekeurd
8 september 1998
Boulevard Zuid vastgesteld 12 oktober 1999 en goedgekeurd
op 18 april 2000.
Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland met
bijbehorende stukken ligt met ingang van 11 juli 2008 gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie gedurende
de openingstijden in het raadhuis aan de Swaluëstraat 2 te
Zandvoort.
Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan tegen het
besluit tot vrijstelling beroep worden ingesteld bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA DEN HAAG.
Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig
op grond van artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) zienswijzen bij de gemeenteraad van Zandvoort/
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben ingediend,
alsmede door belanghebbenden, aan wie redelijkerwijs niet
kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben
gebracht.
Ingevolge de bepalingen van de WRO treedt het besluit van
Gedeputeerde Staten tot goedkeuring in werking met ingang
van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.
Degenen, die bevoegd zijn beroep in te stellen kunnen naast
het indienen van het beroepschrift tevens een verzoek om
voorlopige voorziening vragen bij de voorzitter van de afdeling Rechtspraak, waardoor het besluit niet in werking treedt,
voordat op dat verzoek is beslist.Zowel voor het indienen van
een beroepschrift als voor een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van
vrijstelling wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen.
Mocht de vergunning of vrijstelling worden verleend dan zal
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen.
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Bouw-, sloop- en reclame-vergunningen
Zandvoort:
- Zandvoortselaan 165, sloop gevelpartij, verzonden 30 juni
2008, 2008-125S.
- Haltestraat 56a, plaatsen lichtreclame, verzonden 02 juli
2008, 2008-112R.
- Mr. Troelstrastraat 9, gedeeltelijk vergroten woning, verzonden 02 juli, 2008-116Rv.
- Mr. Troelstrastraat 7, gedeeltelijk vergroten woning, verzonden
02 juli 2008, 2008-117Rv.
- Emmaweg 15, wijzigen kozijnen en doorbreken draagmuur,
verzonden 02 juli 2008, 2008-118Lv.
- Ampèrestraat 8, vergroten toegangsdeur, verzonden 02 juli
2008, 2008-126Rv.
- Flemingstraat 348, plaatsen dakkapel, verzonden 02 juli 2008,
2008-124Lv.
- Prinsesseweg 20, tijdelijk plaatsen noodlokalen, verzonden
04 juli 2008, 2008-059Rv.

Verkeersbesluit Muziekfestivals

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit het college
van Burgemeester en Wethouders om:
fysieke afsluiting (middels dranghekken voorzien van retroreflecterend materiaal) inclusief de borden conform model C01
van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 te plaatsen op de volgende locaties:
- in het Wagenmakerspad direct ten oosten van de Burgemeester Engelbertsstraat;
- in de Stationstraat direct ten zuiden van de Zeestraat;
- in de Buurtstraat direct ten zuiden van de Zeestraat;
- in de Achterweg om doorgaand verkeer tegen te gaan;
- in de Diaconiehuisstraat direct ten westen van de Nieuwstraat;
- in de Koningstraat direct ten westen van de Oosterstraat;
- in de Kanaalweg direct ten westen van de Oosterstraat;
- in de Willemstraat direct ten westen van de Prinsesseweg;
tevens fysieke afsluitingen (middels de rood-witte paaltjes)
inclusief de borden conform model C01 van bijlage I van het
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 dienen te
worden geplaatst op de volgende locaties:
- in het Prinsenhof direct ten oosten van de Burgemeester
Engelbertsstraat;
- in de Haltestraat direct ten zuiden van de Zeestraat;
- in de Schoolstraat direct ten westen van Louis Davidsstraat;
- in de Haltestraat direct ten noorden van het Raadhuisplein;
- in de Kleine Krocht direct ten westen van het Raadhuisplein;
- in de Oranjestraat direct ten noorden van de Hogeweg;

1990 met onderbord zaterdag aanstaande dienen te worden
geplaatst op de volgende locaties:

afvalemmers op donderdag 17 juli naar de hoek Kostverlorenstraat/Koninginneweg te brengen;

-in het Wagenmakerspad direct ten oosten van het Badhuisplein;
-in de Haltestraat (driemaal);
-in de Pakveldstraat direct ten westen van de Haltestraat;
-in de Schoolstraat direct ten oosten van de Haltestraat;

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft tevens
besloten om op maandag 14 juli 2008 de borden E01 (Verboden
te parkeren) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels
en Verkeerstekens 1990 met onderbord “donderdag a.s.” te
plaatsen op de locatie van de Kortebaandraverij om zodoende
de locatie van de kortebaandraverij vrij te houden van geparkeerde auto’s;

om zodoende de locatie vrij te houden van geparkeerde auto’s;
De bebording, hekwerken en fysieke afsluiting te plaatsen,
zoals aangegeven op de bij dit verkeersbesluit aangegeven
behorende bebordingsplan;
Te bepalen dat de besluiten op de in de gemeente gebruikelijke
wijze bekend wordt gemaakt middels de plaatsing van deze
mededeling in één of meer plaatselijke dag- of weekbladen.

Verkeersbesluit Kortebaandraverij

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten voor de Kortebaandraverij op donderdag 17 juli 2008 de
Zeestraat en een gedeelte van de Kostverlorenstraat fysiek
af te sluiten en over te gaan tot de plaatsing van een fysieke
afsluiting (middels dranghekken voorzien van retroreflecterend
materiaal) inclusief de borden conform model C01 van bijlage
I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op
de volgende locaties van 06.00 u tot 22.00 uur:
- in de Kostverlorenstraat direct ten westen van de Jan Steenstraat;
- in de Zeestraat direct ten oosten van de Stationstraat;
- in de Brugstraat direct ten zuiden van de Zeestraat;
- in de Eltzbacherstraat direct ten direct ten oosten van het
Stationsplein;
- in de Spoorbuurtstraat direct ten direct ten zuiden van de
Zeestraat;
- in de Haltestraat direct ten oosten van de Achterweg;
- in de Nieuwstraat direct ten zuiden van de Zeestraat;
- in de Verlengde Haltestraat direct ten noorden van de
Zeestraat;
- op het Stationsplein direct ten zuiden van de Van Speijkstraat;
-o p het Stationsplein direct ten noorden van de ir. E.J.J. Kuindersstraat;
Aan de bewoners van de Kostverlorenstraat verzoeken wij de

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. 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.

op maandag 14 juli 2008 de borden E01 (Verboden te parkeren)
van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met onderbord zaterdag aanstaande dienen te
worden geplaatst op de volgende locaties:
- op het Stationsplein direct ten zuiden van de Van Speijkstraat;
- op het Stationsplein direct ten noorden van de ir. E.J.J. Kuindersstraat;
- in de Eltzbacherstraat (tweemaal);

Centraal telefoonnummer

Middels deze maatregelen zal de Zeestraat en een deel van het
centrum niet meer bereikbaar zijn voor bestemmingsverkeer.
Vergunningshouder voor de desbetreffende wegen, kunnen
vanaf woensdagavond 16 juli 2008 na 20.00 uur tot en met
vrijdagmorgen 18 juli 2008 tot 12.00 uur gratis parkeren op
het De Favaugeplein;

Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur
Donderdag:
08.30 - 20.00 uur
Vrijdag:
08.30 - 12.30 uur
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d.

Verkeersbesluit gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
Het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort
heeft op 10 juni 2008 besloten tot: De aanleg van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de Van Ostadestraat
t.h.v. nr. 32.

Evenementenvergunningen

Er is een evenementenvergunning verleend voor de Kortebaandraverij welke plaatsvindt op donderdag 17 juli 2008, aangevraagd door, Stichting Kortebaandraverij Amsterdam Beach.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. 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

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag
t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 – 16.00 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

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de
Tollensstraat 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 collegelid
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling
verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur.

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.

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

dat de fysieke maatregelen en bebording op 19 juli 2008 tijdens
de muziekfestivals geplaatst zullen worden van 16.00u tot in
beginsel 04.00u;
op 16 juli 2008 de borden E01 (Verboden te parkeren) van
bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
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KAKURO
U werkt met de cijfers 1 t/m 9.
Deze dient u in de witte vlakjes
in te vullen. De optelsom van de
vakjes staat in het donkere vlakje naast de rij of boven de kolom.
Indien u in een donker vlakje bijvoorbeeld 4\8 ziet staan, betekent dat u vertikaal op 4 moet
uitkomen en horizontaal op 8.
Let op: er zijn soms meerdere
oplossingen mogelijk.
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De bedoeling van de breinbreker
is de rekenkundige som op zo een
manier op te lossen dat hij klopt.
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
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autosport

Interessante DTM race op Zandvoort verwacht

Als het rondreizende gezelschap van de Audi’s en Mercedessen het Zandvoortse racecircuit aandoet, is het door Europa
tourende DTM theater precies halverwege. De Zandvoortse DTM race is de zesde van in totaal 11 races. In het tussenklassement leidt de Duitser Timo Scheider voor de Brit Jamie Green. De eerste rijdt met een Audi, de tweede met een Mercedes.
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Zondag 13 juli

raadvoorzitter Wim Buchel toetreden tot het bestuur.

B

Interim-voorzitter Martin Koper en bestuurslid Mike
Aardewerk zullen hun functies neerleggen.

De oplossing staat onderaan deze pagina

Hogendoorn, die zijn kandidatuur tegenover de
Zandvoortse Courant bevestigde, stond aan de
‘wieg’ van het huidige bestuur van de SV Zandvoort.
De oud-wethouder was
voorzitter van de commissie

19.30 – 20.00 uur

Poppenkast en volksdansen op het Gasthuisplein

10.00 – 12.00 uur
15.00 – 17.00 uur

Wat een pech, mijn schip is weg (knutselen)
Ik zie (zee)sterretjes (speurtocht)

10.00 – 12.00 uur
15.00 – 17.00 uur

Graven, graven, graven (schatgraven in de duinen)
‘Argh!’ (waterspelletjes)

10.00 – 12.00 uur
15.00 – 17.00 uur
19.30 – 20.00 uur

Heeft iemand Pien gezien?! (Ja/nee-spel)
Wat een verdriet, hij komt maar niet! (dansen)
Poppenkast en volksdansen op het Gasthuisplein

10.00 – 14.00 uur

Nou zeg! Kom ik hier nog weg?!
(Levend ganzenbord/Knutselen/playbackshow)
Let op 1 euro! 4 uurprogramma dus: brood meenemen

Maandag 14 juli
Dinsdag 15 juli

Woensdag 16 juli

kookrubriek

Donderdag 17 juli

Locatie: Pluspunt, Zandvoort Noord

Spektakel in de DTM op Zandvoort in 2007

18.30 – 19.00 uur

Poppenkast en volksdansen op het VOMAR plein

10.00 – 12.00 uur
15.00 – 17.00 uur

Nerd! (knutselen)
Het bel-spel?! (levend ganzenbord)

10.00 – 12.00 uur
15.00 – 17.00 uur

Puf puf! (sportparcours)
BOE! (maskers maken)

10.00 – 12.00 uur
15.00 – 17.00 uur
18.30 – 19.00 uur

Ik krijg je wel! Aaaaah! (levend stratego)
Testcase (quiz)
Poppenkast en volksdansen op het VOMAR plein

10.00 – 14.00 uur

Grrriezeluh!!(toneelspelen en playbackshow)
Let op 1 euro! 4 uurprogramma dus: brood meenemen

Maandag 14 juli
Dinsdag 15 juli

Woensdag 16 juli

Donderdag 17 juli

Kook eens anders
Recept

Recept

Witlof ovenschotel Quiche voor 2 personen

Benodigdheden:

2 stronken witlof,
1 prei,
150 gr. achterham.

25 gr. boter,
2 eieren,
2 eidooiers,

¼ l. slagroom,
150 gr, geraspte belegen kaas,
versgemalen peper.

Bereiding:

Oplossing Kakuro
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Ontdooi de plakjes deeg. Vet een quiche-vorm of bakvorm (24 cm) in met boter en bekleed het met deeg.
Snijd de witlof in grove repen, de prei in ringen en de ham in reepjes. Was de prei en laat uitlekken. Smelt de
resterende boter in een koekenpan en bak op gemiddeld vuur de witlof. Voeg na 2 min de prei toe. Bak 3 min,al
omscheppend. Laat iets afkoelen. Klop in een kom de eieren los met de dooiers, giet de room erbij en schep de
hamreepjes, de kaas en versgemalen peper toe en roer alles goed door elkaar. Verdeel het groentemengsel over
de taart en giet het ei-roommengsel erover. Bak de quiche in 45 minuten gaar in een oven op 200C°. Lekker
met een groene salade.
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die na een bestuurscrisis de
verenigingsorganisatie weer
op poten zette, waarna het
huidige bestuur geformeerd
kon worden. Tijdens de eerstvolgende ledenvergadering
zullen de leden hun stem
uitbrengen.

Indelingen standaardteams
SV Zandvoort

Het thema is: Aldus, hoe bestuur je een griezelbus?
Irma probeert om bestuurder te worden van de griezelbus. Irma is alleen bang voor alles,
durft heel weinig en dan is er ook nog die puber die Irma constant pest. Zal het Irma lukken
om uiteindelijk toch de bestuurder van de griezelbus te worden?

Zondag 13 juli

in het najaar wordt gehouden, ermee instemt wordt oudde voetbalvereniging. Naast Hogendoorn zal ook Sport-

Programma Rekreade 13 t/m 18 juli:
Het thema is: op een onbewoond eiland.
Pien lijdt schipbreuk en spoelt aan op een onbewoond eiland.Tijdens het vissen slaat zij
een meerman aan de haak. Zal het de meerman lukken om Pien weer op haar boot te
krijgen?

Als de algemene ledenvergadering van SV Zandvoort, die

wethouder Hans Hogendoorn de nieuwe voorzitter van

De Rekreade is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en kost € 0,50 per dag per kind. Op vrijdag 18 juli zijn alle kinderen bij
het Gasthuisplein van 11.00 tot 14.00 uur welkom voor de afsluitende Santekraampie. De prijs is € 2,50 om mee te doen
met alle leuke activiteiten.

Locatie: jeugdhuis naast Protestantse kerk (Kerkplein)

voetbal
Hogendoorn kandidaatvoorzitter SV Zandvoort

De meest opvallende namen zijn die van Ralf Schumacher
en Christijan Albers. De Duitser die vorig jaar nog actief was
in de Formule 1, rijdt nu rond in een Mercedes. Albers, de
enige Nederlander in het klassement, wist ooit een zege te
behalen in Zandvoort met een Mercedes en rijdt nu in een
Audi. Vorig jaar werd de Zandvoortse race gewonnen door
Martin Tomczyk in een Audi. De eerste Mercedes die over
de eindstreep kwam was Bruno Spengler. Daarmee was hij
de enige niet Audi in de Zandvoortse top 5 van vorig jaar.
Diezelfde Spengler staat nu ook vijfde in de tussenstand
achter klassementsleider Scheider, Green, di Resta en titelverdediger Ekström.
De DTM heeft verder nauwelijks nog nadere introductie nodig.
Coureurs als vijfvoudig kampioen Bernd Schneider en zevenvoudig Le Mans-winnaar Tom Kristensen hebben hun sporen
in de autosport ruimschoots verdiend. Met televisie-uitzendingen in 175 landen en vorig jaar gemiddeld zo’n 80.000
bezoekers per wedstrijd geldt de DTM als populairste internationale toerwagenserie. De toegankelijkheid voor de fans
is één van de belangrijkste kenmerken van de klasse. Er zijn
interviews en handtekeningsessies, bezoekers hebben toegang tot het rennerskwartier en via DTM Fan-TV, te zien via de
grote beeldschermen rond het circuit, is alle actie uitstekend
te volgen, omlijst met interviews en achtergronden.
In het aanvullende programma is er de Formule 3 Euroseries
te zien, waarin de Nederlander Renger van der Zande te zien
zal zijn. Van der Zande staat vijfde in het tussenklassement
achter leider Mortara, de Duitsers Hülkenberg en Vietoris en
de onfortuinlijke Fin Mäki, die na een ernstig ongeluk in het
ziekenhuis ligt en niet mee zal doen. In de vorige race, op de
Norisring in Duitsland, wist Van der Zande een vijfde plaats te
bemachtigen. De Formule 3 Euroseries gelden als voorportaal
voor de Formule 1. De huidige lijstaanvoerder van de Formule
1 Lewis Hamilton was nog maar vier jaar geleden actief in
deze raceklasse.

Foto: Chris Schotanus

Naast dit alles is de ook Seat Super Copa te zien. In deze
klasse is Zandvoorter Dillon Koster actief. Op de Norisring
liet Koster vooral in de tweede race van zich spreken. Daarin
werd de Zandvoorter vijfde.
Naast de DTM is er ook een demonstratieprogramma, met
maarliefst drie voormalig Formule 1-coureurs in wel heel
speciale auto’s. Jos Verstappen geeft een demonstratie in een
Porsche RS Spyder van het team Van Merksteijn Motorsport
by Equipe Verschuur. De Limburger neemt samen met Peter

De KNVB heeft onlangs de indelingen voor het nieuwe
seizoen bekend gemaakt. Het eerste zaterdagteam zal
weer in de 2e klasse A van het district West 1 zijn inge-

deeld. Ook is het zondagelftal in dezelfde klasse als vorig
jaar ingedeeld: 4e klasse D, district West 1.

De 2e Klasse A ziet er als volgt uit: Amstelveen/Heemraad,
DVVA (Amsterdam), HBOK (Amsterdam), HCSC (Den Helder),
Kennemerland (Haarlem), Marken, Monnickendam, Swift
(Amsterdam), WV-HEDW (Amsterdam), SV Zandvoort, ZCFC
(Wijdewormer) en ZOB (Zuidoostbeester).
In de 4e Klasse D spelen: Alliance ’22 (Haarlem), Bloemendaal,
De Brug (Haarlem), Concordia (Hillegom), DSK (Haarlem),
Geel Wit (Haarlem), Olympia Haarlem, Ripperda (Haarlem),
Schoten (Haarlem), SVIJ (IJmuiden), SV Zandvoort en
Zwanenburg.

adverteerders

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte
houden van alles wat in Zandvoort leeft.
De adverteerders in de krant van deze week zijn:

(In alfabetische volgorde)
Christijan Albers rijdt dit jaar ook in de DTM

Foto: DTM.com

van Merksteijn en Jeroen Bleekemolen dit seizoen deel aan
de 1000-kilometerraces van de Le Mans Series. Het optreden
in deze wagen volgt precies een maand na de klassieke langeafstandsrace in Frankrijk. Christijan Albers demonstreert
op Zandvoort de Audi R10 TDI, de nu al legendarische sportwagen met dieselmotor waarmee Audi in 2005 en 2006 de
24 Uur van Le Mans won en bovendien tal van successen
boekte in de American Le Mans Series. De derde oud-Formule
1-coureur die tijdens het demonstratieprogramma in actie
komt, is de Amerikaan Scott Speed. Hij zal op Zandvoort de
Red Bull-Toyota uit de Amerikaanse NASCAR Sprint Cup besturen, de hoogste divisie van de in de VS mateloos populaire
stockcar racerij.

Administratiekantoor
K. Willemse
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Beter Mobiel
Bloemsierkunst Jef &
Henk Bluijs
Café Alex
Café Oomstee
Chin Chin
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Danzee
Dorsman Assurantiën

Gall & Gall
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
IJzerhandel Zantvoort
Jobtide
La Fontanella
Pluspunt
Printing People
Stichting Classic Concerts
Van Aacken
Glaszettersbedrijf
Vanhier
Vrijehuizenmarkt.nl
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek
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(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie

Karakteristiek

nieuw

Swaluestraat 31-B

Zandvoortselaan 12
Vrijstaande karakteristieke 20-er jaren villa met erker aan de voorzijde, veranda aan de achterzijde, souterrain (2 ruimtes), 3 slaapkamers, knusse zolderverdieping
en zonnige achtertuin op het zuidwesten met achterom.
• Fraaie bouwstijl uit de 20-er jaren
• Glas in lood bovenlichtjes erker
• Besloten achtertuin met achterom

• Op loopafstand van het centrum en openbaar vervoer
• Woonoppervlakte ca. 150 m2
• Perceeloppervlakte 270 m2

Vraagprijs € 659.000,--

tussenwoning

Modern, sfeervol, goed onderhouden en zo te betrekken!
Prachtig afgewerkt 3 kamer hoekappartement op de 2e verdieping en tevens
hoogste etage gelegen met een ruime woonkamer van ca. 44 m2,
2 slaapkamers en een zonnig balkon op het noordwesten.
Dit kleinschalige complex (2004) met lift staat midden in het centrum en het
appartement beschikt over 2 parkeerplaatsen en een berging in de inpandige
parkeerkelder.
• Geen bovenburen
• Fraai materiaal gebruik
• Gebruiksoppervlakte ca. 100 m2 (excl. balkon)

Vraagprijs € 425.000,-- (incl. 2 garageplaatsen)

nieuw

penthouse

Spoorbuurtstraat 10

Trompstraat 17/2

Hogeweg 92

Op steenworp afstand van strand, zee, centrum en openbaar vervoer
gelegen verzorgde tussenwoning met 2 slaapkamers en 2 dakkapellen over
de volle breedte en een knus achterplaatsje met achterom. De gezellige
woonkamer wordt van de open keuken gescheiden middels een vaste trap
naar boven.

Met veel smaak en gevoel voor sfeer is dit voormalige 4 kamer appartement
totaal gerenoveerd (2005) en van alle gemakken voorzien. De badkamer
is omgetoverd tot een luxe mediterrane ruimte. De keuken is vergroot en
vernieuwd en het hele appartement is gestuukt, in lichte tinten afgewerkt en
er is een fraaie houten vloer gelegd. Als extra is bij de vraagprijs inbegrepen
de inpandige garage.
Kortom; dit appartement op de 1e verdieping met balkon op het zuidwesten
en prachtig zeezicht is zeker uw bezichtiging waard!

Schitterend gelegen zeer royaal penthouse met riant dakterras van ca. 250
m2, fantastische uitzicht vanuit alle vertrekken over het gezellige centrum
en de duinen, 2 ruime slaapkamers, 2 badkamers, een grote biljartkamer,
2 parkeerplaatsen en 2 bergingen in de onderbouw.
Het complex Sterre der Zee beschikt over 3 liften, welke ook direct toegang
geven tot de parkeergarage en is op steenworp afstand van het centrum
gelegen.

•
•
•
•

Dubbel glas voorzijde woonkamer
Dak onderhoud uitgevoerd in 2006
Bouwjaar circa 1900
Gebruiksoppervlakte ca. 70m2

Vraagprijs € 219.000,--

• Zo te betrekken!
• Eigen parkeerterrein
• Gebruiksoppervlakte ca. 85 m2

•
•
•
•

Vraagprijs € 279.500,- (incl. garage)

Vraagprijs: € 1.295.000,--

Enige bewoner op de 4e verdieping
Parkeergarage met elektrisch bedienbare deur
Afgesloten parkeerterrein voor gasten
Gebruiksoppervlakte ca. 220 m2

Zandvoortse
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Den Helder wil
geen circuit

Kunstfestijn
in muziektent

DTM gezegend met zonnige racedag
Zondag was zo een dag die net zo goed zon als regen zou kunnen brengen. De vooruitzichten waren niet echt denderend maar slecht waren ze evenmin. Gelukkig waren de
weergoden de organisatie van de DTM goed gezind en scheen de zon dat het een lust
was. Dat later, tijdens de afsluitende persconferentie, alsnog wat hemelwater naar benden kwam deerde niemand meer, de racefans hebben van een droge race genoten. Rond
de 48.000 passeerden de kassa’s gedurende het weekend.
Het was druk afgelopen
weekend op Circuit Park
Zandvoort. Zaterdag al bezochten veel liefhebbers het
circuit en met name de duinen waren goed bezet. Een interessant programma waarin het venijn aan het einde

zat. De Duitse Tv-zender ARD,
die de uitzendrechten van de
DTM heeft, kon wegens het
uitzenden van de Tour de
France niet eerder dan 17.30
uur met uitzenden beginnen
en wilde toch de kwaliicatie
live verslaan. Om die reden
werd de kwaliicatie voor de

DTM pas rond 17.45 uur gestart. Daarna konden de fans
in het centrum de bloemetjes buiten zetten.
De zondag gaf eenzelfde
beeld. Tot laat, vlak voor
de start van de hoofdrace,
kwamen de liefhebbers

Zie onze advertentie op de achterpagina

16

Film

ABBA-musical
is verilmd

nog steeds de toegangsweg naar beneden om de
race te gaan bekijken. De
organisatie heeft er goed
aan gedaan om direct na de
DTM-race, nog een interessante Porsche-race te plannen. Hierdoor werd voorkomen dat alle toeschouwers
en masse het circuitterrein
zouden verlaten. Er ontstond
even oponthoud vanaf het
circuitterrein maar van langdurige iles was geen sprake.
Ook de verkeersregelaars,
volgens sommigen verkeersontregelaars, hielden zich dit
keer, voor zover bekend, aan
de spelregels.

• Natuur allinson € 0,95
• Gevulde koek € 1,25
• Weekendtaartje € 7.95
Stap ook eens binnen voor
een heerlijk belegd broodje
met ambachtelijk gemaakte
salade, of een heerlijk kopje
koffie met een gebakje
Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

De Mannetjes
Verhuizing
circuit

Het publiek werd goed vermaakt tijdens de DTM

Juli actie
Meekleurende
brillenglazen
enkelvoudig
€ 75,- per paar!

‘In Den Helder moeten ze
huizen slopen, wij hebben ze
er later omheen gebouwd.’

Sea Optiek

Foto: Chris Schotanus

Satehcafé
Auto Strijder
Zandvoort

23

Zeestraat 36

Sport

Ekström wint
DTM Zandvoort

Kenamju-judoka’s naar Beijing

Maarten Koper (geheel rechts) gaat de judoka’s fysiek begeleiden

Maar liefst 5 judoka’s van Kenamju gaan de Nederlandse

eer hooghouden tijdens de Olympische Spelen in Beijing.
Vrijdagavond werd bij strandpaviljoen Bruxelles aan Zee

met een ludieke actie afscheid genomen van de judoka’s.
Ben Sonnemans, zelf
Olympiër en voorzitter
van de Vriendenclub van
Kenamju, stelde de sporters
voor en zei dat het uniek is
dat 5 van de 6 judoka’s voor
Beijing uit één club komen.
Regerend wereldkampioen
Ruben Houkes (-60 kg), Dex
Elmont (-66 kg), zijn broer
Guillaume Elmont (-81 kg),
Henk Grol (-100 kg), die door
menigeen getipt wordt voor
een gouden medaille, en
Dennis van der Geest (+100
kg) zijn volgens Sonnemans
allemaal in staat om een
medaille te halen. Zij worden trouwens vergezeld

door drievoudig Olympisch
Kampioen Mark Huizinga
(-90 kg) lid van het De Korte
Sportinstituut.
Ook in het begeleidingsteam van de Nederlandse
judoploeg zitten drie leden
van Kenamju. De ploeg heeft
ook nog een Zandvoorts
t i nt je . Fy s i ot h erap eut
Maarten Koper zal de judoka’s in Beijing in topconditie
houden. De Zandvoortse
Reddingsbrigade nam de
sporters aan boord van een
reddingsboot op aanhanger
en reed symbolisch de horizon tegemoet.

Weekmarkt in september
op Zwarte Veld.
Gemeente bereidt tijdelijke
verplaatsing voor.

In de gemeente-advertentie leest u er meer over.

Zichtbaar Beter

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74
Vrijdag koopavond

1

Het laatste beetje is nu op, veel was er te verduren.
Er zijn geen woorden voor een zieke van wie je weet,
hij redt het niet.
Je streelt zijn wang, je ziet zijn ogen,
je bent bevangen door verdriet.
Toch ben je dankbaar voor z’n einde dat na zoveel
moedig strijden kwam.
Omdat het niet alleen zijn leven, maar ook zijn lijden
overnam.
Het kaarsje is thans opgebrand, gedoofd zijn alle vuren.

Ik dank allen die mijn leven met hun
liefde en vriendschap verrijkt hebben.

Na een lange, moedige strijd hebben wij

De dood kan je vriend worden als na een kortstondige
ziekte verder leven geen enkele waarde meer heeft.

mijn lieve vrouw, moeder en trotse oma

Eva Eleonora Tihanyi – Angyal
* Budapest, 27 mei 1923

† Haarlem, 10 juli 2008

De strijd is gestreden, haar pijn voorbij, mijn mami,
onze vriendin, dapper, trouw en lief is donderdagochtend 10 juli omringd met zorg overleden
Dorka Tihanyi
namens alle familie en vrienden
in binnen en buitenland

weduwnaar van Doetje Efdé
Piet † en Marijke
David en Natasja
Yorick en Janneke

Er is gelegenheid tot afscheid nemen op donderdag
17 juli van 20.15 uur tot 21.00 uur in het Yarden
uitvaartcentrum Kennemerland, Zijlweg 183 te
Haarlem.

Zandvoort
13 juli 2008

tot de beste van Nederland. Het is het enige Zandvoort-

geschrokken te zijn van de consequenties, die het aanleggen

Horeca is opgesteld, vermeld staat. Yanks Saloon staat op

gemeente. De wethouder van onder andere Ruimtelijke Or-

Het terras van Yanks Saloon op het Dorpsplein behoort

een interview met de Helderse Courant aangegeven zich rot

se terras dat in de lijst van 100, die onlangs door Misset

van een nieuw racecircuit heeft voor de inwoners van zijn

Doorzetten

de 56e plaats.

dening, Volkshuisvesting en Milieubeleid, komt tot de slotsom dat een verhuizing niet tot de mogelijkheden behoort.

Edith en Bram
Stefanie
Nelly is thuis, alwaar geen bezoek.

de Algemene begraafplaats aan
de Tollensstraat in Zandvoort.
Na afloop is er gelegenheid elkaar
te ontmoeten in de ontvangstruimte

Heel bijzonder,
Heel gewoon.
Heel gewoon,
Een bijzonder mens.
Op 81-jarige leeftijd is rustig en kalm van ons
heengegaan mijn lieve man, vader en opa

Jacob Schuiten
Jaap
Diedy
Monique en Rob
Sven
14 juli 2008
Nicolaas Beetslaan 4 boven
2041 NN Zandvoort
Er is gelegenheid tot afscheid nemen op donderdag 17
juli van 19.00 tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum,
Tollensstraat te Zandvoort.

van de begraafplaats.
Dr. Kuyperstraat 18, 2042 BX Zandvoort.

In Memoriam
19-07-2000

19-07-2008

Lieve Elly,
Wat was je toch een fantastische vrouw!
Wim
…………………………
Lieve mam,
8 jaar of 8 seconden
Marco
…………………………
Elly,
Er zijn woorden die ik nooit uit zal spreken,
gewoon omdat je er niet meer bent.
Anderen zullen zeggen hoe kan je haar nu missen?
Juist daarom, omdat ik je nooit heb gekend.
Rina
…………………………
Droeve vlinder vloog heen,
en wij bleven verdrietig achter.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op
vrijdag 18 juli in crematorium Westerveld, Duin
en Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis. Tijd van
samenkomst 11.15 uur.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag
18 juli om 13.00 uur in het crematorium Westerveld,
Duin en Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis.
Tijd van samenkomst aldaar 12.45 uur.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in één van
de koffiekamers van het crematorium.

Na aloop is er gelegenheid tot condoleren in één der
ontvangkamers van het crematorium.

Opa, jij bent diegene die ik mis.
En opa, jij bent diegene die er niet meer is.
Ik heb veel leuke dingen met je gedaan.
En daarom vind ik het jammer dat je bent gegaan.

Opa

Dag lief zusje en tante
…………………………
Lieve mam,
De leegte die jij bij mij achterliet,
kan niemand vullen.
Jeannette
…………………………
Lieve oma,
Ik heb je nog zoveel te vertellen,
wat zou je nu toch trots op me zijn.
Dikke kus, Mariëlle

12 juli 1993
Ome Jaap,
Bedankt voor al uw mooie verhalen.
Maarten van Duijn

12 juli 2008

Wim v.d. Zeijs
Alweer 15 jaar en geen dag uit onze gedachten,
we missen je lieverd!

Wethouder Den Helder schrikt zich rot!

niet zomaar overkomen”, aldus Boskeljon in het interview.

Chris Meyer

Sven

2

De Helderse wethouder Hans Boskeljon heeft zaterdag in

donderdag 17 juli om 14.00 uur op

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Els
Paul en Marije
Nienke en Jasper
René en Ellen
Isa, Marlot, Fedor
Correspondentieadres:
Jos Kroon
Lorentzstraat 184
2041 SJ Zandvoort

Haarlem
19 december 1928

Terras Yanks Saloon bij beste
100 terrassen van Nederland

De begrafenisplechtigheid vindt plaats

Correspondentieadres:
Mevrouw D. Tihanyi
Marcantilaan 315
1051 NG Amsterdam

Jos en Riet
Miranda en Mike
Shivar, Saroj
Nico en Loura
Robert
Kim

Nelly Meyer – Van Harten
Neeltje Grietje

weduwe van Ferenc Tihanyi

12 oktober 1919
14 juli 2008

Nicolaas Kroon

afscheid moeten nemen van

Yanks middenmoter in de Misset Horeca Terras Top-100

Het is zomer en in principe
zouden alle terrassen vol
moeten zitten. Helaas wenst
het weer niet mee te zitten.
Misset, uitgever van onder
andere horecavakbladen,
presenteert dit jaar voor
het eerst de Misset Horeca
Terras Top-100, een ranglijst van de beste terrassen
in Nederland. De afgelopen
maanden zijn hiervoor meer
dan driehonderd terrassen
bezocht. Hierbij werd uiteraard gelet op de verzorging
van het terras, maar er wordt
vooral aandacht geschonken aan de bediening: werd
de, onbekende, jury beleefd
begroet; werd de bestelling
juist uitgeserveerd en vroeg
de medewerker bij een leeg
glas of ze nog wat wilden
drinken? Allemaal punten
die voor de consument een
reden zijn om wel of niet

cartoon

terug te komen. De beoordelingscriteria en verslagen
van de jurybezoeken zijn te
lezen in het Terras Top-100
magazine van vrijdag 4 juli
(te bestellen via: www.missethoreca.nl/1066857/cafe/
cafe-nieuws). Hierbij de top-3
van Nederland: 1. Zalmhuis
brasserie & salles, Rotterdam;
2. Beachclub New Inn, Well
(L); 3. Central, Venlo.
Bram Boon van Yanks Saloon
is zeer verrast met de notering: “Geweldig! Wie had dat
gedacht? Het terras van Yanks
Saloon bij de beste honderd
terrassen van Nederland. Het
is een erkenning van hetgeen
wij mee bezig zijn. Nu werken
aan een hogere notering!”
Overigens was de Yanks de
enige Zandvoortse horecagelegeheid die zich had opgegeven voor de test.
Hans van Pelt

Eén van de gevolgen van
de realisatie van de plannen van gedeputeerde Ton
Hooijmaijers (VVD), is dat
er in Den Helder en in het
tot die gemeente behorende Julianadorp, honderden
woningen gesloopt moeten
worden. Dat is de conclusie
van de rapportage van een
onderzoek naar de hoeveelheid lawaai van het nieuwe
circuit, dat de gemeente
Den Helder in samenwerking met het Circuit Park
Zandvoort heeft laten uitvoeren.

Steun

De ontboezeming van de
Helderse bestuurder is een
steun in de rug van zijn
Zandvoortse collega Wilfred
Tates, die zich vorige week
in scherpe bewoordingen
uitliet over de wijze waarop
Hooijmaijer met de belangen van Zandvoort omgaat.

Hans Boskeljon, wethouder
in Den Helder

Uit het interview met de
Helderse wethouder wordt
duidelijk dat, als Hooijmaijer
zijn plannen toch doorzet
en gebruik maakt van een
mogelijkheid die de wet
ruimtelijke ordening sinds 1
juli biedt om een verhuizing
dwingend op te leggen, hij
ook vanuit Den Helder de
nodige tegenstand zal ontmoeten. “Als dat werkelijk
gebeurt dan gaat het hard
tegen hard. We laten ons dit

Naast de twee gemeentebesturen, die beiden
de indruk hebben dat
Hooijmaijers zijn plannen
kost wat kost wil doordrukken, ziet ook het Circuit Park
Zandvoort niets in de plannen. Circuitwoordvoerder
Bonfrer schetst wat de gevolgen zijn als Hooijmaijers
zijn plannen kan verwezenlijken: “In Zandvoort wonen
ca. vijftienduizend mensen.
In Den Helder krijgen binnen vijf kilometer dertigduizend mensen met het
geluid te maken. Honderden
huizen worden op basis van
de huidige geluidsregels onbewoonbaar.” Hooijmaijer
wuift deze bezwaren weg.
Hij is van mening dat een
circuit in Den Helder gebruik kan maken van de
lawaaiontheffing van het
nabij gelegen vliegveld Den
Helder Airport. Hooijmaijers
wil in oktober zijn plannen
klaar hebben en voorleggen
aan de politieke partijen in
de Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland.

Terrassen zijn te lang open
De Zandvoortse Courant meldde in de editie van 26 juni
al op dat de rokers van het Zandvoortse uitgaanspubliek
naar buiten moeten om een ‘rokertje’ op te steken. Dat dit

onverwachte consequenties heeft, bleek afgelopen week.
De politie en gemeentelijke handhavers constateerden dat

de horecaondernemers de terrassen, waar veel rokers op

een nu nog redelijk comfortabele manier roken, te laat sloten en werden opgeruimd.

De regel zegt dat om 02.00
uur alle terrassen gesloten
en opgeruimd moeten zijn!
Volgens burgemeester Niek
Meijer is na dat tijdstip een
terras in Zandvoort niet meer
toegestaan: “De ondernemers kennen de regels en die
blijven gewoon van kracht.
Ze moeten dus creatief zijn
om enerzijds hun rokende
gasten toch in de gelegenheid te stellen om buiten te
roken en anderzijds om zich

aan de regels te houden. Aan
de regel ‘op tijd opruimen en
sluiten’ valt niet te tornen.”
In Zandvoort speelt nog
iets anders. Enkele bedrijven mogen tot 05.00 uur
openblijven. Er is echter een
regel die zegt: tot 03.00 uur
naar binnen maar eenmaal
daarna vertrokken, niet meer
opnieuw naar binnen. Als
nu een ‘roker’ uit één van die
gelegenheden naar buiten

gaat om te roken, zou hij of
zij strikt genomen niet meer
naar binnen mogen. Naar
verluidt wordt deze regel
na 1 juli over het algemeen
aan de laars gelapt, in de
gedachte dat een horecabezoeker (buiten) moet kunnen
roken, terras of niet.
Vorige week dinsdag, 8 juli,
zijn in een speciaal overleg tussen de politie en de
afdeling Zandvoort van de
Koninklijke Horeca Nederland,
de ervaringen van de dienders doorgesproken. Toen is
ook duidelijk gemaakt dat
de politie verbaliserend gaat
optreden tegen horecaondernemers die niet op tijd hun
terras sluiten en opgeruimd
hebben. De handhavers van
de gemeente zijn op identieke wijze geïnstrueerd.

column

Rustig in België
Toeterend rijdt het trammetje
door het Belgische land. Hier
kun je de auto laten staan. De
kusttram rijdt je overal heen
voor slechts € 5 p.p. Je bent dan
de hele dag verzekerd van vervoer. Heerlijk. Toch jammer dat
ónze blauwe tram verdwenen
is. € 5 kost ook een ligbed op
het strand. En voor € 3 huur je
zo’n ouderwetse ligstoel. Nee.
Gebruikt hebben we ze niet.
Toen we aankwamen was het
bloedje heet. Er was te weinig
tijd om op het strand te zitten. Trouwens, Blankenbergs
boulevard is ook leuk om
over te laneren. De volgende
dag regende en stormde het.
Vandaar die tram.
Midden in Blankenberg is een
park. Groot. Je hebt er ‘snookergolf’. Een soort golfspel op
hoge tafels. Het lijkt op biljarten maar is nét anders. Jong
en oud zijn er zoet mee. Ook
de autobaan voor de kleintjes
is een succes. Speeltuin en minigolfbanen maken het feest
compleet. En ook hier: uitverkoop. ‘SOLDEN’ staat er met
grote letters op etalageruiten.
Verbaasd keek ik naar een stapel spijkerbroeken. “Deze worden niet gesoldeerd…” Snapte
er niks van. Ik maar kijken wat
er aan gesoldeerd kon worden. Dom, dom, dom. Ach ja.
Natuurlijk. Ze waren niet in de
uitverkoop!
De taal in België is heerlijk.
“Gratis inkom”. Betekent gewoon: gratis toegang. Ook een
leuke is de tekst: patroon aan
fornuis. Ook de baas himself
staat dus in de keuken te ploeteren. Compleet met de aangeboden ‘knapperige groentjes
en ajuintjes’ (zilveruitjes) kom
je de tijd wel door. Eet dan ook
een ‘pladijs’ (een reuzenschol)
en je dag is weer goed. Hoewel.
Als je te lang blijft groei je hier
dicht. Bonbons en Belgische
wafels met aardbeien, ijs
en slagroom. Lunchrooms
en ijssalons genoeg. Onze
Nederlandse regering
zou de handen vol
hebben met die vettax
en hun gezonde-etentic! Hallo zeg….We zijn
volwassen hoor!

Lienke Brugman

familieberichten
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evenementen agenda
Week 28 • 2008
Juli

restaurant aan het strand
N I E UW N I E UW N I E UW
officieel dealer van

Tel. 023 - 571 57 07

voor Gem. Bennebroek, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort

www.clubnautique.nl
juli

Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do

Hoog

w

Laag

a

Hoog

t

17 04.06 1 2 . 1 5 16.30
18 00.26 04.39 1 2 . 5 4
19
00.55 0 5 . 1 1
20
0 1 . 1 5 05.46
21
01. 44 06.19
22
02.24 06.56
23
03.10 07.27
24
03.43 08.07

Hoog

Laag

e

1 7. 0 5
13.20
13.56
14.26
14. 43
15.25
16.05

r

1 7. 3 5
18.05
18.46
19.18
19.56
20.35

Max Planckstraat 44, 2041 CZ, Zandvoort
023-5735735
www.betermobiel.nl info@betermobiel.nl
JA, stuur mij gratis de uitgebreide brochure.

ZONdag 20 juli

Protestantse gem. Zandvoort,
Kerkplein
www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur dhr. C. van Rijn uit Katwijk
RK Parochie St. Agatha,
Grote Krocht
www.aap-parochies.nl
10.30 uur pastor D. Duijves
RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
www.aap-parochies.nl
10.30 uur pastor C. van Polvliet

colofon

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

ZC29

kerkdiensten

Naam
Adres
PC/Plaats
Telefoon
Email

Dhr/Mevr

Opsturen naar: Beter Mobiel, Antwoordnummer 310, 2040 VB Zandvoort

Keuken iedere
avond geopend
Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 16.00 uur.

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort
Druk: Dijkman offset

vrijdagavond

18 juli
en
25 juli
Gratis entree • Aanvang 21.30 uur

Tel. 06-1139 1478 • info@zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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Kadobraderie - Gasthuisplein

Vismarkt - NH Hotel

1
2

2-3
7
9-10
10
10

16
16-24
16-17

30

30-31
31

bewonerscomités zijn daar fel op tegen omdat dit niet conform de afspraken zou zijn.
Coalitiepartner en VVD-fractievoorzitter Fred Paap is echter een andere mening toegedaan.

Muziektent Let op: ivm wielerronde
geen zondagmiddagconcert
Vismarkt - NH Hotel

Kadobraderie - Gasthuisplein

Classic Concerts - Silver (Brass) Band,
Beachclub 10

Opening jazzfestival - Café Neuf
Proiel busbaan Prinsesseweg

Jazzfestival - Jazz in Zandvoort, in de horeca
Jazzfestival - Jazz in Zandvoort,
Podium Raadhuisplein

Kadobraderie - Gasthuisplein
51ste Muggenronde

Zandvoort Alive - Strandpaviljoens 13/14/15
Kadobraderie - Gasthuisplein

Zomermarkt - Feestmarkt met entertainment,
centrum

Spinningride - strandpaviljoen 1

KLM Open - Kennemer Golf & Country Club
Nationaal Oldtimer Festival - (autoraces)
Circuit Park Zandvoort

Koopzondagmarkt - centrum

Classic Concerts - Vioolconcert, Protestantse
kerk

Zwem 4-daagse - Aqua Mundo, Center Parcs
Classic Concerts - Cleveland College,
Protestantse kerk

Yoga & meditatie - Introductiedag voor het

hele gezin bij Azzurro, zie www.nympheia.nl
Top Gear Festival - Circuit Park Zandvoort
Blote Billenloop - naaktstrand

Buitenschoolse opvang De Boomhut

De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind.
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.
Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer • Plezier
Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten
Flemingstraat 55
T: 023 – 57 173 73 / 57 40 330
info@pluspuntzandvoort.nl

•
•
•

2041 VW Zandvoort
F: 023-57 16 865
www.pluspuntzandvoort.nl

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Succes gewenst

Wielerronde en solex - Centrum

In aanloop naar het jazzfestival op 1 augustus:

SPOOR 5

busbaan op de Prinsesseweg, in de volksmond ‘de busweg’ genoemd. OPZ en enkele

Tropicana festival - Dorpsfeest, centrum

Voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

Zandvoortse tenorsaxofonist
Adam Spoor
met zijn bekende bebopformatie

Het college wil binnenkort starten met de werkzaamheden voor de herindeling van de

Kermis - Circuit Park Zandvoort

Augustus

Met oog en oor
de badplaats door

Onenigheid in coalitie over herindeling ‘busweg’

Santekraampie - (Rekreade) Gasthuisplein

Voor-, tussen-, naschoolse en vakantie opvang.

Visseringsweg 40 - Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders

20
25
27
29

25-29
29

Overige dagen op afspraak.

Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Kortebaandraverij - Zeestraat

17
24

Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok

17
18
18
18-27
19
20
20

31

Kantooradres: Hogeweg 39-1 • 2042 GE Zandvoort

Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

augaugaugaugaugjulijulijulijulijulijuli

waterstanden
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OPZ-fractievoorzitter Carl
Simons schreef vorige week
een brief op hoge poten
aan het college. Hierin gaf
hij als de mening van zijn
fractie dat de geplande
werkzaamheden niet in de
raadsopdracht zouden staan.
Simons reageerde op een bewonersbrief die in de buurt
is rondgestuurd en waarin
de werkzaamheden worden
aangekondigd. OPZ schrijft
dat de weg alleen voor het
openbaar vervoer bestemd is
en dus niet van extra stroken
als trottoir en ietspad voorzien zou moeten of kunnen
worden. “Onderzoek leert
ons dat de uit te voeren
werkzaamheden niet zullen leiden tot een busbaan
uitsluitend te gebruiken
voor openbaar vervoer, hetgeen als credo is neergelegd
in de raadsopdracht van
13 april 2006. De raadsopdracht is hierover duidelijk
en niet voor andere interpretatie vatbaar: ‘… Busbaan
(Prinsesseweg) uitsluitend
gebruiken voor openbaar
vervoer”, aldus Simons in de
brief. Ook zouden volgens
Simons de wensen van de
bewoners niet gehonoreerd
zijn en niet hebben meegewogen in het collegebesluit
om de werkzaamheden te
starten.

Nieuw overleg

“OPZ protesteert hierbij
heftig tegen de voorgeno-

men wijze van uitvoering
en staat daarin niet alleen.
Naast andere raadsfracties,
hebben ook diverse bewonersorganisaties uit de
Kostverlorenbuurt in dit kader en op niet mis te verstane wijze van zich laten horen. Bewonersgroeperingen
hebben zich zelfs tot de Raad
van State (RvS) moeten wenden om hun gelijk te halen
en toch gaat de gemeente
Zandvoort onverdroten
door op de ingeslagen weg
en houdt geen rekening
met de bewoners, noch de
raadsopdracht. Wat is namelijk het geval? De consequenties van de busbaan
anders in te richten dan alleen en uitsluitend bestemd
voor openbaar vervoer zijn
ingrijpend voor de bewoners. Bij aanleg van voet- en
ietspaden met de daarbij
behorende beplanting ontstaat er immers een openbare weg voor verkeersdoeleinden, hetgeen een geheel
ander karakter zou geven
aan de voormalige achtertuinen. Andere eisen gaan
gelden voor erfafscheiding,
veiligheid en toegankelijkheid”, gaat Simons verder.
OPZ wenst eerst een overleg
met de raad te voeren in een
van de komende commissievergaderingen, om pas
daarna een ondubbelzinnig
raadsbesluit te nemen dat
deze zaken op correcte wijze
regelt.

VVD

Fred Paap deelt de mening
van zijn partners niet. De
brief van Simons lokte bij
hem een schriftelijk antwoord uit waarin hij zijn
standpunt verduidelijkt. “Ik
ben zeer verbaasd over je
reactie op de bewonersbrief.
Immers de voorstellen tot
herinrichting van de kruising Kostverlorenstraat –
Haarlemmerstraat – Tolweg
- Busbaan zijn uitvoerig
besproken in de commissie Projecten en Thema’s,
in jouw bijzijn en met inspraak van bewoners en
dhr. Stolk. Oftewel het komt
niet zomaar uit de lucht vallen. Daar is ons ook duidelijk gemeld dat de busbaan
uitsluitend voor openbaar
vervoer bestemd is. Voor de
veiligheid worden er fiets
en wandelpaden aangelegd.
Gemotoriseerd verkeer en
parkeren blijft niet toegestaan”, zegt Paap terwijl hij
zich afvraagt welke andere
informatie Simons heeft.
Volgens de liberaal wordt
de uitspraak van de RvS, die
inhield dat de busweg geen
openbare weg diende te
worden, dus gerespecteerd.
Hij is het wel met de leider
van de ouderenpartij eens
dat afspraken gerespecteerd
moeten worden. Hij herkent
echter in de collegevoorstellen de gemaakte afspraken
en ziet dan ook geen reden
om hierop terug te komen.

De oproep ‘hoeveel deelnemers meedoen aan de
4daagse van Nijmegen’
heeft het volgende resultaat op geleverd: het gezin
Prins, Alma, Willem en zoon
Marcin lopen gezellig met
z’n drieën, Rob Wiche is voor
de 14e keer van start gegaan
en verder doen ook mee
Ingrid Schrader, Liesbeth
Versteege en Jannie Hoppe
met haar man Wim en
Hilde v.d. Bos en Theo v.d.
Heiligenburg. Het brengt
het totaal op 15 Zandvoortse
wandelaars. Iedereen veel
succes!

Onderhoud

gerestaureerde orgel is in al
zijn glorie te bewonderen en
te horen. Een goede reden
dus om eens gezellig binnen
te lopen.

Fietsje duwen

Naast de TukTuk’s en een
toeristisch treintje, heeft
Zandvoort dit jaar een velotaxi als extra joker ingezet.
Hiermee kunnen strandbezoekers zich makkelijker van
bijvoorbeeld het station naar
het strand laten verplaatsen.
Hoewel? De bestuurder moet
best veel kracht hebben omdat de Zandvoortse straten
richting boulevard altijd omhoog gaan. Neem nou het
Wagenmakerspad. Dat is
vrij steil, zo steil zelfs dat de
bestuurder van de velo-taxi
aan zijn passagiers vroeg om
uit te stappen: het vehikel
moest geduwd worden. De
twee dames hielpen onder
link gegiechel maar besloten
daarna hun weg ‘te voet’ te
vervolgen.

Zandvoortse Kunst
naar Spaarndam
Het Raadhuis is voor menige toerist aanleiding om
het fototoestel te voorschijn te halen. Het mooie
aangezicht van het historische gebouw wordt mede
bepaald door twee prachtige lantaarns. De koperen
exemplaren zijn nog niet zo
heel lang geleden gerestaureerd en blonken als nooit
tevoren. Toch ontbreken ze
nu al enkele weken. Het is
nu een wat kaal gezicht, hopelijk zijn ze snel weer terug
op hun plek.

Open dagen

De Protestantse kerk is tot
30 augustus elke zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00
uur open. Er zijn vrijwilligers
aanwezig die rondleidingen
verzorgen en u alles kunnen
vertellen over de geschiedenis van de kerk. Ook het

De Spaarndamse kunstmarkten zijn al tientallen jaren een
succes. Is dat toeval of toch
gewoon een goede formule?
Omdat zoveel toeval niet bestaat moet het dus wel de formule zijn, met veel afwisseling, veel herkenning en veel
verrassing. Een van de verrassingen is dat de kunstmarkt
op 2 augustus een Zandvoorts
tintje heeft. Want behalve de
kunstenaars Josette Caelen
en Josee Coenraad treedt ook
nog het Zandvoorts mannenkoor op. Om 15.00 uur tijdens
het kunstmarktconcert in de
oude kerk van Spaarndam.

Kunst in de Bieb

Voor de maandelijkse expositie in de bibliotheek van
Zandvoort is de Hillegomse
kunstschilder
Frank
Warmerdam uitgenodigd. De
overzichtsexpositie stelt ‘gefantaseerde werelden waarin

de mens, maar vooral wat
de mens zich bezighoudt’
centraal. Soms vertaalt
zich dat in een stilleven,
dan weer in een tafereel
waarin een enkele vrouwelijke persoon de hoofdrol speelt, met meestal een
kwinkslag of een verhaal
met een dubbele bodem.
De tentoonstelling is tot
31 juli te bezoeken tijdens
de openingsuren van de
bibliotheek.

Tips van de politie

De vakantieperiode is begonnen en dat is ook een
periode waarin het dievengilde zijn slag probeert te
slaan. Natuurlijk probeert
de politie ook in de vakantieperiodes zoveel mogelijk
misdrijven te voorkomen.
Maar u kunt ook zelf veel
doen. Want hoe minder
gelegenheid, hoe minder
misdrijven. Hier komen
enkele tips: laat niet zien
dat u weg bent, plak dus
geen briefjes op de deur
en laat geen touwtjes uit
de bus hangen. Sluit de
overgordijnen niet en laat
de planten in de vensterbank staan. Etaleer geen
kostbaarheden. Laat geen
volle vuilniszakken bij uw
huis achter. Vraag familie
of kennissen uw brievenbus dagelijks te legen en
laat de post neerleggen op
een plaats die van buitenaf
niet zichtbaar is. Laat geen
geld, waardevolle papieren
en/of sieraden thuis achter.
In een kluis bij de bank is
het safe. Voorzie uw waardevolle eigendommen
met uw postcode + huisnummer. Gebruik registratiekaarten (ook voor iets,
bromiets en boot). Op de
politiebureaus liggen die
voor u klaar. Goed ingevuld
kunt u daarmee na eventuele diefstal duidelijk aangifte doen. En u vergroot
zo de kans dat u uw eigendommen terugkrijgt.
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Nieuwe jetski voor strandpolitie
Vorige week heeft het detachement strandpolitie van de
regio Kennemerland Zuid een nieuwe jetski in ontvangst
mogen nemen. De ‘oude’ was alweer vier jaar oud en niet
meer up to date.

Wijkagent Jeroen Poppen mocht de jetski direct uitproberen

De burgemeesters van
Bloemendaal en Zandvoort,
Wim de Gelder en Niek Meijer,
namen symbolische de sleutel in ontvangst en overhandigden die direct door aan
wijkagent Jeroen Poppen die
meestentijds op de jetski zal
gaan varen. Het stranddetachement van de regionale
politie opereert zowel op het
grondgebied van Zandvoort
als dat van Bloemendaal.
John Barhorst, de vertegenwoordiger van Kawasaki
in Europa, kwam de jetski
persoonlijk aleveren. “Deze

jetski, alleen jetski’s van
Kawasaki mogen overigens
zo heten want de naam is
gedeponeerd, is het neusje
van de zalm. Ze zijn zeer
wendbaar en uiterst snel.
Jeroen Poppen heeft er vorig
jaar al één uitgeprobeerd en
was er zeer enthousiast over.
Deze jetski heeft een vermogen van 120 PK. Poppen heeft
vorig jaar geprobeerd om zo
snel mogelijk met deze jetski
van Zandvoort naar Wijk aan
Zee te komen, dus om de pieren van IJmuiden heen. Er zou
zomaar een calamiteit daar
kunnen gebeuren waarbij as-

sistentie van anderen nodig
is. Hij deed er niet meer dan
10 minuten over! Gestreefd
wordt om langs de hele
Nederlandse kust jetski’s in
te zetten. Dat zou de veiligheid zeker ten goede komen”,
aldus Barhorst.
Poppen was uiteraard in zijn
nopjes toen hij een ‘ritje’ met
de nieuwe jetski kon maken.
Hij liet zien waarom hij veel
op de jetski zal gaan patrouilleren.“Als we een boot zouden
gebruiken ben ik niet zo snel.
Stel dat iemand met een andere jetski de regels aan zijn
laars lapt en ik ben met een
boot, dan heb ik het nakijken.
Ook als iemand zijn middelvinger laat zien aan mij, moet
ik ze laten gaan. Nu moeten
ze het maar eens proberen!
Ze zijn voor mij! En dan nog
iets, ik kan alleen de jetski
in het water lanceren en er
weer uithalen. Dat scheelt
een hoop mankracht, die we
niet al te veel hebben bij ons
korps.” Barhorst beaamd de
stelling van Poppen. “Het lijkt
wel of Jeroen voor de jetski is
geboren. Hij ‘leest’ het water
en weet exact wat hij moet
doen. Overigens zijn er nog
twee agenten die op de jetski mogen varen. Die zijn,
net als Jeroen, speciaal opgeleid”, sluit een glunderende
Barhorst af.

Politieberichten
Man mishandeld, dader aangehouden

Surveillerende agenten werden maandag rond 17.10 uur op het Raadhuisplein aangesproken
door een man die vertelde dat er net een mishandeling vlak bij de muziektent had plaatsgevonden. Het bleek dat een 44-jarige Heemstedenaar ruzie had gekregen met een 43-jarige
Amsterdammer en dat de Amsterdammer zijn opponent met een balk tegen het hoofd
had geslagen. Het slachtoffer had daardoor een enorme zwelling op zijn hoofd. De agenten
hebben de verdachte aangehouden en meegenomen naar het bureau. Het slachtoffer is
voor behandeling naar een ziekenhuis gebracht en daar opgenomen. Beide betrokkenen
waren zwaar onder invloed van alcohol. Ze hadden ruzie gekregen over een biertje.

Verwarde man aangehouden

Een arrestatieteam van de politie heeft zondagavond rond 23.00 uur een verwarde
Zandvoorter aangehouden in zijn woning aan het De Favaugeplein. De man dreigde zichzelf iets aan te doen met een groot mes. Politiemensen hebben eerst getracht de man te
bewegen rustig te blijven en hebben geprobeerd hem naar buiten te lokken. Omdat de
man dat niet wilde en bleef dreigen de hand aan zichzelf te slaan, is hij door het opgetrommelde arrestatieteam overmeesterd. Hij is niet gewond geraakt en zal mogelijk in
een psychiatrische kliniek worden opgenomen.
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Samenwerking met Vesteda
staat ter discussie

De mogelijkheid bestaat dat de gemeente Zandvoort en de Maastrichtse investeerder Vesteda
de samenwerking binnenkort zullen stopzetten. De twee partijen zijn al jaren bezig om te ko-

men tot een grootschalige ontwikkeling van de Middenboulevard. Op woensdag 20 augustus
staat een overleg tussen beide partijen op de agenda om te bezien hoe het verder moet met de
samenwerking.

Rotary Zandvoort steunt
Appeltaartimperium

Op maandag 16 juni ontvingen medewerkers en vrijwilligers van Roads een cheque van

€ 500 uit de handen van de voorzitter van Rotary Zandvoort, Theo Peek. Het geld is
bedoeld om het Appeltaartimperium, onderdeel van Roads, te helpen bij het maken van
een goede doorstart. Het Appeltaartimperium is zeer verheugd met het geld en zal het
gebruiken voor de aanschaf van onder andere een goede deegmengmachine.

De gemeente heeft enkele
weken geleden Vesteda
schriftelijk op de hoogte gesteld, dat naar haar mening,
door het recent niet tekenen
van een raamovereenkomst
tussen de twee partijen, de
samenwerking sinds juni
van de baan is. Eén van de
problemen die zich voordoet is het gegeven, dat de
Zandvoortse gemeenteraad
geen eensluidend standpunt heeft over de vraag
hoe het Middenboulevard
project er in de toekomst

moet gaan uitzien.
Vesteda verwijt, volgens
het Haarlems Dagblad, de
gemeente dat het project
veel minder voortvarend verloopt dan verwacht. Volgens
het college van B&W wordt
die stagnatie veroorzaakt
doordat het maatschappelijk draagvlak van de
Zandvoor tse bevolking
deels ontbreekt. Volgens de
gemeente Zandvoort valt
Vesteda te verwijten dat een
raamovereenkomst, waar-

voor overeenstemming was
bereikt met de Amsterdamse
vestiging van de investeerders, door de hoofddirecte in
Maastricht dit voorjaar werd
afgekeurd.
De komende weken zal duidelijk moeten worden of het
samenwerkingsverband tussen Vesteda en Zandvoort
nog levensvatbaar is.
Onduidelijk is wat de juridische en inanciële gevolgen
van het beëindigen van de
samenwerking zullen zijn.

Rookvrij Holland Casino
Het nieuwe rookbeleid brengt veel teweeg en er is sprake

van een verplaatsing van het ‘binnen roken’ naar het ‘ter-

ras roken’. Niet alleen de horeca moet zich houden aan
het rookverbod, ook voor Holland Casino geldt het horeca
rookbeleid en moet men voldoen aan een rookruimte.

De tijdelijke rookcabine van Holland Casino Zandvoort

door Nel Kerkman

Rokers kunnen de rookvrije
Holland Casino’s zonder problemen bezoeken. Voor hen
zijn speciale transparante
rookcabines met luchtverversing en ilters geplaatst.
Niet-rokende gasten zullen
hier geen hinder van ondervinden. Binnen elke vestiging wordt duidelijk naar
de rookruimtes verwezen
die zijn geïntegreerd in het
gebouw. Alleen vestiging
Zandvoort heeft nog geen
speciale rookruimte, hier

moeten de rokers het voorlopig doen met een tijdelijke
bouwkeet.

Verkeerd ontwerp

Ofschoon het casino de
bouwvergunning al begin
januari aanvroeg en in maart
een goedkeuring werd verleend, is er nog geen start
gemaakt voor de bouw van
een rookruimte. Oorzaak: er
is een verkeerd ontwerp aan
de welstandscommissie
voorgelegd. Holland Casino
Zandvoort verzocht om een
herziening op de verleende

vergunning op basis van
het juiste onderwerp. In het
tweede ontwerp wordt het
glasplatensysteem, zoals
dat in alle andere vestigingen ook wordt toegepast,
aan een andere kant in het
gebouw geplaatst. Echter
dit ontwerp is niet positief ontvangen bij de welstandscommissie. Ondanks
het afwijkende advies heeft
het college toch besloten
om toestemming te verlenen. Het tweede ontwerp
voldoet volgens het college
binnen de stedenbouwkundige voorschriften van de
bouwverordening van de gemeente Zandvoort, alsmede
binnen de bouwvoorschriften van het in voorbereiding
zijnde bestemmingsplan
Middenboulevard.
Om aan de rookwet te voldoen, is als noodoplossing
een bouwkeet geplaatst. De
noodvoorziening mag slechts
30 dagen zonder bouwvergunning blijven staan.
Daarna zal de toestemming
mogelijk worden verlengd
want 30 dagen is wel erg
kort dag om een mooie aanbouw te plaatsen. Of zullen
we een gokje wagen?

Theo Peek biedt namens de Rotary Zandvoort de cheque aan

Roads is een organisatie
die zich inzet voor mensen
met een psychische beperking. In allerlei projecten
worden werkervaringsplaatsen geboden. Zo is er
het Appeltaartimperium
in Pluspunt (Noord). Maar
er zijn ook andere werkervaringsplaatsen, zoals
Zorghotel De Pitstop, het
Graisch buro, het Kreatief
Atellier, de StudieHaave, het
Haarlemmerhoutproject,
de Scrapstore ‘Mooi Zooi’
en allerlei spel- en sportactiviteiten en eettafels. Voor

medewerkers en cliënten
was het een onzekere tijd.
In mei zijn de activiteiten in
de regio Haarlem, Amstelveen, Haarlemmermeer en
Amsterdam overgenomen
door Stichting Buitenamstel
Geestgronden. Dit betekent
dat Roads nu een doorstart
kan maken.
Het Appeltaartimperium
is een leerwerktraject. In
Pluspunt worden heerlijke
appeltaarten gebakken, die
in onder andere het kofiehuisje in Overveen en bij

verschillende Zandvoortse
strandpaviljoens als gebak bij de koffie worden
verkocht. Op dinsdag- en
vrijdagochtend is er voor
particulieren de gelegenheid om appeltaarten te
kopen. U moet die dan wel
van tevoren bestellen. Wilt
u taarten bestellen of zich
aanmelden voor medewerking aan het project, dan
kunt u contact opnemen
met Annemarie Sybrandy,
06- 21455002. Meer informatie kunt u krijgen via
www.roadshelpt.nl.

Tropicana wordt
Zandvoort Salsa Festival 2008

Komende zaterdag is de eerste editie van het Zandvoort Salsa Festival 2008. Dat komt in de
plaats van het vertouwde Tropicanafestival. De nieuwe naam dekt meer de lading.
Dat wordt swingen zaterdagavond. Op twee podia
zullen tropische klanken de
toehoorders opzwepen en
stilstaan is er dan niet meer
bij: dansen zal het worden!
Op het podium bij Yanks
Saloon op het Dorpsplein
lossen DJ Andres en de
bekende 11-koppige band
Cheverón, onder leiding van
de Venezolaanse Anabell

Febles, elkaar af zodat er
geen stiltepauzes zullen zijn.
DJ Andres bijt het spits af
met zijn Salsamotion vanaf
19.00 uur. Cheverón begint
om 20.00 uur.
Op het podium bij discotheek Chin Chin en café Neuf
in de Haltestraat begint DJ
Jarzino om 20.00 uur. Hij zal
afgelost worden door diverse

optredens van de Salsa Tula
Brassband. Rond 22.00 uur
zal de bekende Surinaamse
groep Trafassi, ‘kleine wasjes, grote wasjes’, weer een
optreden verzorgen. Het festival duurt tot middernacht
maar dan is iedereen ook,
uitgeput van het dansen, de
diverse etablissementen ingedoken om weer op adem
te komen!
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Op zoek naar de Most Talented!

Zandvoort heeft een nieuw festival! Het Zandvoortse Kunstfestijn, Youth Performing Art

Festival. Het spektakel zal plaatsvinden in de muziektent op de zondagmiddagen van
augustus. Organisatoren Joyce Vastenhouw en Roy van Buuringen, beide 19 jaar oud, zijn
nu al volop bezig met de voorbereidingen. “Jong talent uit heel Nederland: wees origineel
én meld je aan!”, luidt hun oproep.
door Sutiah van Netten

Kunstfestijn is een nieuw
Zandvoorts festival voor
jonge podiumkunstenaars.
Initiatiefnemers Joyce en
Roy zijn op zoek naar
talentvolle jonge
mensen met een
passie voor muziek,
dans, circus, poëzie,
cabaret, rap, musical
of toneel.
De deelne??????????????????????
mers
kunnen
onder
??????????????????????
het motto ‘Verzin
het maar!’ zowel
solo als met een
groep aan het festival meedoen. “Het
kan van alles zijn.
We laten de deelnemers hier vrij
in. Het belangrijkste is dat het
origineel is en
kwaliteit heeft.
Met het festival
willen we laten
zien dat jonge
Nederlandse
podiumkunstenaars veel te
bieden hebben”, aldus Roy.
De voorrondes van het festival zijn op zondag 17 en
24 augustus te zien in de
sfeervolle muziektent aan
het Raadhuisplein, tegenwoordig hét muzikale hart
van Zandvoort. De drie origineelste acts van de dag
gaan door naar de inale. Op

een zonnige dag lopen er
veel mensen langs. Aan publiek geen gebrek. Voor tussen de acts door zijn er live
optredens van verschillende
bands, o.a. A-Tiff & Suggest,
Vakmannen en Voutlooz.

Tijdens de grote finale op
zondag 31 augustus zal een
vakkundige jury bestaande
uit Conny Lodewijk en John
Kraaijkamp jr. de winnaar
bekend maken. De Most
Talented wint een optreden
tijdens de Kika Artiestengala
2009 en een weekendje
Center Parcs. “Wij zijn nog

steeds op zoek naar jong talent met originele podium
acts. Aanmelden via onze
website kan tot ongeveer
een week voor de eerste
voorronde”, vertelt Joyce enthousiast. Het begrip ‘jong’
is een ruim begrip. “Als de
passie er maar
van afspat. Je
moet je jong
voelen”, vult
Roy aan.
De organisatoren kennen
elkaar van hun
presentatiewerk
voor de lokale
Zandvoortse radiozender ZFM.
Daarnaast zijn Roy
en Joyce zelf entertainers in hart en
nieren. “Optreden
voor publiek is echt
een kick! Daarom
vind ik het leuk om
met Kunstfestijn
jonge artiesten een
open podium te bieden, zodat zij de kans
krijgen om te laten
zien wat ze kunnen!”, aldus
zangeres Joyce.
Ben jij ervan overtuigd dat je
talent hebt? Heb je al enige
podiumervaring? En wil je dit
live aan iedereen laten zien?
Voor meer informatie en
aanmelding, bezoek: www.
kunstfestijn.nl

SPOOR 5 bij café Alex

Komende vrijdag en vrijdag 25 juli aanstaande speelt de Zandvoortse tenorsaxofonist

Adam Spoor met zijn bekende bebopformatie SPOOR 5 in café Alex. Het is een aanloop
naar het jazzfestival dat op 1 augustus weer losbarst.
Zelf noemen ze het een aanloop naar het jazzfestival en
gezien de ervaringen met
SPOOR 5 zal het absoluut
swingen worden in het café
aan het Gasthuisplein. De formatie, bestaande uit Adam

Spoor (saxofoon en zang),
Peter van Litsenburg (trompet), Frans van Tongeren (piano), Frans Tunderman (bas)
en Jan Bes (drums), speelt
uit het repertoire van onder andere Art Blakey, Chet

Baker en Frank Sinatra. Ook
staan er stukken op het programma die geschreven zijn
door de eigen pianist Van
Tongeren. De entree is gratis en het concert begint om
21.30 uur.
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Nieuw!

nieuwe
prijs

Nieuw!

Milieubewust vervoer

Burgers over regiopolitie

Zandvoort kent dit jaar een nieuwe vorm van ‘openbaar’

In 2007 zijn 164 klachten ingediend over het optreden van

een door mensenkracht aangedreven ietstaxi, toeristen

dan in 2006, toen waren het er 183 (166 in 2004 en 167 in

vervoer: de velotaxi! Het is de bedoeling dat de velotaxi,
die met de trein naar Zandvoort komen, naar het strand
brengt. De velotaxi is in het kader van de bereikbaarheid
van het Zandvoortse strand als proef ingesteld.

Kromboomsveld 55

Van Speijkstraat 2/51

Keurig verzorgde maisonnette (bouwjaar 2001) met twee terrassen gelegen
in Park Duijnwijk op de eerste en tweede woonlaag met vrij uitzicht over de
riante binnentuin en privé parkeerplaats in afgesloten garage. Zeer kindvriendelijke woonwijk op 2 minuten lopen van het strand.
De maisonnette beschikt over een woonkamer met vloerverwarming en
toegang naar royaal terras, woonkeuken met inbouwapparatuur, 2 ruime
slaapkamers met toegang naar het zonneterras, nette badkamer en een
inpandige berging.
• Woonoppervlakte ca. 110 m2.
• De servicekosten bedragen € 105,-- per maand

Zeer fraai afgewerkte 4-kamer maisonnette met riant dakterras en inpandige garageplaats en berging. Deze maisonnette is gelegen op de eerste en
tweede verdieping en beschikt over 2 balkons, 3 royale slaapkamers met
Frans balkon, luxe badkamer v.v. ligbad, separate douche en dubbele wastafel,
riante en moderne Siematic woonkeuken v.v. inbouwapp., royale living met
toegang naar het dakterras. Woonoppervlakte: 130 m².
• De servicekosten bedragen € 122,-- per maand
• Eventueel twee extra garageplaatsen ter overname
• Een moderne en perfect afgewerkte woning om zo te
betrekken op een uitstekende locatie nabij strand en centrum.

Vraagprijs: € 439.900,-- k.k.

Recent en compleet gerenoveerde ruime 2 onder 1 kapwoning
met patio op het westen, zijpoort en achterom. Gesitueerd op 1 minuut
loopafstand van het centrum, strand en het station in Zandvoort!
Begane grond: hal; garderobe; toilet met fontein; L-vormige woonkamer,
half open eetkeuken v.v. diverse inbouwapparatuur en toegang tot
de tuin.
1e verdieping: hal, slaapkamer met toegang tot de moderne badkamer
v.v. ligbad, douche, wastafelmeubel, 2e toilet en velux dakraam,
slaapkamer met dakkapel, kleine vliering.

De velo-taxi ietst deze zomer door Zandvoort

De gemeente Zandvoort is
het ernst om de bezoekende
toerist zo snel mogelijk naar
het strand, van noord tot
zuid, te krijgen en stelt daar
inanciën tegenover. Eén van
de manieren is de weer terugkerende TukTuk, maar dit jaar
is tevens de velotaxi, naast

Vraagprijs: € 269.000,-- k.k.

het toeristische treintje, in
beeld gekomen. Met name
de laatste twee zijn aanwinsten voor de Zandvoortse
toerist/bezoeker die hiermee
een goedgeoutilleerde badplaats aantreft, de TukTuk
heeft zich al bewezen in de
laatste twee jaar.

Vorige week dinsdag heeft het college het Milieujaarver-
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SOLDES

e

2 Jeans voor 10 euro
VERO MODA / VILA JEANS
Div.modellen : Rechte pijp / smalle pijp / uitlopende pijp. Div.wassingen maten 26 tot 33 inches

e

€ 29,95 per stuk - 2 Jeans voor 10 euro
zolang de voorraad strekt

medewerkers van de politie Kennemerland. Dat is minder

2005). Klachten van burgers hebben veelal betrekking op
uitlatingen, onvoldoende dienstverlening en onvoldoende informatieverstrekking, maar bijvoorbeeld ook over

het verkeersgedrag van politieambtenaren. De dienders
ben de minste klachten gekregen: 24.

Milieujaarverslag 2007

SALE

IJs aan Zee

van Kennemerland Zuid, waar Zandvoort onder valt, heb-

Stationsstraa
t3

• Rondom hardhouten kozijnen met isolatieglas

Vraagprijs: € 259.000,-- k.k.
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slag van de gemeente Zandvoort vastgesteld. Het is een

rapportage over de samenwerking tussen de gemeente en

Milieudienst IJmond, die voor de gemeente als handhaver

en als controleur optreedt. Het verslag maakt duidelijk
welke werkzaamheden de dienst voor de gemeente heeft

uitgevoerd in 2007, op basis van het dienstverleningscontract dat beide organisaties hebben afgesloten en het milieuwerkprogramma 2007 dat ze hebben opgesteld.
In 2007 zijn bijna 100 bedrijven gecontroleerd. 14 bleken
niet aan de milieuregelgeving te voldoen en worden in
2008 weer gecontroleerd. Als
de zaken dan weer niet op
orde zijn kan de dienst sancties opleggen. Soms gaat de
controle en handhaving hard
tegen hard. In 2007 werd
door de gezamenlijke supermarkten vruchteloos tot aan
de Raad van State de eerlijkheid van opgelegde, extra milieuvoorzieningen in koel- en
vriesinstallaties aangevochten. Volgend jaar moeten
de installaties voldoen aan
de eisen, die gericht zijn op
een forse besparing van de
energie. Het energieverbruik
is door de veelal open koelin-

stallaties vrij hoog.
Het is de eerste keer dat in
deze vorm verslag van de uitgevoerde taken wordt gedaan.
In het verleden werd een jaarverslag door de Milieudienst
opgesteld waarin de werkzaamheden voor de gehele
regio waren weergegeven. Dit
jaarverslag werd aangeboden
aan alle colleges van B&W. Het
ministerie was hier niet gelukkig mee omdat niet gepast
kon worden gecontroleerd.
Nu is er voor elke gemeente
apart een mil ieujaarverslag
gemaakt, waarin de verantwoording van de handhaving
zowel kwantitatief als kwalitatief is beschreven.
Bron: www.zandvoort.nl

Over het verkeersgedrag is in
2007 relatief veel geklaagd
(van 5 klachten in 2006
naar 20 in 2007). Een mogelijke verklaring voor deze
stijging kan de toenemende
media-aandacht zijn. Verder
vallen politievoertuigen duidelijk op in het straatbeeld
en wordt van de politie een
voorbeeldfunctie verwacht.
Veel mensen weten echter
niet dat het voor politievoertuigen geoorloofd is om indien nodig de verkeersregels
te overtreden.
Bij de na onderzoek gegronde of deels gegronde
klachten worden excuses
aangeboden aan de klager,
zaken opnieuw in onderzoek
genomen, werkprocessen
aangepast of worden betrokken politiemensen aangesproken op hun optreden
of werkwijze. In die gevallen
waarin niet tot een oordeel kon worden gekomen,

zal uitleg worden gegeven
over de werkwijze en hoe
met de klacht is omgegaan.
De Nationale Ombudsman
heeft in 2007 met betrekking tot vijf klachten tegen
medewerkers van het korps
Kennemerland een eindrapportage uitgebracht. Van de
vijf klachten zijn er één gegrond, drie deels gegrond en
één ongegrond verklaard.
De politie Kennemerland
beschouwt klachten van burgers over het politieoptreden
als signalen die serieus genomen moeten worden. Deze
uitingen van ongenoegen
geven de politie een kans om
de relatie en het vertrouwen
tussen burger en politie te
verbeteren. Het uitgangspunt is dat de organisatie
leert van deze signalen. De
leerpunten uit de klachten
worden benut om houding
en dienstverlening van de
medewerkers te

Bereikbaarheid bibliotheek

In verband met de naderende herindeling van de Prinses-

seweg (busweg) en het bouwrijp maken van het terrein
voor de brede school met de ondergrondse parkeergara-

ge, vraagt de SP enige aandacht voor ouderen en personen die slecht ter been zijn.
In een schrijven aan het college van B&W vraagt fractievoorzitter Willem Paap
aandacht voor de toegang
van de bibliotheek. Zijn
partij wenst dat ouderen
en personen met bijvoorbeeld een rollator of in een
rolstoel, gemakkelijk toegang kunnen krijgen tot de
bibliotheek. Vooralsnog zullen dat vlonders zijn maar
die zijn volgens de socialist zeker niet voldoende

om de genoemde groep
van Zandvoorters op een
redelijk normale manier
toegang tot de bibliotheek
te verschaffen. De partij is
bang dat juist deze groep,
die vaak de bibliotheek bezoekt, daardoor niet meer
van de faciliteiten van de
bibliotheek gebruik zou
kunnen maken. Bij het ter
perse gaan van deze krant
was het antwoord van het
college nog niet bekend.

door Erna Meijer

Sinds drie weken is Zandvoort een vierde ijssalon rijker,
maar niet zo maar één. Veel dorpsgenoten pakten tot voor
kort hun vervoermiddel om bij de rotonde in Driehuis bij
het IJspaleis van Rob hun verfrissende versnapering te halen, maar dat reisje is nu niet meer nodig. Op de Passage
18 (aan de Burg. Engelbertsstraat) is Gerrit Bruil onlangs,
samen met zijn dochter Sandy, gestart met ‘IJs aan Zee’.
Bij IJs aan Zee wordt uitsluitend ijs verkocht, afkomstig uit
de keuken van het voornoemde IJspaleis. Bruil: “Ik ben zelf
een echte liefhebber van kwaliteitsijs, dat op ambachtelijke
wijze en zonder kleurstoffen wordt bereid en die garantie
kan ik nu onze klanten ook bieden.”
Het idee om deze zaak te beginnen zat al lang in zijn hoofd,
hoewel zijn reguliere werkzaamheden op een heel ander
vlak liggen: namelijk cursussen en trainingen geven aan o.a.
politiemensen en opsporingsambtenaren in Amsterdam.
“Aangezien er zomers door de vakantieperiode minder klanten zijn, leek mij dit een leuke overbrugging. Dit mooie pand,
waarin voorheen kapsalon Dynamics zat, kwam vrij en is
ideaal. Wij hoefden nauwelijks te verbouwen en in de winter
biedt het extra lesruimte.”
De royale sortering omvat steevast 24 soorten ijs, waarvan
6 smaken regelmatig wisselen, want in totaal kan IJs aan
Zee 54 smaken leveren! Natuurlijk kan pas een rapportcijfer
gegeven worden na uitvoerig proeven en dat heeft schrijfster
dezes dan ook met veel plezier gedaan. Mijn favorieten zitten voornamelijk bij de ‘bruinige’ soorten, zoals crispy, stracciatella met grote stukken chocolade, hazelnoot en malaga.
Veruit aan kop: ‘Opa’s appeltaartijs’. Verrukkelijk! Daarnaast
is er een ruime keuze aan puur vruchtenijs, waaronder bramen, mango en bosvruchten. Voor mensen die bijvoorbeeld
allergisch zijn voor melkproducten, zijn er vijf soorten ijs op
waterbasis in de smaken ananas, lychee, peren, watermeloen
en citroen. Ook voor suikervrij ijs (yoghurt, hazelnoot, aardbeien) kan men bij IJs aan Zee terecht. Bij mooi weer is het
heerlijk zitten op het terras, waar behalve ijscoupes en milkshakes ook kofie en frisdrank genuttigd kunnen worden.
IJs aan Zee belooft een echt familiebedrijf te worden, want
naast dochter Sandy (die al ervaring heeft opgedaan in een
ijssalon in Amsterdam) gaat ook zoon Chris (een befaamd
en beroemd badmintonspeler) actief aan de slag voor de
zaak. Niet in de winkel, maar men kan voor festivals, beurzen,
feesten en partijen een ijskar huren met alles erop, eraan en
vooral erin.
IJs aan Zee is zeven dagen per week geopend van 12.00
tot 22.00 uur. Adres: Passage 18 (kop Zeestraat), telefoon
06-54625999.
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C U L T U U R

Administratiekantoor

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

Restaurant Cinq
3-gangen dagmenu
€ 29,50

K. Willemse

Jazzfestival in nieuw jasje

Administratie en
belastingaangiften

In het verleden was Jazz behind the Beach een begrip in

voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf
Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl

4-gangen dagmenu
€ 34,00

Gemeenschapshuis

5-gangen dagmenu
Chefs Special
€ 46,50

ZOEKT U RUIMTE VOOR
EEN BRUILOFT, FEEST,
VERGADERING,
CLUB OF PARTIJ

Zaterdag 19 juli
21.00 uur

“Swingende
Salsa avond”
Miami
Soundmachine

Zandvoort. Maar omdat de laatste jaren de kwaliteit niet

meer onder de noemer Jazzmuziek viel, werd de animo van

het publiek voor dit evenement steeds kleiner. Stichting
Jazz in Zandvoort en stichting ZEP sloegen de handen in-

een en besloten om dit jaar samen een geweldig jazzpro-

gramma te organiseren. Jazzliefhebbers kunnen op 1, 2 en

3 augustus weer genieten tijdens de eerste editie van ‘Jazz
in Zandvoort’.

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

Voor reserveringen:
023-5716119/info@tfaz.nl

Ab v.d. Moolen
STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIDSSTRAAT 17
TEL. 573 14 47 MOB. 06-10792723

Autoverzekering
vanaf € 6,- p/mnd
* startkorting tot 65%

Grand Café Danzee - Kerkplein 8 - T. 023 571 22 52

Café Oomstee
Vrijdag 25 juli
aanvang 21.00 uur
Vrijdag 1 augustus

Rudolf Kreuger
Jazz behind the bar
Zie onze website: www.oomstee.nl
Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort - 023-57 387 27

Bent u geïnteresseerd in de geschiedenis
van Zandvoort, denkt u een bijdrage te
kunnen leveren aan het uitdragen hiervan
en wilt u deze ideeën graag omzetten in
concrete acties? En wilt u daarnaast ook
nog meedenken over het te volgen beleid
van onze vereniging voor de komende jaren?
Reageert u dan nu!
Vergaderfrequentie en tijdsbeslag:
Wij vergaderen twaalf keer per jaar in
Zandvoort op de donderdagavond van
20.00 tot 22.00 uur. Daarnaast gaan wij er
van uit dat bestuursleden ook een actieve
bijdrage leveren aan de verschillende te
organiseren themadagen c.q. activiteiten.
Het tijdsbeslag van de bestuursfunctie
bedraagt gemiddeld 1 à 2 uur per week,
met pieken en dalen.

Het logo en de benaming van Jazz behind the Beach is het
enige wat veranderd is. Maar verder wordt het weer als vanouds. Alleen de succesvolle Jazz kerkdiensten zijn door gebrek aan genoeg sponsorgelden dit jaar uit het programma
geschrapt. Volgens Hans Reijmers, voorzitter van stichting
Jazz in Zandvoort (JiZ), is het motto “beter één dag die klinkt
als een klok dan twee dagen die minder goed zijn.” JiZ is op
jazzgebied een begrip. De stichting organiseert al voor het
zevende winterseizoen één keer per maand jazzconcerten in
De Krocht, met optredens van top jazzmusici uit binnen- en
buitenland. Daarom weten zij als geen ander welke musici
ze kunnen contracteren om dit unieke Jazzfestival het eerste

Het programma van de drie dagen ziet er goed uit en is
verdeeld over de horeca op vrijdagavond 1 augustus en de
strandpaviljoens op zondag 3 augustus. Ook zij hebben op
hun repertoire jazzmuziek staan en regelen de muziek en
artiesten individueel. Het avondvullende programma (van
18.00 tot 01.00 uur) voor zaterdagavond 2 augustus op het
Raadhuisplein is al bekend. Er komt één groot podium waar
JiZ en ZEP garant voor staan.Tijdens de pauzes en het ombouwen van het grote podium hoeft u zich niet te vervelen, want
in de nieuwe muziektent is een geweldige jazz DJ aanwezig
die u tussendoor met zijn muziekkeuze vermaakt.

optreden heeft maandagavond een bijzondere concert opgeleverd. De tachtig belangstellenden kregen in de Protes-

tantse Kerk een uitvoering van hoog niveau voorgeschoteld.

Jobtide uitzendbureau

zoekt personeel voor diverse branches.
Kijk op de website www.jobtide.nl of
maak even een afspraak om persoonlijk kennis
te komen maken via telefoonnummer
023-8887340 of de email info@jobtide.nl

surf naar www.zandvoortsecourant.nl

Het uitgebreide programma op zaterdagavond is in vier
delen opgebouwd en bestaat uit een keur aan artiesten
met Nederlandse toppers. Josee Koning, de koningin van
de Braziliaanse muziek, bijt het spits af. Vervolgens speelt
het Trio Johan Clement, één van de bekendere professionele
jazztrio’s van Nederland die jazzmuziek op niveau brengt,
samen met vibrafonist Frits Landesbergen (ook altijd aanwezig is in gebouw de Krocht). Zij worden opgevolgd door
de Zandvoortse Sanne Mans, zij heeft met haar stem in een
korte tijd de regio veroverd. Als uitsmijter weet de Beter R.
De Vries Band populaire muziekstijlen als funk, blues en soul
te mengen met jazzy improvisaties.
Met z’n allen zorgen zij voor een swingende en funky jazzavond. Houdt u de krant van volgende week in de gaten, daarin zit een bijlage met alle informatie over het Zandvoortse
jazzfestival.

Imponerende show meisjeskoor Vox Humana

mer een aantal Engelse schoolmuziekgezelschappen te laten

Wekelijks de krant lezen op internet?
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door Nel Kerkman

Het initiatief van de Stichting Classic Concerts om deze zo-

Belangstellenden kunnen
contact opnemen per e-mail
op info@oudzandvoort.nl.

Terug van weggeweest

De cynicus krijgt vaak gelijk maar groeit zelden uit
tot iemand die door allen als wijs beschouwd wordt.
Marco Termes
(Marco wordt gesponsord door Grand Café Danzee)

Een zeer veelzijdig trio
In een goed gevulde Protestantse kerk trad zondag jongstleden het trio Tres Calides op. De naam is afgeleid van de drie

voornamen van het zeer muzikale trio. Dat de naam tevens
‘warmbloedige minstrelen’ betekent, is beslist geen toeval
want vooral na de pauze werd dit helemaal waargemaakt.

Succes verzekerd

Cool & Blue Hammond Trio
Voor het bestuur van het Genootschap
“Oud Zandvoort” zoeken wij kandidaat
bestuursleden die de komende jaren een
actieve rol in onze vereniging willen gaan
spelen.

weekend van augustus succesvol te maken. Uiteraard mede
mogelijk gemaakt door toedoen van vele sponsoren.

Spreuk van de week:

Het meisjeskoor uit Engeland

Het meisjeskoor van het
Hitchin College uit Hitchin,
een stadje ten noorden van
Londen, slaagde er onder leiding van dirigent Ruth Berry

in een zeer boeiende programma te presenteren. Het
repertoire was zeer divers.
Zowel gospel, klassiek, jazz
als popmuziek kwamen in

de show van een uur ruimschoots aan bod.

Werken van Duke Ellington,
Harold Arlen en Leonard
Bernstein werden met veel
muzikale en fysieke discipline in een steeds wisselende
samenstelling ten gehore gebracht. Het telkens wisselen
van het koor van solo naar duo
en via trio naar een volle bezetting, was door de perfecte
manier waarop het gebeurde
op zich al een opmerkelijke
kwaliteit, die ongetwijfeld
voorkomt uit de traditie van
het Engelse onderwijssysteem. Songs als New York
New York, Happy Day en talloze andere internationaal
vermaarde klanken werden
met overtuiging ten gehore
gebracht door de koorleden,

die in leeftijd varieerden van
13 tot 18 jaar. Zij wisten, op een
enkele uitzondering na, voor
een uitstekende vertolking te
zorgen. Een bijzondere rol was
ook weggelegd voor de pianiste Alicia Chaffey, die niet
alleen op overtuigende wijze
het koor begeleidde maar ook
solistisch over de nodige kwaliteiten bleek te beschikken.
In de komende weken zal er
nog tweemaal een dergelijk
gezelschap in Zandvoort optreden. Dinsdag 29 juli om
20.00 uur is de Kinghton
Silver (Brass) Band te horen
bij strandpaviljoen 10 en vrijdag 29 augustus om 20 uur is
de Protestantse Kerk het decor voor het John Cleveland
College – Flute Choir and Big
Band.

De muzikale dames van Tres Calides

Het openingsnummer, ‘Une
flûte invisible’ van Camille
Saint-Saëns, was al verrassend doordat de luit inderdaad wel hoorbaar, maar
niet zichtbaar was. Ook in
het tweede en derde stuk
speelde de fluit de hoofdrol. Het was op zich al een
aparte combinatie qua instrumenten. Carla Bos met
haar prachtige moderne concertharp met zeven pedalen
enerzijds en de bijzonder
warme en veelzijdige klanken van de luit van Désirée
Vergers anderzijds. Voeg
daarbij de fantastische stem
van de klassiek geschoolde
sopraan Lisette Emmink, die
uitstapjes naar ander repertoire beslist niet schuwt, en
men krijgt niet alleen kwaliteit van het hoogste niveau,
maar door de humoristische
uitvoering van bepaalde
stukken een heerlijk optreden voorgeschoteld. Voor
de pauze kwam dat nog niet
zo uit de verf, aangezien het
repertoire voornamelijk bestond uit tamelijk moderne
muziek.
Het publiek in Zandvoort
beleefde de wereldpremière van ‘A la tristeza’ van de
Engelsman Graham Lynch.
Deze compositie werd speciaal voor Tres Calides geschreven, nadat dit trio al

eerder twee, nog niet eerder
uitgegeven stukken van deze
componist had uitgevoerd.
In een fraaie uitdossing verschenen de dames na de
thee met een meer klassiek
en herkenbaarder repertoire.
In eerste instantie kwam een
gedeelte van het dierenrijk
voorbij in de vorm van ‘De
vlinder en de bloem’ van
Fauré, het prachtige en lielijke ‘De Zwaan’ uit het Carnaval
der dieren van Saint-Saëns,
‘De krekel’ van Crumb en op
de geestige tekst van Kees
Stip, waarin ook de naam
Zandvoort voorkomt, ‘Op een
kwal’ van Johannes Röntgen.
Hilarisch was het door alle
drie gezongen (gemiauwde)
overbekende ‘Kattentrio van
Rossini’.
Na een drietal werken van
Offenbach uit Hoffmann’s
Vertellingen, waaronder als
feest der herkenning het
luchtige ‘Barcarolle’, sloot
Tres Calides het optreden af
met drie ontroerende aria’s
uit ‘La Traviata’ van Verdi.
Mede door de geweldige
akoestiek kwam de warme
en heldere stem van Emmink
tot grote hoogte. Het ovationele slotapplaus was terecht
en zorgde nog voor een vurig
gezonden ‘L’Amour’ uit Bizet’s
Carmen als toegift.
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Voor Pashouders
10% korting
op het
visassortiment.

Hele maand juli:

Runder Hamburgers
5 stuks € 3,00

Gratis Frans stokbrood!

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102
7 dagen per week geopend
van 09.00 tot 22.00 uur

Nu een echt FRANS STOKBROOD
GRATIS t.w.v. € 0,99

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

(Bij aankoop van minimaal € 10,- tot 30-7-08)

Medina
Woninginrichters
e

Elk 2 vouwgordijn voor de helft van de prijs
q(Vouw)gordijnen qTapijt
023-531 78 40
qVitrages
qVinyl
Haltestraat 56
qLuxalex
qLaminaat
2042 LP Zandvoort
qZonwering
qParket
www.medina-woninginrichting.nl

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

De SALE is weer begonnen!

Proiteer deze week van een
korting van 10%
meubelen!
op
onze
pashouders 5%
korting
op de gehele collectie.

L
Voor zandvoortpashouders aanbieding:

Voor de tuin:
Tuimeltoortsen, beelden,
tuinsets enz.

Gratis proefles
(vraag naar onze voorwaarden)

Alle maten en kleuren

Pashouders op alle artikelen 5% korting.

FitFlops
diverse smaken
dag en nacht
eb en vloed
zon en maan

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 5,00)

Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Met de aangehechte tegoedbon voor een
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst
tijdstip gratis een Zandkorrel (miniadvertentie) plaatsen.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Woensdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.

Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Haltestraat 48
nu 2 voor
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

Addie Ottho & Zn
Potgieterstraat 4
2041 PC Zandvoort
Telefoon 023 – 5717 287
Mobiel 06-5577 8563
Mobiel 06-1887 6726

ZandvoortPas houders 10% korting

€ 3,-

Van maat 34
tot en met
maat 56

Nu uitverkoop!
e mode
Chaozzz - Schoolstraat 3
Betaalbar oud
023-57 34 221
en
g
n
jo
voor
Woensdag gesloten

Die
fransen
weten wel
wat
lekker is:
Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Pain de
pomme
Heerlijk franse snack met verse
appels en rozijnen, overgoten met
krokante amandelen

1

euro
OP=OP

Deze pas is geldig t/m 31 december 2008
Uw op naam gestelde ZandvoortPas
wordt, tesamen met een welkomstkado,
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.

10% korting op Zeeuwse mosselen

Normaal € 1,95 per stuk

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Voor ZandvoortPashouders

Burg. Engelbertsstraat 94b – Zandvoort
7 dagen per week geopend

Aanbod geldig tot en met woensdag 23 juli 2008
en alleen in onze vestiging te Zandvoort.
Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 - 57 12 865
Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

Mollie & Co is speciaal voor Zandvoorters
Het echtpaar Han en Bibi IJgosse runnen het

Winkeliers:

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat
Autorijschool Duet - 06-54280393
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hobby -Art- Gasthuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - www.nympheia.com
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

Mode en trends:

drinkrestaurant Mollie & Co alweer 15 jaar. En
met succes! Want het restaurant is in de loop

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Chaozzz - Schoolstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Schofies Kindermode - Haltestraat

van tijd een begrip in Zandvoort geworden.
Samen met een enthousiast keukenteam weten zij Zandvoort altijd weer te verrassen met
culinair thema’s. “Wij zijn vooral op de Zandvoorters gericht, daar hebben wij ook bewust
voor gekozen”, aldus eigenaar Han.
Mollie & Co is een klein gezellig
drinkrestaurant gelegen in het
centrum van Zandvoort. In de zomer is er extra plaats op het terras.
In 1977 kwam Han via zijn broer in
Zandvoort terecht. Niet veel later
was hij negen jaar lang eigenaar
van eet- en feestcafé La Bastille. “Ik
heb de horeca altijd al heel erg leuk
gevonden. Elke dag is anders, geen
één hetzelfde. Je weet ‘s ochtends
nooit wat de dag gaat brengen”,
vertelt Han. Nu runt hij samen met
zijn vrouw Bibi het drinkrestaurant
Mollie & Co. Een vaste klant heeft
de term ‘drinkrestaurant’ voor hen
bedacht. “Hij vond dat hij bij ons
niet alleen lekker kon eten, maar
ook lekker kon drinken. We hebben
de term erin gehouden. Nu zijn

(in alfabetische volgorde)

Verzorging en vrije tijd:

weer
Nu ook
d!
geopen
s
g
a
rd
donde

nu binnen!

Dessert bonbons

Bestel nu de
ZandvoortPas 2008

Bel voor informatie
06-54280393 of 023 - 5730107
www.members.lycos.nl\rijschoolduet

Lijst van deelnemende bedrijven

Wonen en onderhoud:

Eigenaar Han IJgosse

we het enige drinkrestaurant in
Zandvoort”, legt Han lachend uit.

Naast de goede wijnen staat Mollie
& Co ook bekend om de verschillende culinaire thema’s, zoals het
Zandvoortse kreeftenweekend en
het jaarlijks golftoernooi. Het jaarlijkse Sinterklaasfeest voor volwassen is ook altijd een succes! Net als
de populaire daghap, elke dag een
andere dagschotel voor slechts
€ 8,50. “Een echte specialiteit hebben we niet, maar veel klanten komen terug voor de gamba’s, saté,
spare ribs of rib-eye van Angus
beef. Het zijn allemaal aanraders!”
zegt Han enthousiast.

Zandvoortpas

Voor ZandvoortPashouders heeft
Mollie & Co een actuele aanbieding: 10% korting op een overheerlijk mosselpannetje. En dat een
week voor de start van het mosselseizoen!
Reserveren kan alleen per telefoon: 023-5718949. Drinkrestaurant
Mollie & Co vindt u in de Haltestraat
75 en is 6 dagen per week geopend
vanaf 18.00 uur (woensdag gesloten). Website: www.mollieenco.nl

Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Mark Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:

Grand Café 25 - Kerkstraat
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
She Satehcafé - Zeestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20
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Extra voordelig winkelen met de ZandvoortPas!

Sponsor worden van het wekelijkse weerbericht?
Bel 06-4342 9783 en vraag naar de mogelijkheden!

u

Bestel nu uw eigen ZandvoortPas en betaal slechts
€ 5,00 (Normale prijs € 7,50)

Wilt u ook extra proiteren bij
het winkelen in Zandvoort?
Bestel dan uw eigen ZandvoortPas!
Voor slechts €5,00 kunt u tot en met
het eind van dit jaar proiteren van heel
veel leuke aanbiedingen! Surf naar
www.zandvoortpas.nl of kijk op pagina 12

Ook deze zomer is het voordeliger shoppen in Zandvoort met een ZandvoortPas!
De ZandvoortPas 2008 is geldig t/m 31 december 2008

u
u u

ordeel uit!
l plaatsen.
Reken zelf uw vo
is een Zandkorre
at
gr
ig
al
nm
ee
u
ndvoortPas kunt
50% korting!
Met uw nieuwe Za
korrel maar liefst
nd
Za
de
en
lg
vo
elke
Tevens krijgt u op

u

u

u

u

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Dorpsgenoten
ton van Elteren. In Amsterdam op de Overtoom geboren
op 19 oktober 1909 en dus bijna 99 jaar! Hoewel hij helaas
al enige jaren blind is, blijkt Van Elteren nog zeer welbespraakt en helder van geest te zijn.
“Mijn vader was directeur van een PTT bijkantoor in Noord.
De Eerste Wereldoorlog zorgde ervoor dat ons gezin (ik was
enig kind) tijdelijk gescheiden werd, want samen met mijn
Belgische moeder vertrok ik naar Brussel, waar ik
een Jezuïetenschool bezocht. Ik heb altijd veel
interesse in geloof gehad, maar ben dus
katholiek gemaakt toen ik ‘nog niets
anders kon dan poepen en piesen’.
De Russische revolutie vond ik interessant en later liep ik ook met
een gebroken geweertje op mijn
jas. Ik ben altijd een typisch oppositiemannetje geweest!” begint Van Elteren.

Valentine (vernoemd naar de Belgische oma). Zijn moeder
was al jaren dol op Zandvoort en toen zijn vader gepensioneerd werd, besloot het gezin naar de Van Kinsbergenstraat
te verhuizen. Zo ontstond de band met het dorp.
Uiteindelijk verhuisde Van Elteren ook hier naartoe en het
gezin ging wonen aan de Burgemeester Engelbertsstraat 14.
Dochter Valentine was al een enthousiast zeilster en op een
gegeven moment las Gaston een advertentie met de vraag,
wie er wat voor voelde om een strandzeilvereniging op te
richten. Dit werd dus samen met o.a. Hans
Boon en Gerard de Wit de start van de
Watersportvereniging Zandvoort,
waarvan Van Elteren jarenlang
secretaris/penningmeester is geweest. Op verzoek
van burgemeester Nawijn
kwam hij van 1972 tot
1982 in het bestuur van
de KNZHRM, waarvan
een oorkonde namens
de bemanning, wal- en
wipperploeg van de reddingboot Dr. Louwes in zijn
kamer nog getuigt.

Sinds een jaar woont hij nu in
het Huis in de Duinen, na het
overlijden van zijn vrouw Leny,
met wie hij 73 jaar getrouwd is geweest! “Ik was een teruggetrokken,
Op een gegeven moment werd
timide jochie, dat niet rookte of dronk.
Van Elteren ook gevraagd voor de
Samen met zes meisjes en twee jongens
betaalde functie van administrateur
Gaston van Elteren
hebben wij een toneelclubje opgericht en daar
voor het latgebouw aan het Fenemaplein.
heb ik mijn vrouw (‘een damestype’) leren kennen.” Na een
“Ik kreeg l. 900,- in de maand als salaris. Dat kwam
driejarige HBS-opleiding kwam hij als boekhouder (“ik ben goed uit, want ik had geen pensioen, alleen AOW. Bij controle
altijd goed met cijfertjes geweest”) in dienst bij een chique van de boeken bleek er een achterstand van l. 30.000,- te zijn
garage, die gespecialiseerd was in rouw- en trouwauto’s. wat betreft de betaling van de servicekosten. Dat is toen snel
Daar heeft hij stiekem leren rijden en zijn rijbewijs gehaald, aangezuiverd.” Naast de administratie bracht hij ook eens in
zodat hij als invalchauffeur wat extra’s kon verdienen. Zijn de drie maanden een krantje uit. Verdere activiteiten in het
diensttijd bracht Van Elteren grotendeels door als onderof- Zandvoortse: lid van het Oranjecomité, in het bestuur van de
icier van de genie bij de ‘zoeklichtafdeling’.
vereniging ter bevordering van de land- en tuinbouw; voorzitter bewonersvereniging Huis in het Kostverloren, en poliNa zijn huwelijk in 1934 ging het jonge paar zelfstandig aan tiek betrokken geweest bij “Inspraak Nu”, de voorloper van
de slag. Leny namelijk bleek een heel goede dameshoeden- het huidige GBZ. “Mijn mooiste tijd heb ik toch in Zandvoort
maakster te zijn en na eerst aan huis aan de Aalsmeerweg mogen beleven!”
een zaak gestart te zijn, huurden zij een winkel aan het
Hoofddorpplein. Van Elteren: “Mijn vrouw was het creatieve Het gesprek met Gaston van Elteren was een boeiende
brein en ik deed de zakelijke kant, zoals de inkoop.” Het gezin reis door het verleden dat, onvoorstelbaar, bijna een eeuw
werd verblijd met de geboorte van twee dochters, Leny en overbrugt.

Krant niet ontvangen?

Volgende week beter weer?

door Erna Meijer

Gaston van Elteren
Een bijzonder interview deze week met dorpsgenoot Gas-
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Ga naar www.zandvoortpas.nl of vul de
bon in op pagina 12!
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Zomeractie!
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Er zijn dit jaar weer veel Zandvoortse bedrijven waar u
met uw ZandvoortPas terecht kunt. Winkelen in Zandvoort
wordt daarom steeds aantrekkelijker.

Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl

De hoogzomer nadert en
de grote vraag is wat het
weer de komende weken
gaat doen in Zandvoort.
Een cruciale fase is dan
ook aangebroken waarin
de zomer van 2008 z’n
deinitieve plannen uit de
doeken moet gaan doen.
Blijft het weer nog een
aantal weken koel en wisselvallig, of breekt er na het
komende weekeinde een
fase aan met droge, zonnige en steeds warmere
condities?
Voorlopig lijkt de atmosfeer te kiezen voor de wisselvallige en koele variant,
maar al een aantal dagen
geven de weermodellen
voor de lange termijn wat
meer vooruitstrevende oplossingen. Een overgang
naar warm(er) zomerweer
richting het einde van de
maand behoort nog altijd
tot de mogelijkheden.
We zaten de afgelopen
dagen op een vluchtheuveltje van hogedruk en
daarom profiteerden we
vooral maandag van een
hele fraaie dag. De dinsdag gaf al wat meer zompigheid in de atmosfeer.
Overigens is juli al een
zeer natte maand aan het
worden in de Zandvoortse/
Haarlemse regio met op
veel plaatsen al zo’n 90
millimeter regen. Ruim
twintig kilometer zuidelijker is tot wel 130 millimeter
gevallen door zware buien
vorige week.

Het weekeinde geeft ook
weer regen of buien af en
het is zeer de vraag of de
diverse georganiseerde buitenactiviteiten goeddeels
droog kunnen verlopen…
Strandweer is natuurlijk
helemaal niet aan de orde
in het weekeinde.
Eerst in de loop van zondag en waarschijnlijk volgende week neemt de kans
op een weersverbetering
toe. Het is dan de vraag
wat het bekende ‘sturende’
Azorenhogedrukgebied
gaat doen. Komen we steeds
meer onder invloed te liggen van uitlopers van dat
hoog, of trekt de ‘verlosser’
zich uiteindelijk toch weer
terug op de Oceaan. In dat
laatste geval krijgen storingen weer vrij spel en zitten
we met regen en veel wind
zo nu en dan, maar de tendens kan toch overwegend
positief te worden.
Op dit moment lijkt de kans
op een weersverbetering
zo’n 65 procent te zijn.
weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

17

18-19

19

18

Min

12

13

13

13

Zon

25%

20%

30%

40 %

Neerslag

55%

60%

75%

70%

wzw. 4

zw. 4

west 4

west 3-4

Weer
Temperatuur

Wind
14

Deze donderdag en de dagen daarna geven steeds
(licht) wisselvallig weer met
ondermaatse temperaturen.
Vandaag deden we alweer
een gevoelige stap terug na
een redelijke woensdagmiddag. Eind deze week kan het
overdag soms maar 16 of 17
graden zijn gedurende de
regenmomenten.

15
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Zondag
08:00
10:00
12:00
14:00
17:00
20:00
21:00
23:00

Countrytrack (h)
ZFM Jazz
Muziekboulevard (weekendeditie)
Zondag in Kennemerland
De Avond
Golden ZFM (h)
Tepp Zeppi
Eb & Vloed

Maandag
08:00
11:00
12:00
18:00
20:00
21:00
23:00

Zandvoort op Zaterdag (h)
De Watertoren
Muziekboulevard
De Avond
Golden ZFM
Klassiek
Eb & Vloed

Dinsdag
08:00
11:00
12:00
18:00
20:00
22:00
23:00

Zondag in Kennemerland (h)
De Watertoren
Muziekboulevard
De Avond
ZFM Jazz (h)
In Zandvoortse Zaken
Eb & Vloed

Woensdag
08:00
10:00
12:00
18:00
20:00
22:00
23:00

Vrijdagavond Café (h)
De Watertoren
Muziekboulevard
De Avond
Klassiek (h)
Veenendaal in zicht (h)
Eb & Vloed

08:00
10:00
12:00
18:00
20:00
22:00
23:00

Goedemorgen Zandvoort (h)
De Watertoren
Muziekboulevard
De Avond
Countrytrack
De Hoop
Eb & Vloed

Vrijdag
08:00
10:00
11:00
12:00
15:00
17:00
19:00
21:00

ZFM Jazz (h)
Veenendaal in zicht
De Watertoren
Muziekboulevard
Eurobreakdown
Je weekend in met ZFM
Vrijdagavond Cafe
Sea IT

Zaterdag
08:00
10:00
12:00
14:00
17:00
19:00
21:00
23:00

Toebak Leeft?
Goedemorgen Zandvoort
Muziekboulevard (weekendeditie)
Zandvoort op Zaterdag
Eurobreakdown (h)
Roy on-air
Groove Empire
Night Walk

24 uur per dag on air!
106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

Mamma Mia!

Gebaseerd op de wereldwijde
musicalhit met songs van ABBA
Op een idillisch Grieks eiland worden alle voorbereidingen getroffen voor
het huwelijk van Sophia
(Amanda Seyfried). De
vrijgevochten en alleenstaande moeder
Donna (Meryl Streep),
die op het eiland een
klein hotel runt, heeft
voor die dag haar twee
beste vriendinnen uitgenodigd. Het zijn de
pragmatische Rosie
(Julie Walters) en de
steenrijke, mannenverslindende Tanya (Christine
Baranski). Ooit vormden zij
samen het zangtrio Donna
en de Dynamo’s. Sophia heeft
eigenlijk maar één wens.
Eindelijk zou ze haar vader
wel eens willen ontmoeten,
wie het ook is. In het dagboek
van haar moeder heeft ze
ontdekt dat ze drie mogelijke
vaders heeft. Mannen met
wie haar moeder 20 jaar eerder op het prachtige eiland
een relatie had. Ze besluit ze
alledrie uit te nodigen om
naar het eiland te komen.
Gedurende 24 chaotische
16

Talk of the town

Donderdag

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de
provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland
is bovendien de officiële rampenzender van de
provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3
(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

Iets te (ver)kopen?

Plaats een
Zandkorrel
(zie pagina 18)

Rekreade sluit af
met Santekraampie
Nog maar één dag te gaan en de Rekreade 2008 is voorbij. Het was weer gezellig en alle kinderen die geweest

zijn hebben genoten van alle leuke activiteiten. Maar treur
niet, de Rekreade komt in 2009 terug én er is nog een geweldige dag om met elkaar het eindfeest te vieren. En dat
is het traditionele Santekraampie!

en magische uren bloeien op
het weelderige eiland oude
vriendschappen weer op en
bereiken nieuwe liefdes een
hoogtepunt.
Geïnspireerd op de magische
verhaallijnen van de nummers van ABBA, van ‘Dancing
Queen’ en ‘S.O.S’ tot ‘Money,
Money, Money’ en ‘Take a
Chance on Me’, is de film
Mamma Mia! een feest voor
moeders en dochters, vrienden en vriendinnen, musical- en muziekliefhebbers.
Kortom, voor iedereen.

Vorig jaar was Santekraampie een groot succes

Op vrijdag 18 juli zijn alle kinderen, ouders en andere belangstellenden van harte welkom op het Gasthuisplein. Van 11.00
tot 14.00 uur staan dan overal de ‘Santekraampies’ waar je van
alles kunt doen. Wat dacht je van lekkere pannenkoeken eten,
kaarsen maken, speksteen bewerken, tegeltjes versieren en sieraden maken. Ook is er iemand aanwezig om met de kinderen
djembe te spelen. Als klapstuk zijn er dit jaar geen één maar
twee poppenkasten tegelijk met de avonturen van Kizzebiz en
Kizzebien en hun andere vriendjes. Een groots spektakel dat je
niet mag missen.
Iedereen is welkom en met de strippenkaart van € 2,50 kan je
met alle leuke activiteiten meedoen. Dus kom 18 juli gezellig
langs op het Gasthuisplein.

Op 1 juli 2008 is het rookverbod
van start gegaan. In o.a. tabaksspeciaalzaken, coffeeshops en horecageleden mag niet meer worden
gerookt. Aan rokers de keus: buiten
roken, thuisblijven of misschien wel
helemaal stoppen? Het rookverbod
is in eerste instantie ingevoerd om
meerokers te beschermen, maar veel
mensen zijn volgens de Stichting
Volksgezondheid en Roken (Stivoro)
in de maanden mei en juni deinitief
gestopt. Het ingevoerde rookverbod
is hier onder and ere een reden van
geweest. Maar hoe zit het met de
horecagelegenheden nu het rookverbod is ingegaan? Draaien zij minder
omzet? Zullen degenen die niet zonder hun kleine vriend kunnen toch
nog een drankje komen drinken?
Blijft de gezelligheidsroker of simpelweg de verslaafde roker een bezoekje
brengen aan de horecagelegenheden of blijven ze liever thuis?

De stelling:

“Door het ingevoerde rookverbod zullen de
horecagelegenheden minder omzet draaien”

Thomas van Gameren, 24 jaar, studeert communicatie aan de Hogeschool van Amsterdam,
voetbalt bij SV Zandvoort en werkt bij restaurant La Fontanella:
Ik denk dat dit uiteindelijk wel mee gaat vallen. Bij La Fontanella merk ik sinds de invoering van de
wet geen verschil en de gasten die roken gaan lekker op het terras zitten om te roken. Wanneer
het weer slechter wordt, gaat het denk ik een stuk lastiger worden. Misschien dat de rokers dan
minder de behoefte hebben om uit eten te gaan en/of te stappen, in de weet dat je met 3 graden
boven nul en regen buiten een sigaret moet staan roken. De tijd zal het leren!
Lenna van den Haak, 28 jaar en journalist:
Inderdaad, ik zie dat veel horeca eigenaren de wet proberen te omzeilen door extra het terras
open te houden, of een speciaal rookhok te creëren puur om vaste klanten te houden. Helaas zie
ik in mijn eigen omgeving dat het niet echt werkt. Minder mensen, en ze drinken minder, dus de
omzet wordt ook hierdoor minder.
Bas Lemmens, 25 jaar en mede-eigenaar discotheek Chin-Chin:
Na 2 weken rookverbod kan ik hier nog niet een deinitief antwoord op geven. Creativiteit wordt
van de ondernemer gevraagd om een oplossing te bieden voor de roker, alleen ontbreekt voor
dergelijke oplossingen vaak de ruimte bij de kleinere zaken. Een rookhok midden in de zaak plaatsen is een doorn in het oog van je interieur en de gemeente heeft zelf nog geen inzicht over het
spinnenweb van regels, dus deze spreekt zichzelf vaak tegen. Wel merk ik dat het vroeger aloopt.
Dus ja, het gaat de ondernemer uiteindelijk omzet kosten.
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De Duitse jonge
hebben ze er eindelijk een
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De zes vrienden zijn allemaal
vroeg opgestaan om met
een georganiseerde busreis mee te reizen. “We zijn
speciaal naar het circuit van
Zandvoort gekomen voor
de Deutsche Tourwagen
Masters (DTM). We zijn allemaal gek op autoraces!”,
vertelt Michael, de oudste
van de groep. Thomas doet
spontaan een racewagen
na in de hoogste versnelling. “Het geluid is kicken.
Hoe harder: hoe beter”, lacht
hij. De jongens hebben het
duidelijk naar hun zin. Met
vlaggen en andere souveniertjes met het DTM-logo
erop lopen ze trots door het
centrum. De jongste van het
stel Matthias vertelt dat hij
heel wat kranten heeft moeten lopen om de busreis te
kunnen betalen. “Als het kan
volg ik alle races van dichtbij.
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I Know Where It’s @
Vrijdag 18 & zaterdag 19 juli:

Swingsteesjun komt weer naar Take Five aan Zee. Op vrijdag
draait DJ Scurio een onweerstaanbare, dansbare mix van
wereldmuziekstijlen zonder grenzen en beperkingen.
Zaterdag kun je bij het strandpaviljoen terecht voor alle
dance-classics. Van 20.00 tot 01.00 uur. Let op: kaarten
zijn alleen in de voorverkoop verkrijgbaar.

Zaterdag 19 juli:

Het tweede Beachtennis Event American style in
Nederland wordt deze zaterdag georganiseerd bij
Mango’s Beach Bar. Lekker tennissen met je voeten in
het zand, een DJ die de achtergrondmuziek verzorgt
en na aloop de mogelijkheid om te genieten van
een heerlijke BBQ.

Maar een retourtje Monaco
dat zit er voorlopig niet in.
Zandvoort gaat nog net.”
Voor Lars is het de derde keer
dat hij voor de DTM naar
Zandvoort is gekomen. Hij
loopt als een soort van gids
voor de anderen uit. Tijdens
de toeristische route lopen
we langs de muziektent.
Overal staan mensen lekker
te dansen en mee te zingen
met de Hollandse liedjes.
Het woord ‘smartlappen’
kennen ze niet. Amsterdam

weer wel: “The city of drugs,
sex en Rock ’n roll.” Lars vindt
Zandvoort een leuk stadje:
“De mensen zijn hier erg
aardig en vrolijk. Het lijkt
me leuk om hier te wonen,
want volgens mij is er hier altijd van alles te doen. Je bent
dichtbij het strand én het
circuit. Da ist so geil!” aldus
Lars. Zeker heel leuk vindt
ook Chistoph. “Jammer, dat
we vanavond alweer naar
huis toe moeten. Wie weet
komen we nog een keertje.
Zandvoort ist super!”

Zondag 20 juli:

‘Vlinders op het strand’ wordt georganiseerd bij
Beachclub Vroeger. Vlinders neemt je in de housegreep met een geweldige line-up met o.a. Dirty
South, Seamus Haji en Roog. Feesten van 13.00 tot
23.00 uur!! Kaarten kosten in de voorverkoop €17,50,
aan de deur €29,00. www.vlindersophetstrand.nl

Zondag 20 juli:

Maar liefst 16 DJ’s in 2 area’s staan achter de decks
van BLM9 in Bloemendaal aan Zee voor een extra
superdikke editie van Sneakerz op het strand. Naast
de allerbeste Sneakerz jocks zoals Erick E. en Gregor
Salto heeft de Sneakerz Crew ook een tweetal bijzondere gasten, nl. Billy the Klit Benny Rodrigues
uitgenodigd. Wees er dus bij! Vanaf 15.00 uur.

column

Cultuur snuiven
Ik ben op het meest zuidwestelijke punt van Europa
geweest, genaamd Sagres
en te vinden in Portugal. En
weet je wat ze daar op dat
meest zuidwestelijke punt
van Europa hebben? Naast
ontzettend veel zee, prachtige kliffen, een ouderwetse
vuurtoren en windkracht 10?
Je verwacht het niet, maar
ze hebben daar een schreeuwerige, roodgekleurde Duitse
braadworstenkraam. Twee
vrouwelijke, braadworstvormige types verkopen in deze
toko Duitse worsten met
mosterd, ketchup of mayo.
Iets waar je nou echt zin in
hebt op zonvakantie in de
Algarve. Koop je zo’n ding
bij de kraam, dan krijg je een
Duitstalig certificaat met
daarop het bewijs dat je het
meest zuidwestelijke punt
hebt bezocht en een vette
reclame voor hun toptent.
Alsof dit allemaal nog niet
erg genoeg is, hebben ze hun
kraam ‘Letzte Bratwurst vor
Amerika’ genoemd. Ik kon wel
janken.
Het had zo’n mooi, traditioneel plaatje kunnen zijn. Een
bruingeblakerde, gerimpelde
Portugese man op leeftijd,
hangend boven de grill met
daarop zijn zojuist gevangen
sardientjes. “Sardinhas assadas!” roept hij met een grote
glimlach op zijn gezicht,
trots op ‘zijn’ visjes die daar
zo heerlijk liggen te garen,
trots op zijn land, trots op zijn
cultuur. Dit is het beeld dat
je overal in Portugal terugziet en ook het enige beeld
dat ik daar had wíllen zien.
Helaas spreekt één van mijn
foto’s anders. Daarop zie je
mijn vriend met een broodje
braadworst in zijn hand, met
op de achtergrond een gigantische Duitse verschrikking,
die wel zo uitgekookt geparkeerd is dat het niet mogelijk
is de kraam níet op de foto te
krijgen. In de kraam zie je de
twee spierwitte Duitse dames
staan, die je op de
foto gewoon “guten
appetit” en “tschüss”
hóórt zeggen. Mooi
hè, cultuur?

Pauline

radio + tv
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ZANDKORRELS
Behang- en
schildersbedrijf
Arnold
Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilderswerkzaamheden

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF
levering en plaatsing
van alle glassoorten

e
i
t
n
a
k
a
V

er
Wij gaan

enuit
even tuss

vrijblijvende offerte!
023 5720480/06 41374921

Zin om te sporten?
kijk op

Autobedrijf
Trade
Ard.
Lid BOVAG
en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl

Van
Maandag 21 Juli t/m
Maandag 11 augustus.
Dinsdag 12 augustus
zijn wij weer open.

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

www.sportinzandvoort.nl

vraag naar de voorwaarden

Bij
grote
gratis!
6 dagen
perbeurt
week geopend

dinsdag t/m zaterdag van 17.00 - tot 03.00 uur
zondag van 15.00 tot 03.00
maandag gesloten
Gasthuisplein 9a, 2042 JM Zandvoort
Tel.: 023 571 92 05

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels €5,-

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

Zakelijke
zandkorrels €10,- (excl.BTW)

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

1
2

3
4
5

6
7
9

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist
plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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Te koop:
8 Banden,
poppenhuizen &
miniaturen + 44 stuks
Dolls House Nederland +
verzamelbanden. € 150,
tel. 06-2242 3815
.................

Kofferbakmarkt:
za. 19 juli - tuincentrum Bos,
Vogelenzang (10-16 uur).
Res. 0229-244739 of
kijk op www.mikki.nl
Ook za. 2 aug. a.s.
.................
Aanbieding tot 1 augustus:
heerlijke voetmassage
+ complete
gezichtsbehandeling,
samen € 50.
Gezichtsbeh. bestaat
uit: reiniging, peeling,
epileren, stomen,
verwijderen oneffenheden,
massage en masker.
2 uurtjes heerlijk voor jezelf.
Beautysalon Myrna
(van de Zamster),
Van Speijkstraat 2/101,
tel. 06-4831 8230
.................
Nieuw!
Het Pakhuis.
Tweedehands
artikelen en planten.
Kennemerweg 6
Zandvoort.
Open:
don-vrij-zat 10-17 uur.
Tel. 06-53693409
.................
Te koop aangeboden:
Union Texas
damesiets.
€ 125,-. Tel. 5719880
.................

8

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Kabel-internet/adsl
installateur
helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it,
totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of
06-44696001. ;
Met garantie en KvK.
.................

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen
Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

God is liefde.
Hij houdt van u en
wil u graag helpen.
Hebt u een nood?
Het Huis van Gebed
Zandvoort bidt voor u.
Mail gebed-Zandvoort@
hotmail.com of bel 5363804

&

Te koop gevraagd:
Louvre deurtje.
Tel. 5719880
.................

Rustige vrouw (40+) zoekt
woonruimte.
Werkzaam in sociaal
beroep.
Eventueel tijdelijk,
huur rond € 300.
Reacties tot 22 juli
per email:
donnadi59@yahoo.com,
daarna telefonisch:
06-1502 4743
.................
Woningruil:
Gezocht:
huurwoning
(min. 2 slaapkamers)
met tuin in Zandvoort.
Geen Noord.
Aangeb.:
4-kamerapp. + balkon,
nabij station Haarlem.
Tel. 023-5322309
.................
Woningruil:
Gezocht:
gezin zoekt
eengezinswoning
in Zandvoort,
Oud of Nieuw Noord.
Aangeb:
4-kamerwoning
in Zandvoort,
1e etage,
lift aanwezig.
Nieuwe keuken.
Tel. 023-8882924

two
squared
uw ideale tuin
voor de laagste prijs

• Leggen van terrassen
• Aanleggen van
plaveisels en tegels
• Installeren van
tuinvijvers
• Onderhoud van
kleine en grote tuinen
Tel.
06-38 879 050
E-mail:
twosquared@tlen.pl
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Heden Verleden

Toen jazz nog leefde in Zandvoort

Het eerste weekend in augustus zal er weer jazz te beluisteren zijn in Zandvoort. Al jaren is ons

dorp één van de hoogtepunten van het jaar op de jazzagenda. Dit jaar staat er onder leiding van
Hans Reijmers weer een nieuwe organisatie die ‘echte’ jazz wil laten horen. In een artikel in het

Zandvoorts Nieuwsblad van 14 juli 1987 word het programma voor het festival uit de doeken
gedaan. Het blijkt ook een landelijk interessant festival te zijn. Het TROS jazzprogramma Sesjun
zendt zelfs live-opnames uit.

11e editie Jazz behind the Beach

Foto: André Lieberom, arc
hie

f GOZ blz.10760

Meer dan veertig jazzgroepen nemen met meer dan zeventig optredens deel aan het
elfde Jazz Behind the Beach festival, dat komende dagen wordt gehouden. Als vanouds
is dit populaire muziekgebeuren weer verdeeld in Behind the Beach - Podia, Behind
the Bar, On the Beach en At the Church. Zes podia worden er in het dorp opgesteld,

Overigens had voorzitter van de stichting Jazz behind the Beach, Gert Toonen in

terwijl er ook optredens plaatsvinden in twintig cafés en bij zeven strandpaviljoens.

dezelfde editie al opgemerkt dat de kosten van het festival de pan uitrezen.

De openlucht optredens blijven echter voornamelijk beperkt tot zaterdag en zondag.

Hieronder het artikel.

uitgelezen mogelijkheid om
hier dus, weer of geen weer,
een of twee middagen zeer
aangenaam te ‘verpozen’.

Foto: André Lieberom, archief GOZ blz.13633

Het festival begint vanavond al bij strandpaviljoen Take Five met het
optreden van de groep Max
Collie Rythm Aces, aanvang 20.30 uur, dat rechtstreeks over de radio wordt
uitgezonden tijdens het
programma TROS Sesjun.
Morgen gaat het grootschaliger gebeuren in het dorpscentrum van start. Voor de
swingende jazzklanken
kan men vrijdag, zaterdag
of zondag weer in tal van
cafés terecht, in de Passage,
de Zeestraat, Haltestraat,
Kosterstraat, op het
Kerkplein, het Dorpsplein,
het Badhuisplein, op
de Hogeweg en in de
Kerkstraat, terwijl er ook bij
Duysterghast drie avonden

lang optredens zijn.
Het enige buitenoptreden vrijdagavond in het dorp, wordt
verzorgd door de Flowertown
Jazzband die tussen 20.00 en
24.00 uur een ‘streetparade’
houdt. De overige optredens op
vrijdagavond mogen, rekening
houdend met de bewoners van
het dorpscentrum, alleen binnen plaatsvinden.
Ook zeven strandpachters nemen vol enthousiasme deel
aan het jazzfestival. De deelnemers hier zijn de paviljoens
Calypso, Take Five, Johnny,
Maritime, Seagull, Marcella &
Fred en Driehuizen. De optredens zijn hier op zaterdag en/of
zondag, uitsluitend ‘s middags
tussen 14.00 en 18.00 uur. Een

Wie dan nog niet genoeg heeft
van de muziek, of juist goed
in de stemming is gekomen,
kan zaterdag- en zondagavond tijdens een wandeling
de zes podia in het dorp aandoen. Deze staan opgesteld op
het Gasthuisplein, Kerkplein,
en Badhuisplein, en drie
stuks in de Haltestraat, hoek
Schoolstraat, Pakveldstraat
en hoek Achterweg.
Op zondagochtend kan men
op het Gasthuisplein weer
terecht voor een muzikale
kerkdienst, waarbij het
Zandvoortse succes Shirley
Zwerus voor de zang zal
zorgdragen, begeleid door
de Harlem Hotpeppers.
De dienst begint om 12.00
uur. Het zeer uitgebreide
programma, waaraan weer
een aantal bekende en in
Zandvoort al bijna thuishorende jazzmusici deelnemen,
lijkt garant te staan voor een
paar zeer swingende dagen.
Bovendien is bij het aantrekken van de artiesten duidelijk
rekening gehouden met de
verschillende ‘smaken’, wat
blijkt uit de deelnemerslijst.

Kosten Jazzfestival rijzen de pan uit
De stichting Jazz behind the Beach is gisteren met het college van burgemeester en wethouders om de tafel gaan zitten, om te praten over het doorberekenen van de gemeentekosten. Een extra belasting voor deelnemers, vooral nu de subsidie is komen te vervallen. Volgens Fred Paap kunnen deze kosten het einde van het jazzfestival betekenen.
De gemeente wil met ingang van dit jaar alle kosten die nodig zijn voor het
jazzfestival, aan de organisatoren doorberekenen. Met
name voor de diensten van
Publieke Werken en de politie, voor zover dit buiten het
normale takenpakket valt,
krijgt men een rekening
gepresenteerd. Op basis
van de gegevens van 1986
kan dit voor het festival een
onkostenpost van ongeveer
ƒ 9000,- gaan betekenen.
Volgens Fred Paap, voorzitter van Horeca Nederland
afdeling Zandvoort en exploitant van café Koper
aan het Kerkplein, dreigt
het festival hierdoor onbetaalbaar te worden. Een
gemeente kan misschien
wél verliezen dragen, maar
een zelfstandige ondernemer kan niet zo werken
dat hij zijn begroting niet
sluitend krijgt. En dat gaat
wel gebeuren als je aan
het jazzfestival meewerkt

terwijl deze maatregel van
kracht is. Volgens Paap zullen de ondernemers in dat
geval dan ook niet staan te
springen om hieraan mee te
doen.
Bovendien wordt de maatregel als onredelijk beschouwd, in vergelijking
met de houding van de
plaatselijke overheid ten
opzichte van bijvoorbeeld
het circuit. Vooral de inkomstenderving die men
van die zijde toelaat, maakt
het voor de horecaondernemers onaanvaardbaar om
van de gemeente een rekening te krijgen. “Vooral
omdat de gemeente ook
nog eens alle politieonkosten vergoed krijgt”, aldus
Fred Paap.
Het is duidelijk dat men
over de organisatie van het
jazzfestival nog bepaald
niet is uitgesproken. De
stichting heeft aangekon-

digd dat de deelnemerskosten hoger worden en wat betreft de soort muziek worden
de eisen strenger gehanteerd.
Naar aanleiding van een advies van het Gewestelijk
Milieubureau zijn normen
gesteld ten aanzien van het
geluidsvolume. In verband
met de overschrijding van
het volume vorig jaar, geldt
voor Paap nu één voorwaarde waaraan beslist moet zijn
voldaan. Het houdt voor
hem direct op, als hij weer
moet samenwerken met het
bedrijf dat vorig jaar de geluidsinstallatie verzorgde.
“Een band kan best met zijn
eigen installatie spelen. Als
ik dan zeg dat het wat zachter moet, krijg ik tenminste
medewerking”, aldus Paap.
Wat betreft de houding van
de stichting, die zich zelf
‘krities’ noemt ten opzichte
van de Zandvoortse horeca,
haalt hij zijn schouders op.
“Je moet niet vergeten wie
er betaalt”, aldus Paap.
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 29 - 2008

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 8 juli en de
verdere in week 28 door het college genomen besluiten zijn
15 juli vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale
Balie en op de website.

Zwarte Veld collegebesluit tot tijdelijke verplaatsing

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn
vergadering van 8 juli 2008 besloten het Zwarte Veld met
ingang van september 2008 aan te wijzen als tijdelijke locatie
voor de weekmarkt. Dit in verband met de herontwikkeling
van het Louis Davidscarré. Deze locatie zal 5 jaar gebruikt worden totdat de 1e fase van het Louis Davidscarré klaar is en de
weekmarkt naar het nieuwe plein verhuist. Hieronder volgen
de voor de verplaatsing benodigde besluiten.

ngekomen vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclame-aanvragen.

Zandvoort:
- Max Euwestraat 2, uitbreiden woning, ingekomen 07 juli
2008, 2008-137Lv
- Treubstraat 24, plaatsen dakkapel, ingekomen 07 juli 2008,
2008-138Lv
- Kostverlorenstraat 105, plaatsen zwembad en bijgebouw
ingekomen 11 juli 2008, 2008-139Rv.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van
vrijstelling wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen.
Mocht de vergunning of vrijstelling worden verleend dan zal
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen.

Kapvergunningen aangevraagd

- Kostverlorenstraat 108, 1 dennenboom, aanvraag ingekomen
op 20 juni 2008, ivm overlast, geen herplantplicht
- Tollensstraat naast parkeerterrein begraafplaats, 35 populieren, aanvraag ingekomen op 10 juni 2008, ivm worteloverlast
en staat van de bomen, wel herplantplicht
- Kruising Haarlemmerstraat / Zandvoortselaan, 4 iepen kappen en 4 iepen rooien en elders herplanten, aanvraag ingekomen op 10 juni 2008, ivm reconstructie Haarlemmerstraat/
Zandvoortselaan, herplantplicht 2 bomen
- Westerduinweg 24 , circa 50 dennenbomen, aanvraag ingekomen op 15 mei 2008, geen herplantplicht ivm dunning
- Max Euwestraat 11, 1 conifeer- Leylandii, aanvraag ingekomen
op 10 juni 2008, geen herplantplicht
- Saxenrodeweg 102-130, 3 dennenbomen, aanvraag ingekomen
op 4 juli 2008 herplantplicht 3 bomen.
- Celsiusstraat 36, 1 kastanjeboom, aanvraag binnengekomen
op 26 juni 2008, geen herplantplicht

Vervolg gemeentelijke publicatie week 29

- Zandvoortselaan 19a, 1 iepenboom, aanvraag binnengekomen
op 4 juli 2008, geweigerd
De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens
openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van zes weken na publicatie hun zienswijzen schriftelijk
kenbaar maken bij het college van de gemeente Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

er onden besluiten
Bouw-, sloop- en reclame-vergunningen.

Zandvoort:
- Piet Leffertsstraat 9, gedeeltelijk sloop vloer, verzonden 10
juli 2008, 2008-121S
- Prinsesseweg 20, tijdelijk plaatsen sanitair- en verblijfsruimte,
verzonden 10 juli 2008, 2008-058Rv
- Tolweg thv Zandvoortselaan 2a, plaatsen keerwand, verzonden 10 juli 2008, 2008-089Rv
- Prinsesseweg 20, verwijderen van asbest sporthal, verzonden
11 juli 2008, 2008-136S

Ontheffing artikel 3.22 Wro. huisvesten van De School

Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken bekend dat in de vergadering van 15 juli 2008 is besloten een
procedure te starten voor een tijdelijke ontheffing van het
bestemmingsplan op grond van artikel 3.22 van de Wet op
de ruimtelijke ordening voor het huisvesten van De School
in het kerkgebouw van de voormalige Gereformeerde Kerk
aan de Julianaweg 15/Emmaweg 22 (aanvraagnummer
2008-135Vr).
Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen tot 28 augustus 2008 een gemotiveerde zienswijze indienen bij het college van burgemeester
en wethouders, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Inzage
Het besluit ligt vanaf 16 juli 2008 tot en met 27 augustus 2008
kosteloos ter inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis en
staat op de website van de gemeente: www.zandvoort.nl.

Kapvergunningen verleend

- Tolweg 28, 1 populier, verleend op 19 juni 2008
- Fahrenheitstraat 68, 2 dennenbomen, verleend op 19 juni
2008

erkeersbesluiten
Zwarte Veld: ontwerp-, aanwijs- en verkeersbesluiten

Naar aanleiding van het besluit van het college d.d. 8 juli 2008
om de wekelijks markt tijdelijk te verplaatsen naar het Zwarte
Veld heeft het college op 15 juli de volgende twee besluiten
genomen:
1. Aanwijzingsbesluit
Het college van burgemeester en wethouders besluit om de
tijdelijke markt per 1 september 2008, voor de duur van maximaal van 5 jaar, op het Zwarte Veld te plaatsen. Meer specifiek
op de Koningstraat ter hoogte van de nummers 45 tot en met

79 en op de Oosterstraat en Prinsesseweg ter hoogte van het
Zwarte Veld (met dien verstande dat de Prinsesseweg beschikbaar blijft voor verkeer.)
2. Verkeersbesluit:
Het college van burgemeester en wethouders besluit om:
- de volgende borden van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (verder genoemd: RVV 1990) te
plaatsen: Het bord E04 met onderbord: “Parkeren verboden op
woensdag 06:00- 18:00h”
- in de Oosterstraat direct ten zuiden van het kruisingsvlak
met de Koningstraat;
- in de Koningstraat ter hoogte van perceelnummer 79 aan
beide zijden van de weg;
-evenwijdig aan de Koningstraat ter hoogte van het Zwartveld
(twee keer);
- evenwijdig aan de Prinsesseweg ter hoogte van het Zwartveld (noordelijk gedeelte) direct voor de parkeervakken (twee
keer);
- in de Prinsesseweg direct ten westen van de Oosterstraat;
- in de Kanaalweg voor de aansluiting met de Oosterstraat;
- het bord C01 van bijlage 1 van het RVV 1990 te plaatsen op
de volgende locaties:
- in de Koningstraat ter hoogte van perceelnummer 79 aan
beide zijden van de weg;
- in de Oosterstraat direct ten zuiden van het kruispunt met
de Koningstraat;
- in de Oosterstraat direct ten noorden van het kruispunt met
de Prinsesseweg;
- in de Oosterstraat direct ten noorden van het kruispunt met
de Kanaalweg;
- ter verduidelijking van het parkeerverbod i.v.m. de weekmarkt
ter hoogte van de parkeervakken het Bord E04 met onderbord:
: “m.u.v. woensdag / ausser mittwoch / exept wednesday /
sauf mercredi 06:00-18:00h” inclusief wegsleepsymbool te
plaatsen.
- middels de aanwijzing van de locatie van de weekmarkt als
locatie waar de wegsleepverordening van toepassing is, in
combinatie met de te plaatsen borden, voldoende maatregelen te hebben genomen om de kosten van het wegslepen van
geparkeerde auto’s te kunnen verhalen op de eigenaren die:
geparkeerd zijn op de locatie van de weekmarkt op de op het
onderbord aangegeven tijdstippen,
Tevens is door het college van burgemeester en wethouders
het volgende (ontwerp)besluit vastgesteld:
Besloten is om een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan te verlenen op grond van artikel 3.22 van de Wet op de
ruimtelijke ordening. Dit voor het situeren van de wekelijkse
markt op het Zwarte Veld en de Koningstraat. Ten aanzien van
dit (ontwerp)besluit is afdeling 3.4 Awb van toepassing.

Verkeersbesluit: aanleg van zebra Hogeweg ten westen
van de Zuiderstraat

Het college van Burgemeesters en Wethouders heeft besloten
om:
door plaatsing van de borden conform model L02f van bijlage I
van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

inclusief het aanbrengen van zogenoemde zebramarkering
- op de Hogeweg ten oosten van de Zuiderstraat in westelijke
richting;
- op de Hogeweg ten oosten van de Zuiderstraat in Oostelijke
richting;
door plaatsing van de borden conform model J22 van bijlage I
van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990
inclusief het aanbrengen van zogenoemde zebramarkering
- op de Hogeweg 200 meter ten westen van de aan te leggen
zebra;
- op de Hogeweg 200 meter ten oosten van de aan te leggen
zebra;
om door de aanleg van een voetgangersoversteekplaats in de
vorm van een zebra één parkeerplaats aan de zuidzijde van de
Hogeweg op te heffen;
te bepalen dat het besluit op de in de gemeente gebruikelijke
wijze bekend wordt gemaakt middels de plaatsing van deze
mededeling in één of meer plaatselijke dag- of weekbladen.

Verkeersbesluit afsluiten busbaan

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten
om:
voor de periode van 1 augustus tot en met 6 oktober 2008 (of

eerder afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden)
de Prinsesseweg af te sluiten voor al het verkeer middels het
plaatsen van het bord C01 van bijlage 1 van het RVV 1990 en
hekken BM14 op de volgende locaties:
a.in de Prinsesseweg direct ten noorden van de aansluiting
met de Haarlemmerstraat;
b.in de Prinsesseweg met de aansluiting direct ten oosten van
de Koninginneweg;

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. 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. 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.

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag
t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 – 16.00 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

Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur
Donderdag:
08.30 - 20.00 uur
Vrijdag:
08.30 - 12.30 uur
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
Tollensstraat 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 collegelid
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling
verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur.

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.

Bewoners komen in actie tegen verplaatsing weekmarkt
Ze zijn het nu zat, de bewoners van de Prinsesseweg en

omgeving. Ze binden de strijd met de gemeente aan om

de aangekondigde tijdelijke plaats voor de weekmarkt,
op het Zwarte Veld, tegen te houden. De markt moet

plaatsmaken om het terrein voor de nieuwe brede school
met de parkeergarage bouwrijp te maken. Zij zijn de over-

last van het parkeerprobleem, dat de markt veroorzaakt,
meer dan zat.

Het is niet alleen de markt,
want ook in het weekend is
het bar en boos. Als de markt
staat, is er in hun straat geen
parkeerplaats te vinden, als
nu ook nog het Zwarte Veld
wegvalt, wordt het een complete chaos. Dat is de mening van woordvoerder Ton
Haak die zegt namens 200
buurtbewoners te spreken.
“Ongeveer 200 bewoners zijn
het spuugzat. Het parkeerbeleid van de gemeente is een
wassen neus. Niet alleen
kunnen wij onze auto’s niet

kwijt, ook als we even iets op
de stoep staan bijvoorbeeld
om te lossen, wordt er direct
geverbaliseerd. Laatst stond
de bloemenman aan de kant
waar niet geparkeerd mag
worden om zijn handel te slijten. Die man doet dat al meer
dan 30 jaar. Een agent vond
dat dat niet kon en schreef
direct een bekeuring uit. Die
diender begreep niet dat die
bloemenman slechts een vijftal minuten daar staat en dan
weer is verdwenen. Een dame
uit de straat is nog naar het

bureau gegaan om verhaal
te halen, maar ze werd daar
gewoon genegeerd.”
Haak gaat verder: “Als nu de
markt op het parkeerterrein
komt, en indien daar niet genoeg plaats is ook nog een
stuk in onze straat, is het
op woensdag helemaal niet
meer te overzien. Wij begrijpen dan ook de beslissing van
het college niet, ze weten niet
wat er allemaal speelt in het
dorp. Als ze niet naar ons willen luisteren, moeten ze maar
voelen. Het is wat ons betreft
tijd voor harde acties. Welke?
Dat zullen ze binnenkort wel
merken!” De gemeente kan er
ook op rekenen dat zodra de
tervisielegging van de plannen een feit is, er een groot
aantal bezwaarschriften zullen worden ingediend. “We
laten niet met ons sollen”,
aldus Haak. Buiten wijst hij

op diverse auto’s die geheel
op het trottoir geparkeerd
staan en waar niet tegen op
wordt getreden. “Die hadden
allang weggesleept moeten
worden”, zegt hij.
Het besluit om de weekmarkt tijdelijk (max. 5 jaar)
naar het Zwarte Veld te
verhuizen, heeft het college
genomen na overleg met
de marktkooplui en met inachtneming van de belangen
van omwonenden om zo min
mogelijk overlast te veroorzaken. Echter de bewoners
van de Koningstraat zijn het
er niet mee eens. De plannen van de gemeente zullen
vanaf 17 juli ter inzage liggen
en dan kunnen zij bezwaar
aantekenen. Als er spoed is,
kunnen ze eventueel naar
de voorzieningenrechter
stappen om te proberen de
markt van het Zwarte Veld te

weren. Het college realiseert
zich dat de tijdelijke huisvesting van de markt overlast zal
veroorzaken maar vraagt om
begrip van de bewoners.
Haak is een andere mening
toegedaan: “Ik heb met diverse marktkooplui gesproken en
die hebben aangegeven veel

liever op het Gasthuisplein
of op het parkeerterrein van
het De Favaugeplein, dat veel
te vaak leeg staat, te staan.
Waar is dan het resultaat van
dat overleg? Ik weet dus niet
waar het college die wijsheid
vandaan heeft. Maar ja, ze
zullen het wel merken”, sluit
Haak strijdlustig af.

Ton Haak wijst verkeerd geparkeerde auto’s aan
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U werkt met de cijfers 1 t/m 9.
Deze dient u in de witte vlakjes
in te vullen. De optelsom van de
vakjes staat in het donkere vlakje naast de rij of boven de kolom.
Indien u in een donker vlakje bijvoorbeeld 4\8 ziet staan, betekent dat u vertikaal op 4 moet
uitkomen en horizontaal op 8.
Let op: er zijn soms meerdere
oplossingen mogelijk.
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Verschuur in aanraking met de vangrail waardoor het einen Tim Buijs werd veertiende.
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Lasagnesandwich met zalm en basilicumdressing
Voor/lunchgerecht voor 4 personen.

200- 300 gr. gerookte 1 avocado (in dunne plakjes),
1 eetlepel citroensap,
zalm (in plakjes),
8 plakjes (geribbelde) 2 bosuitjes (in smalle
ringetjes).
lasagne, ca. 250 g,

Voor de basilicumdressing:
100 ml. extra vierge olijfolie,
50 ml. limoen- of citroensap,
12 verse basilicumblaadjes of
4 eetlepels gehakte basilicum.

Bereiding:

Kook de lasagnevellen beetgaar in ruim kokend water. Laat de pasta uitlekken, spoel er koud water over en dep
de velletjes droog met keukenpapier. Besprenkel de avocadoplakjes met citroensap. Pureer de ingrediënten voor
de basilicumdressing met een staafmixer of in een keukenmachine. Breng de dressing op smaak met zout en
peper. Leg 2 plakken lasagne op een plank en beleg ze met de helft van de zalm. Sprenkel er iets basilicumdressing over. Bedek de vis met een plak lasagne met daarop de avocado. Dek af met lasagne met daarop weer
zalm, een beetje dressing en de laatste plakken pasta. Snijd elk lasagnetorentje met een scherp mes (diagonaal)
doormidden. Zet de lasagnesandwiches met een spatel op 4 borden. Strooi de bosuitjes erover en besprenkel
met de dressing. De zalm kan ook worden vervangen door gerookte heilbot of gerookte paling.
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kwam bij de start goed weg, maar een fractie later kwam
de wedstrijd was. Patrick Huisman eindigde als negende

De oplossing staat onderaan deze pagina
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Van der Zande zegeviert op Zandvoort
roseries in actie. De race van de Porsches was voor Mike
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Gelijke letters zijn gelijke cijfers.

3

23 12/14

JAE

Breinbreker
Bre
inb
rek
er

9

Dillon Koster beleefde een moeizaam weekend foto Chris Schotanus

Thomas Jäger probeerde
met regenbanden in het
begin zo snel mogelijk een
voorsprong op te bouwen
om te wisselen naar slicks.
Hij verslikte zich in het
aansnijden van de Audi
S-bocht waarbij hij zoveel
tijd verloor dat zijn race een
kansloze missie werd. Jan
Seyffarth won de porsche
race.

Dillon Koster

In de race van de Seat Leon
Supercopa wilde plaatsgenoot Dillon Koster zich van
zijn beste kant laten zien. In
de eerste race zorgde een
kapotte benzinepomp voor
een hevige teleurstelling.
In de tweede race moest
Koster hierdoor achteraan
starten. Bij de start ging
hij te vroeg weg en kreeg
daarvoor een ‘drive through’ penalty. Opnieuw kwam
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hij achteraan de baan op. De
Zandvoorter was op weg om
de laatste plaats te ontlopen
en in de laatste ronde zelfs
nog een plek op te schuiven,
toen zijn voorganger ietwat te vroeg remde. Koster
moest een uitwijkmanoeuvre maken en verloor daardoor weer zijn plek en kwam
uiteindelijk toch als laatste
aan.

Landgenoot wint

In de Formule 3 Euroserie
had klassementsleider
Edoardo Mortara een slecht
weekend. Hij vergaarde
nauwelijks punten en leek
te moeten toezien hoe zijn
Duitse concurrent Nico
Hülkenberg de punten leek
te pakken. In de eerste race
kwam Hülkenberg weliswaar als eerste aan, maar
zijn zege werd afgepakt omdat het minimumgewicht

van zijn bolide niet klopte.
De Duitser werd gediskwaliiceerd en daardoor schoof
‘streetracer’ Mika Mäki op
naar voren en werd eerste.
Onze landgenoot Renger van
der Zande legde in de eerste
race beslag op de zevende
plaats maar schoof ook
een plek op. Dat was weer
nadelig voor hem voor de
tweede race omdat hij door
de regel van de omgekeerde
startvolgorde voor de eerste acht als tweede mocht
vertrekken in race twee.
Door de diskwaliicatie van
Hülkenberg kwam Van der
Zande op de derde startplek,
dus tweede rij, terecht. Het
bleek voor hem niets uit te
maken, want in de tweede
race was hij heer en meester.
Van der Zande wist bijna 4
seconden te pakken op zijn
Franse belager Yann Clairay.
Derde in deze tweede race
werd diens landgenoot
Franck Mailleux. Voor Van
der Zande was de overwinning speciaal. “Het was een
hectisch ochtendje, want
mijn vader w as onderweg
naar Zandvoort betrokken bij
een aanrijding. De auto was
van mij en is door een dwaze
medeweggebruiker nu ingekort, maar het belangrijkste
was dat mijn vader niets
mankeerde. De start was oké,
en ik zag in mijn spiegels dat
mijn naaste belagers Niall
Breen en Robert Wickens
elkaar raakten. Ik was ze bij
de start al voorbij en hoopte
dat de safety car niet op de
baan kwam. Die kwam gelukkig niet en daardoor kon
ik de voorsprong in de race
langzaam uitbreiden. Door
dit resultaat sta ik nu derde
in het kampioenschap”, aldus de Nijmegenaar.

Derde zege Mattias Ekström op Zandvoort

Na eerder al in 2002 en 2004 te hebben gewonnen, wist de Zweed Mattias Ekström de

DTM-race in 2008 eveneens te winnen. Bij de start was de Zweed als eerste weg. Klassementsleider Timo Scheider volgde direct. Iets wat de gehele wedstrijd zou duren. Wat de
Duitser ook probeerde, het verschil bleef tussen de halve en twee seconden. Zelfs een snelle
pitstop veranderde daar niet veel aan. Tom Kristensen, die Le Mans al meerdere keren wist
te winnen, werd derde.

Winnaar van de DTM race op Zandvoort, Mattias Ekström

Voor Ekström bleef het
vanaf het moment dat het
rode licht uitging opletten.
“Ik mocht vanaf pole starten en dat helpt natuurlijk

altijd. Ik kon de leiding pakken en vanaf het begin was
de wagen prima. Ik kreeg veel
druk van Timo Scheider en
daarom was het belangrijk

wielersport

Foto’s: Chris Schotanus

dat de wagen in orde bleef.
Het is een mooi verjaardagscadeau, want ik word morgen
30 jaar”, aldus Ekström. Vooraf
had Scheider gezegd dat hij

graag Zandvoort wilde winnen, maar ook dit keer lukte
het hem niet. “Met deze tweede plaats ben ik erg tevreden,
hoewel ik het graag anders
had gezien. Ik was gewoon blij
aan de start te staan, want we
hadden vooraf enorme problemen met de versnellingsbak.
Het team heeft een knappe
prestatie geleverd door de
wagen op tijd rijklaar te krijgen. De hele race probeerde
ik de winst te pakken, tot de
laatste ronde aan toe. Als je
uiteindelijk op 0,2 seconde
achterstand blijft steken na
38 ronden is dat natuurlijk
prima”, aldus Scheider.
Voor meervoudig Le Mans
winnaar en Audi rijder Tom
Kristensen zat er niet meer
in dan een derde plaats. De
Deen liet wel de snelste rondetijd in de race noteren, maar
dat was het maximaal haalbare. “Voor Audi was dit een

Zondag Holland Casino Zandvoort Profronde

Komende zondag start de Holland Casino Zandvoort Prof-

ronde 2008. Diverse professionele renners van naam heb-

ben weer hun medewerking aan de organisatie toegezegd.
Coureurs met sprekende namen zullen de toeschouwers
dus te zien krijgen.

voorzetten om het lastige
parcours zo snel mogelijk te
ronden. Totaal zullen er deze
editie 25 profs van start gaan.
De vorige editie werd gewonnen door Aart Vierhouten
die nu in de Tour de France
voor de NOS werkt. Hij won
toen met een banddikte
van Sebastiaan Langeveld.
Evenals vorig jaar moeten de
profs 80 ronden rijden.

Jeugdronde
Na de Profronde van 2007 stond Aart Vierhouten
op de hoogste trede van het podium

Het programma ziet er iets
anders uit dan vorig jaar.
Wel wordt er weer een
spektakel van de Circus
Zandvoort Solexrace verwacht, die in twee manches
verreden wordt. Nu echter
zal de eerste manche vóór
de start van de Holland
Casino Zandvoort Profronde
2008 verreden worden en
de tweede manche erna.

Profronde

Vanaf 18.30 is het parcours
vrij voor de 3e Holland Casino
Zandvoort Profronde 2008.
Coureurs als Servais Knaven
(Columbia), Protour rijder
Bram de Groot (Rabo), Leon
van Bon (Discovery), Matthé
Pronk (Collstrop), Robert
Slippens en zijn teammaat
Danny Stam (Ubbink) zullen weer hun beste beentje

Om 17.30 uur wordt er gestart
met de eerste editie van de
Versteege Dikkebandenrace.
Deze race komt in de plaats
van de amateurronde en is
bedoeld voor de basisscholieren in de leeftijd tot 13 jaar.
Iedereen die aan de voorwaarden voldoet kan meedoen. De enige restrictie is
dat men niet met een echte
raceiets van start mag gaan.
Inschrijven kan nog steeds
bij Versteege Wielersport in
de Haltestraat en is gratis. De
races worden in leeftijdsklas-

sen ingedeeld en gaan over 1
ronde voor de jongsten tot 3
ronden voor de oudsten.

Het publiek genoot van de demo van Jos Verstappen

prachtig resultaat, want de
top vier bestond alleen maar
uit Audi’s”, aldus Kristensen.
Het meest interessante duel
dat werd uitgevochten op
de baan was de strijd tussen Bernd Schneider en Mike
Rockenfeller om de achtste
plaats. Schneider dacht deze
met drie ronden voor het
einde bij het uitkomen van
‘de bocht zonder naam’ in zijn
voordeel te kunnen beslissen,
maar Markus Winkelhock proiteerde uiteindelijk het meest
van het strijdende tweetal.
Christijan Albers kende een
telerstellende race. Onze

landgenoot vertrok vanaf
deknap verdiende veertiende plaats en wist direct bij
de start enkele plaatsen te
winnen. Kort daarna moest
hij toch weer een aantal
plaatsen prijsgeven. In zijn
jacht om hogerop te komen,
maakte Albers in de 2e ronde
een fout bij het uitkomen van
de Mastersbocht. Hij verloor
de controle over zijn Audi en
kwakte tegen de vangrail
waardoor de motorkap werd
beschadigd. Knarsetandend
moest de Nederlander vanuit de pits toezien hoe zijn
collega’s de wedstrijd vervolgden.

Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl

Solexrace

Om 18.00 uur is het voor de
eerste keer de beurt aan de
Solexrijders. Zij rijden een
manche van circa 30 minuten.
Het zal ook dit jaar weer gaan
om de mooiste Solex, dus niet
de snelste, en misschien is er
ook wel weer een pechprijs. De
tweede manche van de Circus
Zandvoort Solexrace gaat om
20.30 uur van start. Ook nu
weer zullen de ‘oudjes’ circa
30 minuten hun rondjes maken langs het hopelijk in grote
getale opgekomen publiek.

Live muziek

Tijdens het evenement organiseert de OVZ live muziek
vanuit de muziektent op
het Raadhuisplein. Het zondagmiddagprogramma in
de muziektent is in verband
met de voorbereidingen komen te vervallen.

adverteerders

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte
houden van alles wat in Zandvoort leeft.
De adverteerders in de krant van deze week zijn:

(In alfabetische volgorde)

Administratiekantoor
K. Willemse
Auto Strijder
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Beter Mobiel
Bloemsierkunst Jef &
Henk Bluijs
Café Alex
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Confet’ti B.V.
Danzee

Dorsman Assurantiën
Gemeenschapshuis
Gemeente Zandvoort
Genootschap Oud Zandvoort
IJzerhandel Zantvoort
Jobtide
Pluspunt Boomhut
Que Pasa Playa
Strandpaviljoen 6
Sea Optiek
She Satehcafé
Take Five
Tuk Tuk Company B.V.
Two Squared
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Vanhier
Van Schaik Omaco Makelaars
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met lift

Jac. van Heemskerckstraat 67

Wonen aan zee, op loopafstand het strand, NS-station, centrum en
supermarkt. Dit goed onderhouden 3-kamer appartement op de 4de, tevens
hoogste etage is ideaal gelegen! De woonkamer heeft prachtig zeezicht en
een ruim balkon (ZW) Het complex is in 2005/2006 geheel gerenoveerd en
beschikt over een eigen parkeerterrein. De inpandige garage wordt separaat
te koop aangeboden.
• Geheel v.v. hardhouten kozijnen en dubbele beglazing
• Het gebouw is voorzien van een lift
• Gebruiksoppervlakte ca. 90 m2

Vraagprijs: € 299.000,-- appartement
€ 37.500,-- garage

Met veel smaak en gevoel voor sfeer is dit voormalige 4 kamer appartement
totaal gerenoveerd (2005) en van alle gemakken voorzien. De badkamer
is omgetoverd tot een luxe mediterrane ruimte. De keuken is vergroot en
vernieuwd en het hele appartement is gestuukt, in lichte tinten afgewerkt
en er is een fraaie houten vloer gelegd. Als extra is bij de vraagprijs
inbegrepen de inpandige garage.
Kortom; dit appartement op de 1e verdieping met balkon op het zuidwesten
en prachtig zeezicht is zeker uw bezichtiging waard!
• Zo te betrekken!
• Eigen parkeerterrein
• Gebruiksoppervlakte ca. 85 m2

Vraagprijs: € 279.500,-- (incl. garage)

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie

groene hart

Wilhelminaweg 42

In een doodlopend laantje in het groene hart van Zandvoort ligt deze
verbouwde en keurig verzorgde gezellige tussenwoning. De rustige
ligging in een bijna verborgen zijstraat van de Wilhelminaweg,
de voor- én achtertuin, royale woonkamer met woonkeuken,
3 slaapkamers en ruime zolder maken van dit woonhuis een heerlijke
familiewoning.
•
•
•
•

Inpandige berging
Op loopafstand van alle voorzieningen
3 balkons/terrassen
Gebruiksoppervlakte ca. 140 m2, perceeloppervlak 204 m2

Vraagprijs: € 469.000,--

zo te betrekken

Trompstraat 17/2

www.cvl.nu

2-onder-1 kap

Nassauplein 1

Aan pleintje gelegen goed onderhouden 2 onder 1 kap woning met
4 slaapkamers en zonnige besloten achtertuin op het westen met achterom.
Dit straatje is rustig omdat er alleen bestemmingsverkeer komt, dus ideaal
voor degene die niet zo van drukte houdt.
•
•
•
•

Alle vertrekken beschikken over paneeldeuren
Geheel voorzien van dubbele beglazing en hardhouten kozijnen
Afgelopen 4 jaar gerenoveerd
Gebruiksoppervlakte ca. 100 m2, perceeloppervlakte 105 m2

Vraagprijs: € 379.000,--

in het centrum

Swaluestraat 31-B

Modern, sfeervol, goed onderhouden en zo te betrekken!
Prachtig afgewerkt 3 kamer hoekappartement op de 2e verdieping en
tevens hoogste etage gelegen met een ruime woonkamer van ca. 44 m2,
2 slaapkamers en een zonnig balkon op het noordwesten.
Dit kleinschalige complex (2004) met lift staat midden in het centrum en
het appartement beschikt over 2 parkeerplaatsen en een berging in de
inpandige parkeerkelder.
•
•
•
•

Geen bovenburen
Fraai materiaal gebruik
Afgesloten parkeerterrein voor gasten
Gebruiksoppervlakte ca. 100 m2 (excl. balkon)

Vraagprijs: € 425.000,-- (incl. 2 garageplaatsen)

maisonnette

Sara Roosstraat 52

Deze ruime en zeer lichte 4-kamer maisonnette ligt in een speels opgezet
complex in Park Duinwijck – het laatste grote nieuwbouwproject van
Zandvoort. De woonkamer heeft een plafond dat schuin oploopt tot ruim
3 meter hoogte en een lichtkoepel, een gezellige semi-open keuken en een
aangenaam terras van ca. 10m2 dat uitkijkt op de binnenvijver. Een ander
pluspunt is de parkeerplaats in de parkeerkelder.
• Op loopafstand van het station, centrum en strand
• Kinderrijke omgeving
• Gebruiksoppervlakte ca. 115 m2

Vraagprijs € 284.000,--
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Naamgeving van
Zandvoortse straten

Ondanks winderig en kil weer toch een geslaagde ‘feestweek’
Het weer is wel eens anders geweest tijdens de ‘feestweek’. Dit jaar was het winderig
en kil, terwijl twee jaar geleden de mussen bijkans dood van het dak vielen. Het was

de hitte die toen vooral de profronde parten speelde en de toeschouwers op het strand

Races

Veel belangstelling voor de Kortebaandraverij

Johan Beerepoot, voorzitter van de stichting
Kortebaandraverij die donderdag voor de 34e keer de
draverij organiseerde, was
zeer tevreden over de belangstelling: “Dit jaar waren er volgens mij meer
mensen dan vorig jaar. Ze
stonden nu zelfs aan twee
kanten van de baan op de

De Mannetjes
Het weer

‘Zo, de herfst hebben we
dit jaar alvast gehad.’

Kostverlorenstraat, waar ze
de laatste jaren eigenlijk alleen voor de deur bij hotel
Faber stonden. Ook de totalisator was zeer tevreden. De
omzet was bijna €21.000 en
dat was tot nu toe voor dit
seizoen een record.” De draverij op zich hield het net aan
droog, maar tijdens de laatste rit kwamen er toch wat
spettertjes naar beneden.

Ook zondag hielden de weergoden de organisatie van de
Holland Casino Profronde, de
Circus Zandvoort Solexrace
en de Versteege Wielersport
Dikkebandenrace in spanning. Ten eerste zijn natuur-

Jazzbijlage
Alles over het
jazzweekend
van 1-3 augustus

De start van de Holland Casino Profronde van Zandvoort

lijk de professionele coureurs
gebaat bij een droog parcours, maar ook de ondernemers zien graag droog weer.
Arlan Berg: “Een beetje wind
is voor deze mannen niet zo
erg maar de bochten in het

parcours die nieuwe bestrating hebben kunnen zeer
verraderlijk glad worden als
het regent. Het had alleen
een paar graadjes warmer
mogen zijn.” Uiteindelijk
werd hun wens gehonoreerd
en bleef het zondagavond
droog.

• Donker Schwarzkorn
€ 1,25
€ 0,75
• Suiker donut
• Weekendtaartje € 7.95
Stap ook eens binnen voor
een heerlijk belegd broodje
met ambachtelijk gemaakte
salade, of een heerlijk kopje
koffie met een gebakje
Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

Conclusie

Al met al was het een redelijk
weekend dat ordelijk is verlopen. Het zou alleen mooi
zijn als er voor deze week
ook nog iets op de vrijdag
georganiseerd zou kunnen
worden. De dranghekken zijn
dan toch in het dorp, daar
zou geprofiteerd van kunnen en moeten worden. Wie
komt er met een idee?

Salsa

Zaterdag was het niet veel
anders. Winderig weer met
zo nu een dan wat regen
weerhield de mensen gelukkig niet om toch van het
Zandvoortse Salsa festival
2008 te komen genieten.
Een keur van topartiesten
trad op de beide podia op
en hadden niets te klagen
over de belangstelling. Het
Dorpsplein was goed gevuld
en ook in de Haltestraat was
redelijk wat publiek op de

Zandvoorts Open
golftoernooi

zie
pagina
11+12

hield. De diverse organisaties waren echter redelijk tevreden over de belangstelling.

topattractie Trafassi afgekomen. De warme klanken van
de salsa zorgden voor een
dansende menigte op beide
locaties.

Sport

De pechprijs ging naar Louis Reijnders met zijn Muziektentsolex

Zandvoort Optiek

OAKLEY ZONNEBRIL MET
INGEBOUWDE MP3 SPELER
EXCLUSIEF BIJ ZANDVOORT OPTIEK

Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

De Zomerbraderie komt er weer aan.
Hou rekening met de
verkeersbesluiten die
de gemeente neemt.
U leest er meer over in de gemeente-advertentie.
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burgerlijke stand

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de enorme
belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijden van

Gerrit Anthonie Piers
Ondanks ons verdriet is het voor ons een grote steun
te weten hoeveel Ger voor velen betekend heeft en
dat wij niet de enigen zijn die hem missen.
Namens de familie,
Ali Piers-van der Mije
Zandvoort, juli 2008

Toch nog onverwacht is in het ”Huis in
de Duinen” te Zandvoort overleden

Antonius Wilhelm Bos
Anton
*Amsterdam
20 april 1935

† Zandvoort
17 juli 2008
H. Bos - Husanovic
Zusters
Broers
Overige familieleden

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden in crematorium Westerveld.

Bedroefd delen wij u mee dat, omringd door
liefde en warme gedachten van allen die
haar dierbaar waren, rustig is ingeslapen
onze lieve moeder, oma en overgrootoma

Ernestine Anna
van der Kamp – Weber
Erna
weduwe van Willem van der Kamp
† Amsterdam
19 juli 2008
Kinderen,
kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Correspondentieadres:
Cilia van der Kamp
J.C. Breenstraat 8-hs
1093 KE Amsterdam
De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden in crematorium Westgaarde te Amsterdam.
2

Verregende promotietrip goed voor 200.000ste bezoeker Juttersmu-ZEE-um

restaurant aan het strand

Semmy Djessie, dochter van: Wakker, Theodorus Jeroen en:
Hoks, Desirée Natalie Patricia.
Sefanja Chevergail Siomara, dochter van: Faria, Gregory
Vincent en: Gravenbeek, Olivia Shirley.
Renze Robert, zoon van: Kanger, David Duncan en: Acampora,
Debora Martina Catharina.
Dante Gustavo, zoon van: Kanger, David Duncan en:
Acampora, Debora Martina Catharina.
Pien, dochter van: Magielse, Michel Gabriel en: Overgaag,
Ilonka Johanna.
Juliano Senna Beau, zoon van: van Loon, Julius Theodorus
en: Woldanska, Malgorzata Renata.
Xaviera Rosalie Lilo, dochter van: van Dongen, Johannes Paul
en: Disco, Bianca Petronella Wilhelmina.
Esmatullah Omed, zoon van: Kooshani, Hamidullah en:
Kooshani, Maryam.

Ondertrouwd:

van Oostrom, Johannes Wilhelmus en: van Overdijk,
Catharina Johanna Maria.
de Bruin, Raymond en: Draaijer, Anna Oera Linda.
van Galen, René Karel Hendrik en: van Dansik, Ursula.
Bank, Johannes Hendrikus en: de Lang, Veronique Angela
Lucie.
Calf, Marc Maurice en: Maters, Rosanne Mila.

Tillmanns, Carl Heinz Ludwig Ferdinand, oud 83 jaar.
Bakker, Cornelis Willem, oud 77 jaar.
Schuiten, Jacob, oud 81 jaar.
Meijer geb. van Harten, Neeltje Grietje, oud 79 jaar.
Tihanyi geb. Angyal, Evá Eleonóra, oud 85 jaar.
Kroon, Nicolaas, oud 88 jaar.

groep van circa 100 inwoners van de Duitse stad Trier had
een prijs gewonnen: een dagje Zandvoort!

Tel. 023 - 571 57 07

www.clubnautique.nl
juli
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kerkdiensten

ZONdag 27 juli

Protestantse gem. Zandvoort,
Kerkplein
www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur mevr. ds. R. Hoogewoud uit Haarlem
RK Parochie St. Agatha,
Grote Krocht
www.aap-parochies.nl
10.30 uur pastor IJ. Tuijn
RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
www.aap-parochies.nl
10.30 uur pastor D. Duijves

Presenteert 29 juli
aanvang 20.00 uur

The Knighton Town Brass Band

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Hogeweg 39-1 • 2042 GE Zandvoort
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 16.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@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
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort
Druk: Dijkman offset
Visseringsweg 40 - Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders
Tel. 06-1139 1478 • info@zvo-verspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

cartoon

Vanaf heden voor de regio Zandvoort

023 -7515 666

colofon

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Dag en nacht bereikbaar

Mevrouw Karb (links) met haar schoondochter en kleinkinderen

De Duitse radio- en televisiezender Antenne West wilde
hun kijkers en luisteraars door
middel van een prijsvraag
kennis laten maken met onze
badplaats. Ze reserveerden
twee bussen waarin de 100
gelukkigen naar Zandvoort
afreisden. Maandag was het
dan zover, alleen hadden de
organisatoren er niet op gerekend dat uitgerekend die
dag de herfst keihard toe
zou slaan. Windkracht 8 uit
het noordwesten met striemende regenvlagen zorgden voor veel ellende omdat
bijna niemand van de groep
de juiste kleding had aangetrokken of meegenomen. De
groep Duitsers werd door
burgemeester Niek Meijer

in Beachclub 10 verwelkomd
waar ze kofie met appelgebak kregen aangeboden door
de Zandvoortse strandpachtersvereniging. Vervolgens
was er een optreden van het
Zandvoorts Mannenkoor dat
heel toepasselijk als laatste
nummer ‘Warum bist du hier
gekommen’ zong.
Ook een bezoek aan het
naast Beachclub 10 gelegen
Juttersmu-ZEE-um stond op
de agenda. Heel toevallig
stond de teller van het museum op 199.952 bezoekers
(vanaf mei 2000). Het lag
dus in de lijn der verwachting
dat iemand van de groep de
200.000e bezoeker zou zijn.
Het werd mevrouw Rita Karb

Sanne Mans Kwintet

Sanne Mans – vocal
Carlos Ema Lopez – piano Eric Heijnsdijk – bass
Rutger Gernandt – drums Angie Seitz – saxophone

vrijdag 1 augustus
JAZZ BEHIND THE BAR
LIVE 21.00-00.00 UUR

Hans van Pelt

die samen met haar schoondochter Kristina Barzen en
kleinkinderen Dennis en
Daniëlle, geheel in zomerkleding gekleed, de eer te
beurt viel. Zij werd door de
burgervader gefeliciteerd
die haar enkele presentjes
overhandigde. Ook de bezoekers 199.999 en 200.001
kregen van Meijer een aandenken. Heel toepasselijk
had hij twee paraplu’s in de
Zandvoortse kleuren meegenomen. Als laatste programmaonderdeel reed de bus
nog een rondje op het circuit
voordat de groep, ongetwijfeld gedesillusioneerd door
het slechte weer, weer naar
het veel warmere Duitsland
ging.

Golf van protest levert taart op
Vorige week donderdag sloot de termijn dat bewoners

van de buurt Boulevard Noord hun zienswijzen ten aanzien van het ter visie gelegde voorontwerp bestemmings-

plan Boulevard Noord konden indienen. En het werden er
heel veel: 200!

www.zandvoortsecourant.nl

U komt toch ook?

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~
~ Verzorging van overledene ~
~ Begeleiding voor nabestaanden ~
~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~

Wat als promotie voor Zandvoort had moeten gelden, viel
maandag letterlijk en iguurlijk volledig in het water. Een

Geboren:

Overleden:

Correspondentieadres:
H. Bos - Husanovic
2e Leeghwaterstraat 60
1018 PE Amsterdam

* Zandvoort
31 januari 1917

5 juli - 18 juli 2008

waterstanden

Baliemedeweerkers gemeente kregen taart aangeboden

In het bestemmingsplan
wordt de mogelijk geschapen om het braakliggende
terrein op de hoek van de
Tjerk Hiddesstraat en de
Burg. van Alphenstraat een
flatgebouw te realiseren.
Dit is zeer tegen de wensen
van de omwonenden die al
rondom in de flats zitten
en dit kleine stukje groen
dat ze nog in de buurt hebben willen koesteren. Een
tweetal bewoners heeft
de afgelopen 6 weken zich

opgeofferd om de bezwaarschriften van hun buurtbewoners naar de gemeente
te brengen en af te laten
stempelen voor ontvangst
door de dames van de
Centrale Balie. Ze deden dit
zodat de bezwaarmakers dit
niet onder werktijd hoefden
te doen.
Omdat het een ‘golf van
protest’ werd die de dames
van de gemeente moesten
verwerken, werden zij door

de buurtbewoners op een
taart met een afbeelding
van een golf getrakteerd.
Deze symboliseerde ook de
‘golf aan werk’ dat de 200
bezwaarschriften met zich
meebrachten.
“Het leeft echt in de buurt,
iedereen spreekt er schande
van om daar een gebouw
neer te durven zetten. Dit
duinterreintje is volop in
gebruik als stukje groen om
even doorheen te wandelen
of op een bankje te zitten,
kinderen kunnen er spelen en
schommelen, mensen maken
even een praatje met elkaar,
noem maar op. Men vindt
het ook ‘niet meer van deze
tijd’ om al het groen zomaar
vol te bouwen en elk stukje
lora en fauna op te offeren
aan de bouwdrift van een
gemeente. Deze gemeente
heeft nota bene ten tijde van
opstart van ‘het groene lint’,
dit terreintje daarin opgenomen door er schelpenpaden
in aan te leggen. Men leek
zo op de goede weg en nu
scheppen ze de mogelijkheid
tot het bouwen van nog een
latgebouw!”, aldus een verontwaardigde buurtbewoner. Het laatste woord over
dit bestemmingsplan is dus
nog lang niet gezegd.

column

Volgens mij…

klinkt het als een besmettelijke ziekte. Hyves! Maar
volgens mijn kleindochter
Steffie is dat niet zo. Het
werkt wel verslavend want
sinds haar logeerpartij zit ze
constant achter onze computer te hyven. “Kom oma
er is niks aan. Ik ga je eerst
oppimpen!” Nog steeds snap
ik het niet en ik voel me ontzettend dom en vooral oud.
“Wie wil je als vriendje?
Zullen we eerst maar mijn
moeder doen dan heb je er
alvast één.”
Het is lang geleden dat ik
een vriendje zocht. Zo had ik
een vaste vriendinnengroep.
We liepen (eigenlijk laneren)
altijd een rondje Zandvoort.
Soms gingen we met de iets
weg. Of we liepen over het
strand naar IJmuiden en met
de trein weer terug. Verder
was er nog een andere groep.
Het waren twee Duitse families die een maand een huis
huurden. De groep was gemixt, met z’n allen zaten we
op het strand en genoten
van muziek, de zee en van elkaar. In mijn beleving waren
de zomers fantastisch. Na al
die jaren heb ik nog steeds
contact met één van hen, zij
is een lieve vriendin geworden. Als we jarig zijn bellen
we elkaar en soms ga ik naar
haar toe.
“Hallo oma, let je even op
hoe ik het doe want anders
weet je het straks niet meer”,
zegt Stefie streng. “Sorry, ik
was even op zoek naar vrienden. Ga maar verder.” Zoals
altijd is elk begin moeilijk.
Maar langzaam aan word
ik wegwijs in de wereld van
Hyves. Mijn hulpje is weer
naar Leek en ik moet alles
zelf uitvinden. Ondertussen
groeit m’n vriendenkring
met personen die ik lang
niet gezien of gesproken
heb. Een tip: let op voordat
u ‘ja’ tegen Hyves
zegt! Het is besmettelijk en verslavend
maar zó ontzettend
leuk!

Nel Kerkman

familieberichten
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Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort
is een multifunctioneel jaarrond horecabedrijf op het strand
in Zandvoort met drie zalen en een groot terras.
Wij voeren een Frans georiënteerde keuken en bieden
ruimte voor vergaderingen, huwelijksparty’s e.d.

TER VERSTERKING VAN ONS BEDRIJF ZOEKEN WIJ
PER DIRECT EEN FULLTIME

REPRESENTATIEVE, FLEXIBELE,
GASTVROUW / -HEER
MET AANTOONBARE HORECAEN LUXE A LA CARTE ERVARING
****
TEVENS ZOEKEN WIJ

FULLTIME EN PARTTIME
MEDEWERKERS BEDIENING

voor de
sponsoring
4-daagse.

U kunt uw schriftelijke sollicitatie met CV richten aan:
Take Five aan Zee b.v.
t.a.v. de heer C. Kuin
Postbus 398, 2040 AJ Zandvoort
Of stuur een e-mail: info@tfaz.nl
Voor meer informatie: 023-5716119 / www.tfaz.nl

meubelmakerij – timmerbedrijf
meubels op maat voor woonkamer, kantoor, keuken, badkamer etc.
timmerwerk: wanden, vloeren, ramen, deuren, kozijnen, plafonds,
kleine en grote verbouwingen

Kamerlingh Onnesstraat 11/3, 2041 CB Zandvoort

tel. 023-5737888

Voor
gezelligheid,
lunch & diner
Alle gerechten zijn
ook af te halen!

N I E UW N I E UW N I E UW
voor Gem. Bennebroek, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort

ZC30

4

Naam
Adres
PC/Plaats
Telefoon
Email

Dhr/Mevr

Opsturen naar: Beter Mobiel, Antwoordnummer 310, 2040 VB Zandvoort

29
30
31

1
2
3

15-16
16
16-24
16-17
17
24

25-29
29

30-31
31

Grand Café Danzee - Kerkplein 8 - T. 023 571 22 52

JA, stuur mij gratis de uitgebreide brochure.

27
27

30

officieel dealer van

Max Planckstraat 44, 2041 CZ, Zandvoort
023-5735735
www.betermobiel.nl info@betermobiel.nl

25
25

2-3
7
9-10
10
10

JOOST VAN DIEPEN
vraag vrijblijvend offerte

evenementen agenda
Week 30 • 2008
Juli

augaugaugaugaugaugaugjulijulijuli

Peter, bedankt

Iets te (ver)kopen?

Plaats een
Zandkorrel
(zie pagina 10)

Vismarkt - NH Hotel. Aanvang 18.30 uur
Yoga op het strand - Strandbibliotheek
Zandvoort, 11.00-12.00 uur:
Ouders & kinderen van 3 t/m 7 jaar
13.00-14.00 uur: Yoga op ’t strand (18+)
Kadobraderie - Gasthuisplein
Muziektent - 14.00 - 17.00 uur: Zandvoorts
Mannenkoor + Beach Pop Singers
Classic Concerts - Silver (Brass) Band,
Beachclub 10. Aanvang 20.00 uur
Muziektent - 19.00 - 21.00 uur Zweedse
Show & Big Band Phontrattarne
Opening jazzfestival - Café Neuf, 20.00 uur

VVV Zandvoort:
de hele zomer 7 dagen per week geopend!

Huisarts B. van Bergen
vakantie van
28 juli 2008 t/m 10 augustus 2008
Waarneming:
A t/m K: Huisarts Scipio
Tel.: 5712058
L t/m Z: Huisarts Weenink
Tel.: 5712499

Met oog en oor
de badplaats door

Santekraampje daverend succes

De slotdag van de Rekreade, het Santekraampje, is een

daverend succes geworden. Vrijdag was het Gasthuisplein

het domein van maar liefst 200 kinderen die zich uitermate goed vermaakten.

Augustus
Jazzfestival - Jazz in Zandvoort, in de horeca
Jazzfestival - Jazz in Zandvoort, Podium
Raadhuisplein
Jazzfestival - Jazz in Zandvoort, on the Beach
bij Take Five aan Zee 15.00 uur tot 19.00 uur
Kadobraderie - Gasthuisplein
51ste Muggenronde
Zandvoort Alive - Strandpaviljoens 13/14/15
Kadobraderie - Gasthuisplein
Zomermarkt - Feestmarkt met entertainment,
centrum
Swingsteesjun on the beach - bij Take Five aan Zee
Spinningride - strandpaviljoen Booker
KLM Open - Kennemer Golf & Country Club
Nationaal Oldtimer Festival - (autoraces)
Circuit Park Zandvoort
Koopzondagmarkt - centrum
Classic Concerts - Vioolconcert, Protestantse
kerk
Zwem 4-daagse - Aqua Mundo, Center Parcs
Classic Concerts - Cleveland College,
Protestantse kerk
Yoga & meditatie - Yoga Strandfeest Enter
Joy - voor het hele gezin, zie www.enterjoy.nl
Top Gear Festival - Circuit Park Zandvoort
Blote Billenloop - naaktstrand
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Veel drukte en gezelligheid op het Gasthuisplein

Er was dan ook van alles te
doen. Inkleuren, kaarsen
maken, tekenen, boetseren,
tegels beplakken, schminken
en een ballonnenwedstrijd
waren onder andere dingen waar de jongsten van

Zandvoort zich mee konden
vermaken. Daarna werd er
door de grote groep op de
tonen van vrolijke muziek
‘gevolksdanst’ en de papa’s
en de mama’s konden allemaal meedoen. Het was dan

ook een lust voor het oog om
het dansen te aanschouwen.
Vanaf peuters die amper
konden lopen tot aan een
enkele oma of opa dansten
mee. Tot slot konden de kinderen nog genieten van een
poppenkast. Maaike Cappel:
“We hebben het nog nooit zo
druk gehad en ik doe dit toch
al een tijdje. We hebben meer
dan 200 spelkaarten verkocht. Dankzij de sponsoring
van het Pannenkoekenhuis
in de Kerkstraat en Fritures
d’Anvers hebben ze allemaal
ook nog wat te drinken en
eten gekregen. Ook waren er
veel prijzen beschikbaar gesteld voor de mooiste kleurplaten en tekeningen.
Een hele feestdag dus voor
de kleintjes maar ook voor
de wat groteren.” Waarmee
bewezen is dat creativiteit
het Gasthuisplein weer een
levend plein zou kunnen maken! Het was een mooi gezicht, zo een vol plein.

Culinaire gerechten tijdens Vismarkt
Sinds kort voldoet de Zandvoortse vestiging van het NH
Hoteles volledig aan de normen van de Spaanse keten. Dat

gegeven was onlangs al reden voor een feestje. Als voorzet-

ting daarvan kan de Vismarkt, die afgelopen en komende
vrijdagavond in samenwerking met visleverancier Jan van
As wordt georganiseerd, gezien worden.

Het fruits de mer buffet

Een keur van ‘fruits de mer’,
van verse oesters tot gerookte zalm en van tonijntartaar
tot Hollandse Nieuwe, waren
op ijs uitgestald en werden
eventueel a la minute getrancheerd door deskundige
handen; voor de liefhebber
als een oceaan van lekkernijen. Tevens had de brigade
van chef Marco Buisman
een meer dan uitstekende
schaaldierensoep bereid. De
zeevruchten werden dan ook
gretig afgenomen.

Komende vrijdag is er weer
Vismarkt in restaurant MEER
in NH Hoteles. Mocht het
mooi weer zijn, dan is er
zelfs een mogelijkheid om
op het terras aan de zeezijde te dineren. Dan staat daar
weer het voorgerechtenbuffet met lekkers. U kunt dan
kiezen voor een driegangen
(€ 32,50 per couvert) of een
viergangen ( € 40) menu.
Voor respectievelijk € 7,50 en
€ 10 extra krijgt u daar passende wijn bij en na aloop

kofie en huisgemaakte lekkernijen.
Het driegangen menu voor
vrijdag 25 juli is als volgt: als
voorgerecht een keuze uit
het voorgerechtenbuffet
van chef Marco Buisman.
Vervolgens kunt u een keuze
maken uit gegrilde lengilet
met een saus van Nouilly
Prat (een Franse aperitiefwijn) of een entrecote met
jus de veau als hoofdgerecht. Hierbij kunt u ook
een keuze maken uit het
saladebuffet. Als dessert
kunt u een keuze maken
uit een uitgebreid dessertbuffet met allerlei desserts
en warme items als crêpes
Suzettes. Als u voor het viergangen menu kiest krijgt u
als tussengerecht gebakken
coquilles met gestoofde
komkommer en champagneschuim.
Reserveren voor de Vismarkt
is gewenst maar niet noodzakelijk. Bel voor meer informatie of reserveren: 5760745.

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Zandvoort Schoon!?

Geen lente maar zomerkriebels heeft de Zandvoortse
gemeente. Diverse straten
en pleinen worden flink
onder handen genomen.
De veegwagens rijden af en
aan door de straat en doen
hun werk rigoureus. Ook
de tegels van de boulevard
worden met de hogedrukspuit schoongespoten en
zien er fris uit. Zandvoort
is er klaar voor. Nu alleen
nog de zon en dan komt
alles goed.

Dolijntje

De gemiddelde Zandvoortse
hondenbezitter wandelt
regelmatig over het strand
met de hond. In de zomer
mag dat ’s morgens alleen
voor 9.00 uur (en ’s avonds
na 19.00 uur weer) en alleen aangelijnd. Wie niet
was aangelijnd en daardoor
de weg kwijt was geraakt, is
het dolijntje op de foto. Die
was aangespoeld en werd
dinsdagochtend gevonden
door de hond en zijn baasje.
Of de redding voor het dolijntje op tijd kwam is ons
helaas niet bekend.

Bedankt!

De organisatoren van de
Wielerronde en de Solexrace
waren zeer content met de
snelle en correcte service van
de afdeling vergunningen bij
de gemeente. De vergunningverleners kregen daarom uit
handen van medeorganisator Arlan Berg maandagochtend een doos met haringen
aangeboden. Tevens leverde
Arlan een doos met zilte
lekkernijen af bij de afdeling
Reiniging en Groen, want
daar is eveneens uitstekend
gepresteerd. Niet vóór het
evenement maar juist erna,
met het schoonmaken van
de straten. Dit jaar kostte
dat extra veel moeite, want
een of andere ‘grappenmaker’ was met de witkwast de
tour langs gereden.

Alzheimer café

In Haarlem is al een
Alzheimer café waar mensen met dementie, partners
en familieleden en alle andere belangstellenden elkaar
kunnen ontmoeten. Ook in
Zandvoort is gebleken dat er
behoefte bestaat aan meer
informatie over dementie. In samenwerking met
ZorgContact, Zorgbalans,
Draagnet, het vrijwilligerswerk en het ouderenwerk
hebben twee bestuursleden
van Alzheimer Nederland
afd. Zuid Kennemerland
het initiatief genomen om
als proef een café te openen in Zandvoort. Het eerste Zandvoortse café wordt
gehouden op 3 september vanaf 19.00 uur in het
Wijksteunpunt Zandvoort
Noord. Iedereen is van harte
welkom.

Raadsel opgelost

In oog en oor van verleden
week vroegen we ons af
waar de mooie koperen lantarens die naast de trappen
van het Raadhuis staan, gebleven zijn. Het mysterie is
door een onderhoudsmon-

teur uit de doeken gedaan.
Namelijk, na de nacht van
de eindexamenuitslagen
zijn er diverse vernielingen gemeld: waaronder
ook de vernieling van de
lantarens. De één was
behoorlijk vernield en de
andere was zoek en is later weer teruggevonden.
De lantarens worden momenteel met de hand gerepareerd bij een bedrijf in
Vlissingen.

Strandbibliotheek

Ondanks de natte zomerdagen blijft de organisatie van de strandbibliotheek optimistisch met
het aanbieden van leuke
activiteiten. Vrijdag 25
juli is er op het strand
Yoga voor alle leeftijden.
Ouders en kinderen zijn
welkom om samen, onder leiding van Hilde van
Wageningen, zich te onthaasten. Zondag 27 juli
2008 van 11.00 tot 13.00
uur is er een minitheater
waar via het vertelkastje
de allerkleinsten worden
voorgelezen. Vervolgens
komt er woensdag 30 juli
van 14.00 tot 16.00 uur
een echte piraat op bezoek bij de strandbibliotheek. Kinderen van 4 tot 8
jaar mogen meedoen aan
een avontuurlijk feest vol
met spannende spelletjes
en verhalen. Je moet je
wél van tevoren opgeven
want er kunnen maar 20
kinderen meedoen! De
strandbibliotheek is te
vinden tussen de strandpaviljoens 9 (Maritime) en
10 (Beachclub 10).
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Wandelvierdaagse van Nijmegen: “Volgend jaar doen we weer mee!”
De internationale wandelvierdaagse 2008 van Nijmegen is achter de rug. Als krant zijn we benieuwd naar de prestatie’s
van de Zandvoortse deelnemers aan deze vierdaagse internationale wandeling. In plaats van de route te lopen, hebben
we een rondje gebeld om aan de weet te komen of iedereen de eindstreep gehaald heeft.

Het vierdaagse zestal, van linksboven naar rechtsonder: Sanja Hoekema, Luciene Paap, Maritza Jansen, Ellen Faas, Laila Teunissen en Cynthia de Keyzer.
Foto Mark van der Wal

door Nel Kerkman

De enige Zandvoorter die voor het eerst mee liep in de
Nijmeegse vierdaagse was Bert Beumer. In het begin wandelde hij samen met zijn dochter maar door een eerdere blessure moest die helaas afhaken. Hoewel Bert al vaker heeft
meegedaan met de Air Borne wandeltocht was deze 4daagse
een bijzondere ervaring. Volgend jaar doet Bert beslist weer
mee. Maar eerst gaat hij op 11 en 12 oktober met de tweedaagse A Sister’s Hope 60 km Walk meelopen om geld op te
halen voor meer en beter onderzoek naar borstkanker.

Het gezin Prins, Alma, Willem en zoon Marcin, ontving voor
de tweede keer het speciale ‘kruisje’. “Ook dit jaar was de
saamhorigheid groot en wens je dat het altijd zo zou zijn!”
vertelt Alma enthousiast.” Militairen uit allerlei landen die
elkaar juichend binnen halen. Maar vergeet ook de mensen
niet die de wandelaars de hele dag toejuichen, aanmoedigen en van alles aanreiken. In de feestelijke dorpen met veel
muziek gaat het lopen vanzelf en voel je de enorme steun
van het publiek. Zonder publiek zou het lopen veel zwaarder
zijn.” Verder zegt ze: “Na aloop hebben we, net als velen met

ons, een aantal gladiolen gelegd op het monument voor de
mensen die in 2006 helaas op de eerste en enige vierdaagse
dag zijn overleden. Zij worden niet vergeten.”

“Kleine wasjes, grote wasjes, stop ze in je wasmachien, laat ze lekker draaien!” De bekende Surinaamse groep Trafassi zorgde voor een vrolijke en zomerse sfeer in Zandvoort,

Rob Wiche heeft voor de 14e keer de eindstreep behaald
en vertelt zijn ervaring. “Het was goed wandelweer, niet te
warm, met af en toe een verfrissende bui. De laatste twee
dagen zijn vanwege de grotere afwisseling (meer mensen
langs de route) leuker dan de eerste twee en in die zin wat
mij betreft lichter. Mijn vaste voornemen is om volgend
jaar weer mee te doen.” Daarbij geeft Rob nog een leuke
tip: “Het zou wellicht een leuk idee zijn als alle Zandvoortse
wandelaars volgend jaar de laatste dag in een T shirt zouden
lopen ter promotie van onze mooie badplaats.”

door Stephanie Vork

Ook het echtpaar Wim en Jannie Hoppe hebben allebei met
succes de eindstreep van de 40 kilometer gehaald. Voor Wim
was het de 2de keer en Jannie liep voor de 3de keer mee.
“De ervaring deze keer was dat we rustiger liepen dan de
vorige keer. We dachten dat we in ons tempo konden blijven
lopen, maar dat was niet te handhaven omdat op sommige
plaatsen geen ruimte was om andere lopers in te halen.
Met ons liepen ook nog Ingrid Schrader voor de derde keer
en Liesbeth Versteege voor de vijfe keer mee, die ook met
succes de eindstreep van de 40 kilometer hebben gehaald.”
Verder meldt Wim dat ze volgend jaar niet van plan zijn
om mee te lopen maar zodra zijn vrouw Jannie in de toekomst 30 kilometer mag lopen sluit Wim niet uit om nog
een keer mee te doen. Heel leuk was het dat zowel Ingrid
Schrader als Jannie Hoppe met een chip liepen waardoor
het thuisfront de dames kon volgen qua afstand en tijd.
“Ook het ontmoeten van mede Zandvoorters was volgens
Wim erg leuk en een duim van Zandvoortse toeschouwers
die je toevallig langs de kant zag staan.” Zo te horen was
het wandelfestijn ook dit jaar voor iedereen één grote happening. Het Zandvoortse ‘contingent’ 4daagse lopers wordt
met de week groter. Op de valreep ontvingen we het bericht
dat ook de zes Zandvoortse dames, zie foto, de rit hebben
uitgelopen. Voor het merendeel van de dames was het de
tweede keer en het was een “hel maar ook feest.” Zij stellen
zichzelf de vraag of ze de komende 4daagse weer van de
partij zullen zijn.

Beachclub Riche biedt u op 2 augustus aanstaande de mogelijk-

heid. Een aantal topartiesten uit onze hoofdstad geeft acte de
présence tijdens een onvervalst avondje Mokum aan Zee.

Ans Tuin
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De bekende Amsterdamse
zangeres Ans Tuin, volgens
velen de nieuwe Parel van de
Jordaan, zal deze avond samen met andere Mokumse
artiesten optreden. Ans Tuin
is een echte Amsterdamse
en staat bekend om haar
schitterende vertolkingen
van onder andere ‘Kleine
Jordanees’ en de Tante Leen
hit uit de jaren ’60 ‘Oh,
Johnny’.

Naast A ns Tuin z ul len ook Pierre de Haan,
Manon Stokman, Henk van
Mokum, Jan Haver en Peter
Marnier op het podium van
Beachclub Riche optreden.
Het belooft een groots evenement te worden, volledig
in de Mokumse sfeer, dus
met volop zang, al dan niet
smartlappen, en gezelligheid.
De optredens van deze
Amsterdamse rasartiesten
beginnen vanaf 16.00 uur.
Tevens wordt u de mogelijkheid geboden om van
een barbecue te genieten.

De aanvang van de barbecue is vanaf 17.00 uur.
Entreekaarten voor Mokum
aan Zee kosten € 7,50 in de
voorverkoop tot en met
31 juli en € 12,50 na deze
datum. De barbecuekaart
kost € 15 per persoon. U
wordt vriendelijk verzocht
om voor de barbecue te reserveren. De voorverkoop
is ondertussen gestart.
Voor kaartverkoop, meer
informatie en reserveringen kunt u bellen met
Beachclub Riche: 5730516 of
5739911. Beachclub Riche is
gevestigd aan de Boulevard
Barnaart 65.

afgelopen zaterdag 19 juli.

In de Haltestraat, op het
podium bij de Chin Chin en
café Neuf, volgde het publiek
trouw de dansinstructies op
van de leadzanger. Melige
kinderliedjes als ‘Rijden in
een wagentje’, maar ook opzwepende salsanummers
zoals ‘Suavemente’ zorgden
ervoor dat de enthousiaste
menigte uit zijn/haar dak
ging. “Het is zo koud, regen
valt soms met bakken uit de
lucht. Maar gelukkig, tijdens
het Salsafestival zat ik lekker
op het verwarmde terras van

Trafassi

Café Neuf met de vrolijke
muziek van Trafassi. En ik
voelde deze avond even vakantie en de zomer door mijn
lijf, heerlijk!”, zei een toerist
uit Zwitserland een dag la-

ter. En zo was het ook. Een
beetje zomergevoel tussen
de koude julidagen door.
Op het podium bij Yanks
Saloon op het Dorpsplein,

Hoe kunnen we
dit nou verkopen?
Ook al maken we nog zulk
lekker brood, zonder goed
winkelpersoneel verkopen we er
niks van. Vandaar dat wij op zoek
zijn naar enthousiaste

verkoopsters (m/v).
Meer weten?
Bel 023-5271771
of mail je cv naar
info@vvlp.nl

U kent ze vast wel: de stunts die in Amerikaanse stadions worden uitgehaald met monsterlijk grote terreinwagens en trucks. Het stuntteam van Stunt Movie Production komt

31 juli naar Zandvoort met een indrukwekkende show met stunts. De zware monstertrucks zorgen voor een alles verpletterend spektakel.

Het is duidelijk, Zandvoort
was afgelopen zaterdag
verkeerd in warme Spaanse
en Zuid-Amerikaanse sferen,
ondanks de kou, wind en regen op deze julidag.

hun twee meter hoge wielen
en 1400 pk, verpletteren de
kolossale gevaartes normale
auto’s alsof het speelgoedauto’s zijn. De Powerbox, één
van de trucks, maakt metershoge sprongen bovenop de
reeds verpulverde auto’s.

Gratis parkeren

Het is een bloedstollend
90 minuten durend spektakel met salto’s draaiende
auto’s, razende quads (vierwiel motoren), motoren
die meterslange en -hoge

sprongen maken en de alles
verpletterende monstertrucks. Het team is zeer
allround en heeft meegewerkt aan diverse James
Bond ilms en televisiese-

ries als Tatort en Cobra.

Monstertrucks

Met recht alles verpletterend,
acht ton zwaar en reusachtig
zijn de Monstertrucks. Met

De show is donderdag 31 juli
te zien op parkeerterrein De
Zuid aan het Ir. Friedhoffplein.
Aanvang is 20.00 uur. Kaarten
zijn vanaf € 10 verkrijgbaar aan
de kassa die geopend is vanaf
60 minuten voor aanvang van
de show. Ook kunt u van te voren kaarten ophalen op parkeerterrein De Zuid. Bezoekers
van de show parkeren gratis op
het parkeerterrein. Meer informatie kunt u vinden op www.
stuntmovieproduction.com.

Nieuw festival bij Rapa Nui: Saltshaker
Rapa Nui laat weer van zich horen. Komende zondag, 27 juli,
staat muziek weer centraal bij het actieve Zandvoortse strand-

paviljoen. Een nieuw festival, Saltshaker genaamd, zal dan voor
de eerste keer worden gestart. Het initiatief is ontstaan vanuit

de behoefte aan een nieuw evenement met alternatieve muziek als verrijking op het bestaande aanbod.

Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Hoofddorp, Velserbroek, Zandvoort. www.vvlp.nl

waar het terras grotendeels met grote parasols
overdekt was tegen de
eventuele regen, speelde
onder andere de 11-koppige
band Cheverón aanstekelijke muziek. Een groot
deel van het publiek hield
zichzelf warm door te
bewegen op de zonnige
salsamuziek. Een aantal paren stal de show vooraan bij
het podium door fantastische salsamoves te laten
zien.

Monsterlijke stuntshow op parkeerterrein De Zuid

Monstertruck in actie

‘Mokum aan Zee’ bij Beachclub Riche
Gezellig meezingen met ras-Amsterdammers en inhaken?

Salsafestival 2008: zonnig, ondanks kou!

Op het programma staan
vier getalenteerde DJ’s. De
organisatie is blij dat Tom

Trago komt draaien, zijn
kenmerkende mix van disco,
house en techno bracht al

menig dansvloer in vervoering. DJ Dirty D.is.ko, mede
verantwoordelijk voor het
oprichten van het Headroom
collectief, en muzikale duizendpoot Salvador zullen
eveneens hun kunnen laten
horen. Als afsluiter draait Mr.
Slide, medeorganisator van
Saltshaker en bekend van
het programma Malfunktion

Radio. Een festival derhalve
om niet te missen!
Om 16.00 uur gaat Saltshaker
van start met de eerste DJ. Het
feest gaat door tot middernacht en om het zo laagdrempelig mogelijk te houden is
het gratis toegankelijk. Naast
het podium met DJ’s is er ook
een speciale mobiele disco.
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Joost van Diepen
Meubelmakerij – timmerbedrijf

door Erna Meijer

In loods 3 aan de Kamerlingh Onnesstraat 11 werkt Joost

van Diepen sinds korte tijd als specialist meubelmaker en
timmerman. “De liefde bracht mij weliswaar al in 2000
naar Zandvoort, maar tot december vorig jaar had ik mijn

bedrijf in IJmuiden”, aldus de bevlogen ambachtsman die
nu in Zandvoort is gestart.

“Als klein ventje was ik al aan het timmeren, maar ik
kwam toch in eerste instantie in het bankwezen en bij een
multinational terecht. Het vak bleef echter kriebelen en vijf
jaar geleden ben ik begonnen met de meubelmakeropleiding, waardoor ik recent nu zelf meubels kan ontwerpen en
maken, evenals timmerwerk.”
Hierbij moet vooral gedacht worden aan het maken van
meubels op maat, zowel voor kamer, badkamer, kantoor of
keuken. Van Diepen is vooral in te schakelen voor maatwerk
dat dus in speciale hoekjes of schuine wanden moet passen.
Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van (allerlei soorten)
hout, dat desgewenst ook geschilderd of gelakt kan worden.
Als voorbeeld noemt Joost het samen met de opdrachtgevers
ontwerpen en daarna uitvoeren van een ouderwetse kinderbedstee met diverse onder- en bovenkasten, bestaande uit
kraaldeeltjes. Of het in een klassiek interieur passend maken
van een eigentijdse computerkast. “Het voordeel van deze
werkplaats van 200m2 is dat ik hier veel kan voorbereiden,
wat heel wat rommel bij de mensen thuis scheelt. Vooraf
maak ik meestal mallen.” Voor het vakkundig maken van
vloeren, kozijnen en (renovatie van) trappen, kleine en grote
verbouwingen kunt u ook bij hem terecht.
Een andere specialiteit van Van Diepen is de betimmering
in jachten. Dat geldt zowel voor het maken van het interieur
als (teak-)houten vloeren. Dit is vanzelfsprekend een heel
precisiewerk en vereist een enorme nauwkeurigheid, want
boten hebben van nature nu eenmaal weinig rechte vlakken.
Dat hij sowieso iets met boten heeft, is duidelijk te merken
als in de hal een blik omhoog wordt geworpen. Daar hangen
drie boten aan de zoldering, waaronder een echte Canadese
kano.
Sinds 1992 bezit Van Diepen al een groothandel in houten
tuinstoelen. Deze zogenaamde ‘Bear Chairs’ zijn gemaakt van
cederhout en komen uit Canada. Daar worden de stoelen in
de supermarkten als bouwpakket verkocht. Voor de Europese
markt werkt dat niet en dus worden ze nu in Zandvoort,
mede door studenten, in elkaar gezet. In deze omgeving zijn
de weerbestendige ‘berenstoelen’ o.a. te koop bij ‘Le Trésor’ in
de Anegang te Haarlem en ‘Global Garden’ in Zwaanshoek.
Voor ambachtelijk meubel- en timmerwerk kunt u contact opnemen met Joost van Diepen, tel. 5737888, e-mail
info@bearchair.nl of website www.joostvandiepen.nl
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Grandioos concert bij Beachclub 10

De gemeente Zandvoort, Stichting Kunstcircus en woning-

zou gaan verzorgen zou top worden. En hij kreeg volkomen gelijk! Het was woensdag-

ter bij Zee. Deze moet de plaats in gaan nemen van de eer-

avond echt genieten in zijn etablissement.

De Engelse brassband van The Bishops Stortford High School

Printing People Zandvoort
Flyers/Folders Vlaggen Spandoeken Ontwerp/DTP Beachflags Posters Huisstijlen Stickers Beurssystemen Textielbedrukking

ORGANISEERT

MOKUM AAN ZEE
OP

ZATERDAG 2 AUGUSTUS
VAN 16.00 UUR – 21.00 UUR
LIVE OPTREDENS VAN ANS TUIN, PIERRE
DE HAAN, MANON STOKMAN,
HENK VAN MOKUM, JAN HAVER & PETER MANIER
KAARTVERKOOP VANAF HEDEN
BBQ VOORAF RESERVEREN!
KOSTEN ENTREEKAART:
KOSTEN ENTREEKAART:
KOSTEN BBQ:

€ 7,50 t/m 31 juli
€ 12,50 vanaf 31juli
€ 15,vanaf 17.00 uur

VOOR KAARTVERKOOP, INFORMATIE OF
RESERVERINGEN: 023 – 5739911 / 5730516
IETS TE VIEREN? VIER HET AAN ZEE!
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Heeft u folders, brochures, posters of een huisstijl nodig?
En u wilt advies over het ontwerp?
Maak vrijblijvend een afspraak en laat u adviseren.

Tel. 023-8887255

Printing People Group • Kleine Krocht 2
2042 JN • Zandvoort • zandvoort@printingpeople.nl
www.printingpeople.nl

bouwvereniging EMM zijn op zoek naar een nieuwe Dichste Dichter bij Zee, Marco Termes.
Iedere dichtende inwoner
van Zandvoort van 18 jaar of
ouder kan zich aanmelden
voor de verkiezing Dichter
bij Zee, om Marco Termes
op te volgen. Hij of zij wordt
twee jaar lang de dichtende
ambassadeur van onze badplaats en zal zowel binnen
als buiten de gemeentegrenzen optreden en daarbij
Zandvoort vertegenwoordigen.

zoekt personeel voor diverse branches.
Kijk op de website www.jobtide.nl of
maak even een afspraak om persoonlijk kennis
te komen maken via telefoonnummer
023-8887340 of de email info@jobtide.nl

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort
Telefoon: 023 57 168 41
E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

Zoektocht naar nieuwe Dichter bij Zee

Voor Robin Molenaar, eigenaar van strandpaviljoen Beachclub 10, was het vooraf al een

uitgemaakte zaak: het concert dat The Bishops Stortford High School in zijn paviljoen

Jobtide uitzendbureau
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Molenaar had bij stichting
Classic Concerts aangegeven dat hij wel iets zag in
samenwerking. Toen voorzitter Peter Tromp bij hem
kwam met de suggestie voor
een optreden van de bovengenoemde schoolband, was
het snel klaar.
Allereerst een concert
van hun Concert Band.
Trompetten, klarinetten,
saxofoons, piano, een hobo,
slagwerk, trombones en
percussie werden door leerlingen bespeeld die acht
stukken van een zeer divers
origine hadden ingestudeerd
onder de bezielende leiding
van dirigent Litchfield. De
twee solo-optredens van
jonge klarinettisten en
trombonespelers tijdens The
Acrobat en Clarinet Candy
waren hoogtepunten.
Voordat het gitaarensemble
van de school aan de beurt
was, zongen leerling Jessica
Edwards (dit jonge meisje
moet gekoesterd worden,
wat een stem!) en Elizabeth
Rowlands, directeur muziekopleidingen van de school,

het Bloemenduet uit de
opera Lakmé van Délibes.
De beide sopranen kregen
de zaal helemaal stil met de
prachtige vertolking van dit
beroemde duet. Vervolgens
verzorgde het gitaarensemble vier stukken waarbij opviel dat, hoewel ze gespeeld
werden zonder dirigent, de
toon en het tempo van grote
kwaliteit waren.
Na een korte pauze kreeg het
koor van de school, onder leiding van Elizabeth Rowlands,
de zaal mee. Vooral een medley uit de ilm The Lion King
en de medley van hits van de
Beach Boys uit het einde van
de jaren ’60 werden al handenklappend uit volle borst
meegezongen.
Dat de leerlingen zeer getalenteerd zijn bleek uit een
optreden van jazzkwintet.
Eén van de twee solisten
had al een solo op klarinet
gespeeld en bewees nu zijn
talent op saxofoon. Zeer
gepassioneerd speelden
zij het moderne jazznummer ‘Watermelon Man’, dat
door grootheden als Herbie

Hancock en Manfred Man is
opgenomen.
Als laatste was de Swing
Band aan de beurt: een
brassband a la Glenn Miller.
Nummers als ‘Sweet Georgia
Brown’,‘It don’t mean a thing’
en ‘Embraceable You’ werden
met veel swing gespeeld. Ook
hier was de strakke hand van
dirigent Litchield zeer duidelijk merkbaar, hetgeen een
zegen voor een orkest is.
De Engelse school mag zich
verheugen met zoveel muzikaal talent. Veel leerlingen
zijn multi-inzetbaar en bespelen diverse instrumenten
en zingen tevens in het koor.
Een zeer goed verzorgd concert dat door een laaiend enthousiast publiek zeer werd
gewaardeerd.
Komende dinsdag zal er
weer een Engelse schoolband bij strandpaviljoen
Beachclub 10 optreden. De
band van de Knighton High
School uit een klein plaatsje
in Wales zal vanaf 20.00 uur
een gratis toegankelijk concert geven.

Sport verbroedert!
www.sportinzandvoort.nl

De Dichter bij Zee ontvangt
een vergoeding voor zijn of
haar inspanningen. De bovenstaande organisatoren
hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan een
nieuwe opzet. Het nieuwe
reglement is eind juni afgerond, inclusief een nieuwe
werving- en selectieprocedure. 15 juli is de aanmeldingsprocedure gestart en
die duurt tot 12 september
aanstaande. Wie Dichter bij
Zee wil worden, moet twee
gedichten en een motivering
inzenden bij de gemeente.
De gedichten dienen de thema’s ‘poëzie’ en ‘Zandvoort
aan Zee’ te verwoorden, de
motivering mag maximaal
een A4 beslaan. Dit alles
uiteraard in welluidend
Nederlands.
Na een eerste selectie willen de organisatoren uitkomen op 3 inalisten. Tijdens
Kunstkracht 12, een bijzon-

dere kunstmanifestatie die
gehouden wordt van 10 tot
en met 12 oktober, zullen de
finalisten hun gedichten
voordragen, zowel tijdens de
opening als gedurende het
hele weekeinde. Op zondag
12 oktober zal de nieuwe
Dichter bij Zee bekend gemaakt worden.
De jury zal bestaan uit de
wethouder Kunst en Cultuur
Gert Toonen, artistiek leider
van Stichting Kunstcircus
Marita Aker, manager Markt
en Klant van woningbouwvereniging EMM Sienke
Wolters en de voormalige Dichter bij Zee Marco
Termes.
Wethouder Toonen zei voor

de microfoon van het ZFM
programma Goedemorgen
Zandvoort: “Laat maar zien
of je naast mooie gedichten
schrijven, ze ook kunt voordragen voor een publiek.
Want het gaat niet alleen
over het schrijven. Een dichter moet ook uit eigen werk
kunnen voordragen en dat
blijkt niet altijd even gemakkelijk. Het geeft in ieder
geval goed de diepgang van
de baan aan en de eisen die
wij er aan stellen.”
De reacties kunnen gestuurd
worden naar Gemeente
Zandvoort, afd. Welzijn, onder vermelding van ‘Dichter
bij Zee’, Postbus 2, 2040
AA Zandvoort. Dichters die
willen e-mailen sturen de
gevraagde stukken naar
dichterbijzee@zandvoort.nl.
Via de e-mail kunnen geïnteresseerden ook het reglement en meer informatie
opvragen.

Marco Termes, Zandvoorts eerste Dichter bij Zee, treedt op als jurylid
bij de verkiezing van zijn opvolger

Piraten op het strand
Woensdag 30 juli krijgt de Strandbibliotheek een echte
piraat op bezoek. Om 14.00 uur start het grote piratenfeest

bij de strandbibliotheek. Kinderen van 4 tot 8 jaar worden
van harte uitgenodigd om dit avontuurlijke feest mee te
maken.

Op het strand komt opeens
een piraat opdagen. Hij kijkt
verdwaasd om zich heen
en loopt naar de kinderen
toe. Deze piraat is door andere piraten weggestuurd.

Hij was niet dapper genoeg… Nu is hij op zoek
naar nieuwe piraten die
hem kunnen helpen om de
schat te vinden. Misschien
iets voor de kinderen van

de strandbibliotheek?
Het wordt een twee uur
durend feest vol met spannende spelletjes en verhalen. Er kunnen maximaal
20 kinderen meedoen,
dus van te voren opgeven wordt aangeraden.
De Strandbibliotheek is te
vinden tussen strandpaviljoens 9 (Maritime) en 10
(Beachclub Tien).
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Uitvaartverzekering
Snel en eenvoudig te regelen

Loods te huur
in Zandvoort.
Info 023-5738777
(bel voor 17.00 uur)

Administratiekantoor

K. Willemse
voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf
Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF
provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland
is bovendien de officiële rampenzender van de
provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3
(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

levering en plaatsing
van alle glassoorten
vrijblijvende offerte!
023 5720480/06 41374921

6 dagen per week geopend
dinsdag t/m zaterdag van 17.00 - tot 03.00 uur
zondag van 15.00 tot 03.00
maandag gesloten
Gasthuisplein 9a, 2042 JM Zandvoort
Tel.: 023 571 92 05

Wekelijks de krant lezen op internet?

surf naar www.zandvoortsecourant.nl

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels €5,-

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

Zakelijke
zandkorrels €10,- (excl.BTW)

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

1

2

3
4

5
6
7

8
9

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist
plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilderswerkzaamheden
.................
Autobedrijf
Trade Ard.
Lid BOVAG
en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl
.................

Administratie en
belastingaangiften

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de

&

ZANDKORRELS

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen
Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kabel-internet/adsl
installateur
helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it,
totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of
06-44696001. ;
Met garantie en KvK.
.................

Aanbieding tot 1 augustus:
heerlijke voetmassage +
complete
gezichtsbehandeling,
samen €50.
Gezichtsbeh. bestaat uit:
reiniging, peeling,
epileren, stomen,
verwijderen oneffenheden,
massage en masker.
2 uurtjes heerlijk voor jezelf.
Beautysalon Myrna
(van de Zamster),
Van Speijkstraat 2/101,
tel. 06-4831 8230
.................
Rustige vrouw (40+) zoekt
woonruimte.
Werkzaam in sociaal
beroep. Eventueel tijdelijk,
huur rond € 300.
Reacties tot 22 juli
per email:
donnadi59@yahoo.com,
daarna telefonisch:
06-1502 4743
.................
Gevraagd:
jonge dames vanaf 18
jaar voor erotiek en
sex. €150 per keer, discr.
verz. Tel 5716998

SHIATSU
en stoelmassage.
Deze heilzame
acupressuur massage
kan helpen
gezondheidsproblemen te
verminderen of
voorkomen.
Tel. 023-542 78 58,
www.shiatsis.nl
.................
Gevraagd:
Ned. sprekende, goede
schoonmaakster
voor huis in Zandvoort
vlakbij NS-station.
3 uur op de vrijdag:
10 euro per uur.
Telefoon: 06-11184639
.................

Heden Verleden

Naamgeving straten

Onlangs was het 21 jaar gelden dat de secretaris Bosmanstraat en ontvanger Schuitenstraat hun naam kregen. Wij vonden in het Zandvoorts Nieuwsblad van 25 juni 1987 het
onderstaande bericht, als aankondiging naar de oficiële opening van beide straten.

Bosman en Schouten, collega’s maar ook erg
trouwe vrienden
Door nieuwbouw op het terrein van de voormalige Karel Doormanschool en omgeving, ontstonden twee nieuwe straten waarvan de naamborden morgenmiddag zullen
worden onthuld. Daarmee worden de verdiensten gehonoreerd van twee eminente
inwoners van Zandvoort, de heer W.M.B. Bosman, gemeentesecretaris van 1940 tot en
met 1968, en de in 1984 overleden heer C. Schouten, die in dezelfde periode de functie

Te koop:
eetkamerstoelhoezen.
Rose-wit streepje,
voor Rivièra Maison
stoelen met handgreepje
aan achterzijde.
€20 per stuk,
als nieuw!
Tel. 5717545
.................
Te huur:
Garage/opslagruimte.
±25 m2 opp., elektr.
deur, 2.5 x 2.5 mtr.
Helmersstraat
(Oud Noord).
€250 p.m. excl. g/w/l.
Tel. 06-2042 4908
.................

Kofferbakmarkt:
za. 2 aug tuincentrum Bos,
Vogelenzang
(10-16 uur).
Res. 0229-244739
of kijk op www.mikki.nl
Ook za. 30 aug. a.s.

Foto : Archief GOZ, bld 07412

van gemeenteontvanger bekleedde.

God is liefde.
Hij houdt van u en wil u
graag helpen.
Hebt u een nood?
Het Huis van Gebed
Zandvoort bid voor u. Mail
gebed-zandvoort@hotmail.com of bel 5363604.
.................
Te huur per 1 aug:
etage.
4 kamers, eigen k/d/t,
centrum Zandvoort.
2 pers.: €800 incl. of
1 pers.: €600 incl.
Tel. 5730797
.................
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In een gesprek met de heer
Bosman blijkt dat er ook buiten het raadhuis tussen hen
een goed contact bestond.
“Cees Schouten was niet alleen een bekwaam collega
maar ook een heel trouwe
vriend”, aldus de vroegere
gemeentesecretaris die met
waardering zijn grote deskundigheid op financieel
gebied en zijn medewerking
aan de totstandkoming van
het circuit memoreert. Als

penningmeester van Touring
Zandvoort, de stichting die
belast was met het beheer en
de exploitatie van de racebaan,
heeft de heer Schouten bergen
werk verzet, terwijl ook het
trekkerskamp De Branding
aan de Boulevard Barnaart en
het caravankamp De Zeereep
aan de Van Lennepweg veel
van zijn aandacht vroegen.
De laatste gemeenteontvanger (in Zandvoort bestaat dit

ambt niet meer) heeft voorts
in allerlei andere functies
de gemeenschap gediend en
genoot in brede kring hoog
aanzien. “Hij beheerde de
gemeenteinanciën alsof het
zijn eigen portemonnaie was”,
zegt de heer Bosman. Het is
duidelijk dat hij en zijn vrouw
Cees Schouten als huisvriend
nog steeds missen. Maar de
heer Bosman kan ook zelf
terugzien op een indrukwekkende staat van dienst. Voor
Zandvoort zijn de steun, die
hij tijdens de oorlogsjaren aan
tal van inwoners heeft gegeven en zijn inzet, samen met
burgemeester Van Alphen,
voor de wederopbouw van de
zwaar geteisterde badplaats,
van grote betekenis geweest.
Ook als geschiedschrijver
heeft hij belangrijk werk gedaan. ‘Zandvoort in de jaren
1945-1965’ was een bestseller en is nu hoogstens nog bij

een antiquaar op de kop te
tikken. Na eerst de gemeentehuizen van Alkmaar en
Haarlemmermeer verkend te
hebben, werd Bosman op 1
juni 1935 aangesteld als waarnemend gemeentesecretaris
van Zandvoort in de rang van
hoofdcommies. Eind 1940
werd hij de opvolger van secretaris Jellema. Tal van jaren
was de heer Bosman lid van
de Provinciale Staten voor
de K.V.P., het latere C.D.A.,
zijn daaruit voortvloeiend lidmaatschap van Gedeputeerde
Staten was echter niet verenigbaar met de functie van
gemeentesecretaris, zodat
eind 1968 de deuren van het
Zandvoortse raadhuis zich
achter hem sloten.
Burgemeester
Die van Velsen gingen echter
wagenwijd voor hem open.
Van Mr. F. J. Kranenburg,

Commissaris der Koningin,
had hij namelijk het verzoek gekregen om tijdelijk
burgemeester van Velsen
te worden. Dat ‘tijdelijk’
hield verband met een op
handen zijnde grenswijziging. Uiteindelijk bleef
Velsen zelfstandig zodat
zijn ambtsperiode slechts
duurde van 15 augustus
1970 tot 31 december
1972. “Maar het zijn de
mooiste jaren uit mijn
loopbaan geweest”, aldus
de heer Bosman, die bij
zijn afscheid bevorderd
werd tot Officier in de
Orde van Oranje Nassau
en benoemd tot ereburger
van de gemeente Velsen.
En dan waren er natuurlijk nog de talrijke bestuursfuncties waarin hij
zich verdienstelijk maakte
voor de gemeenschap. Om
maar enkele te noemen:

de Woningbouwvereniging
E.M.M., waarvan de heer
Bosman thans erevoorzitter
is, de Stichting Geestelijke
Volksgezondheid, waarvoor
hij zich als voorzitter jarenlang heeft ingezet, met het
gevolg dat hij in 1982 uit
handen van Commissaris
Roel de Wit de zilveren
eremedaille van de provincie Noord-Holland in ontvangst mocht nemen. Als
erkenning voor zijn dertigjarig lidmaatschap van het
R.K. Kerkbestuur van St.
Agatha overhandigde pastoor Cleophas hem namens
de parochie het ereteken van
de Orde van Sylvester. “Ik
weet eigenlijk niet waar ik
dat allemaal aan te danken
heb”, zegt de heer Bosman
bescheiden. Anderen weten het kennelijk wél. Ook
waarom er morgen een straat
naar hem genoemd wordt...

Dikke voldoende voor Zandvoort in onderzoek naar tevredenheid Wmo-klanten
Onlangs is de uitkomst van een onderzoek onder de
Wmo-klanten van de gemeente Zandvoort aan het college
overhandigd. Hieruit blijkt dat de klanten zeer tevreden
zijn over de manier waarop de gemeente de hulp bereikbaar maakt en ze de hulpmiddelen geeft waar ze recht op
hebben.

Een aantal uitkomsten
werd met vergelijkbare
gemeenten vergeleken.
Onze gemeente scoor-

de hoog in de categorie
Hulpmiddelen. Rolstoelen,
scootmobielen en woonvoorzieningen kregen in

Zandvoort een 7,4, terwijl
het gemiddelde in vergelijkbare gemeente een 7,2
was. De huishoudelijke
hulp daarentegen kan op
een wat hoger niveau. Als
het vergeleken wordt met
de referentiegemeenten,
scoort Zandvoort met een
7,8 nog steeds een dikke
voldoende, maar het gemiddelde elders ligt op

8,1. Verder komt uit het
onderzoek naar voren
dat mogelijk toekomstige
cliënten een 7,5 voor de
aanvraagprocedure geven.
Het SBGO, de instantie
die gemeenten, provincie
en rijk handvatten geeft
voor onderzoek, meldde
ook dat er in Zandvoort

aan het Wmo-beleid niets
hoeft te veranderen. “De
resultaten mogen bevredigend worden genoemd
en geven geen aanleiding
tot het doen van voorstellen tot wijziging van beleid dan wel uitvoering.
De resultaten zullen wel
worden betrokken bij de
verdere beleidsontwikkeling en uitbouw van de

Wet maatschappelijke ondersteuning in de komende
jaren”, aldus het SBGO.
Het college is nu voornemens om het rapport aan
de Wmo-raad te overhandigen. Die kan dan, na bestudering, er gebruik van
maken in hun taak het
college van advies te voorzien.
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Speciale jazzbijlage ter aankondiging van het jazzfestival van 1 tot 3 augustus.

Jazz in Zandvoort
Er bestaat geen deinitie wat jazzmuziek is want een discussie over mooi of niet mooi, goed
of niet goed is volkomen zinloos. Muzikaliteit is bepalend en zo hoort dat ook. Hierdoor
kan iedere jazzmusicus het interpreteren naar eigen keuze, voorkeur en een persoonlijke
stijl ontwikkelen die u aanspreekt of niet: jazz is gevoel. Jazz muziek waar u vroeger geen
afiniteit mee had kunt u nu geweldig vinden en omgekeerd is dat ook het geval. Kortom,
musici ontwikkelen zich maar het publiek ook.
Wij zijn er van overtuigd dat wij, stichting Jazz in Zandvoort en stichting ZEP, naar onze
mening een goede mengeling hebben gevonden in het programma zoals dat nu aan u
wordt gepresenteerd op 2 augustus op het Raadhuisplein. Om tot een goed programma
te komen is het van belang een mix te vinden van aanstormend talent zoals Sanne Mans
en gevestigde namen als het Trio Johan Clement, Frits Landesbergen, Josee Koning e Grupo
en Beter R. de Vries. In de muziektent gaat jazz DJ Alwin de pauze’s opvullen. Hieraan voorafgaand natuurlijk vrijdagavond 1 augustus jazz in de café’s en zondagmiddag 3 augustus
jazz in de verschillende strandpaviljoens.
Uiteraard is het organiseren van een jazz festival zonder hulp niet mogelijk. Hoofdsponser
Casinofonds, Holland Casino en gemeente Zandvoort, overige sponsors en stichting ZEP
zijn wij dank verschuldigd voor hun bijdrage en medewerking. Elke sponsor heeft een duit
in de zak gedaan, de één wat meer, de ander wat minder. Wij zijn blij met elke euro. Dit
festival moet een stevig fundament vormen voor de volgende jaren. Wordt het dit jaar een
succes dan hopen wij van harte dat de begroting om volgend jaar mee te programmeren
een beetje omhoog kan.
De stichting Jazz in Zandvoort doet meer dan een jazzfestival organiseren. In het winterseizoen worden weer de maandelijkse jazz concerten in gebouw De Krocht georganiseerd.
Te beginnen met Rita Reys in oktober, de exacte datum wordt later bekendgemaakt.
Mede namens bestuursleden Eric Timmermans en Ab Helsloot zien wij u vrijdagavond,
zaterdagavond en zondagmiddag genieten van geweldige jazz en een stralend zonnetje.

18.00-19.45 uur
SANNE MANS KWARTET Jong talent uit Zandvoort
Samen met haar drie begeleiders, Carlos Ema Lopez op piano,
Eric Heijnsdijk aan de bas en Matthijs de Ridder op drums, zal
zij het spits afbijten op het podium aan het Raadhuisplein.
De 22-jarige, in Amsterdam geboren Sanne begon op 15-jarige leeftijd met klassieke zanglessen. Na twee jaar nam zij
jazzzangles met een fantastisch resultaat.

Muziekmenger voor tussendoor
Tussen de diverse optredens door is er tijd nodig om het podium op te bouwen
voor de volgende formatie. U behoeft zich alleen maar om te draaien naar de
gloednieuwe muziektent. Want daar draait DJ Alwin lekkere jazzmuziek.

20.00-21.30 uur
TRIO JOHAN CLEMENT MET VIBRAFONIST FRITS LANDESBERGEN
Vakmensen pur sang

Al vele jaren is het Trio Johan Clement één van Nederlands beste jazztrio’s en het huistrio tijdens
de maandelijkse concerten in gebouw De Krocht. Nu treedt hij op met Eric Timmermans (bas), Erik
Kooger (drums) en Frits Landesbergen (vibrafoon). Met vele nationale en internationale artiesten
hebben zij op de podia gestaan. Om er enkele te noemen: Toots Thielemans, Johnny Grifin, Clark
Terry, Ack van Rooyen, Ferdinand Povel etc. Kortom, zij staan hun mannetje in de jazz scene…

21.45-23.15 uur
JOSEE KONING E GRUPO Nederlandse met Braziliaanse voorliefde
Josee Koning is zonder enige twijfel de meest Braziliaanse zangeres van
Nederland. Al jaren promoot zij op voortvarende wijze de Braziliaanse muziek in Nederland. Zij woonde en werkte in Rio de Janeiro, werkte samen
met grootheden als Ivan Lins en maakte in de jaren ‘80 furore met de band
Batida. Josee is inmiddels uitgegroeid tot één van Nederlands beste zangeressen speciaal gericht op de Braziliaanse muziek. Josee Koning komt naar
Zandvoort met de Argentijnse pianist Juan Pablo Dobal. Verder wordt zij
ondersteund door basgitarist Theo de Jong, gitarist Ed Verhoff, drummer
Michiel Westerhuis en percusionist Maxim Zettl.

Hans Reijmers, voorzitter.

Holland Casino Zandvoort
Gemeente Zandvoort
Vrije Huizenmarkt Zandvoort
IJzerhandel Versteege
Administratiekantoor Janssen en Kooy
Circus Zandvoort
Administratiekantoor Bakels en Jonker
Greeven Makelaardij
Best Western Palace Hotel Zandvoort
MBN Ruigrok Noordwijkerhout
Artinex bouwadvies Zandvoort
ZFM radio
You Name It muziekproducties
Beter Mobiel Scootmobielen Zandvoort
Zandvoortse Courant
Grand Café Danzee
Grand Café Neuf
Yanks-Saloon
Discotheek Chin-Chin
Café Alex
Café Oomstee
Kuuna Foundation
Baileo music productions

DJ ALWIN

23.30-01.00 uur
BETER R. DE VRIES BAND

Kenmerk van de stevige jazz / funky sound
Ruud de Vries is een selfmade tenorsaxofonist die zich door de jaren heen ontwikkelde tot
een van de actiefste Nederlandse saxofonisten in zowel de jazz als de funk scene. Ruud treedt
vooral op met zijn eigen formaties waar de Beter R. de Vries band er één van is. Improviseren
is daarbij de rode draad die door de nummers loopt. De Beter R. de Vries band is regelmatig te
horen op jazzfestivals en jazzpodia. Deze band sluit zaterdag 2 augustus swingend af. U heeft
dan geluisterd naar Ruud de Vries op saxofoon, gitarist Nick Vos, toetsenist Willem Swikker,
het geheel onders teund door de ritmesectie, met aan de bas Robin Koerts en op slagwerk
Ramon Rambeaux.

Aangewaaid bij… Club Nautique!
Gezelligheid, een strakke uitstraling, culinaire specialiteiten en een goede service. Voor bijzondere gerechten moet

je bij Club Nautique zijn. Met zijn verrassende en spran-

kelende menukaart is strandpaviljoen 23 een verdiende
koploper op culinair gebied. Samen zorgen de eigenaren
Maarten Keislair en Werner Coenraad ervoor, de kwaliteit
van hun aanbod hoog te houden.

v.l.n.r.: Werner Coenraad, Maarten Keislair, Maas Doppenberg

De 62-jarige Maas Doppenberg, eigenaar van maarliefst 2 hotels op prachtige
locaties; Het Hofje van Maas
en Hotel Doppenberg aan

de Hogeweg te Zandvoort,
komt regelmatig bij Club
Nautique. “Samen met mijn
vrouw kom ik geregeld bij
dit strandpaviljoen. Als
vakman weet ik hoe goed
de kwaliteit hier is. Niet alleen het menu, maar ook de
service is op hoog niveau.
Alle gerechten, maar ook
soepen en sauzen worden
bereid met verse producten. Ik vind het belangrijk
dat hetgeen dat ze maken,
puur is”, vertelt Maas. Bij
strandpaviljoen 23 komen
veel vaste gasten uit de
regio; Zandvoorters, maar
ook gasten uit Aerdenhout,
Bloemendaal e.o.

Goed = vol

“Het zijn voornamelijk gasten die kennis van zaken
hebben”, zegt Maas. Dit
neemt niet weg dat Club
Nautique ook geregeld bezoek krijgt van vele toeristen. “Dit strandpaviljoen
staat open voor jong en
oud in alle nationaliteiten.
Iedereen die niet bekend
is krijgt dezelfde aandacht
als de vaste gasten. Zoals
John Beeren, eigenaar van
restaurant de Bokkedoorns
aan de zeeweg, mij ooit
vertelde: “Een goed restaurant, is een vol restaurant.”
Club Nautique is altijd vol,
dus dat zegt vrijwel genoeg.
Ondanks de grote drukte,
vooral tijdens het diner, weten ze bij dit strandpaviljoen
altijd een plekje voor je te
toveren. De service is ontzettend goed. Zelfs bij grote
drukte, krijg je toch op tijd je
eten. Het loopt als het ware
als een geoliede machine”,
legt Maas uit.

Bijzondere gerechten

Alweer 25 jaar geleden begon
Maarten Keislair aan de opzet van dit strandpaviljoen in
Mediterrane sferen. Vijf jaar
later kwam Werner Coenraad
erbij als zijn compagnon. Ik
zie hier twee nuchtere mannen met een duidelijke instelling. Hun doel is om het
de mensen naar hun zin te
maken en dat is belangrijk in
een strandpaviljoen aan de
Zandvoortse kust. Met een
hoog niveau aan culinaire
gerechten zorgen zij ervoor
dat Club Nautique een paviljoen is waar je graag terug
zal komen. Erg origineel is bijvoorbeeld het voorgerecht
“Proeverij van lekkers uit de
zee”, een samenstelling van
rivierkreeftjes, sashimi van
zalm en tonijn, coquille en
Holtkamps garnalenkroketje geserveerd met wasabi,
Kikkoman en mosterdmayonaise, maken dit als een
van de populairste gerechten
van de kaart. Ook de Thaise
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salade behoort tot een
gerecht waar veel mensen voor terugkeren. Een
groot aanbod van vlees, vis
en vegetarische gerechten
maakt de keuze niet gemakkelijk. Voor ieder wat
wils zullen we maar zeggen… Eén van hun krachten
is hoogstwaarschijnlijk het
feit dat zij werken met een
vaste ploeg medewerkers.
Ieder jaar keert het personeel van Club Nautique
weer terug, om er wederom een topseizoen van te
maken. Maar de mannen
willen meer: ze zijn hard
bezig om gemeentelijke
goedkeuring te krijgen,
om dit paviljoen ook in de
wintermaanden open te
houden. Hopelijk wordt
hier snel een positieve
uitspraak over gedaan.
“De mensen komen hier
graag, we blijven het doen,
zoals we het doen”, spreekt
Werner duidelijke taal. En
zo is het maar net!

Extra voordelig winkelen met de ZandvoortPas!
Er zijn dit jaar weer veel Zandvoortse bedrijven waar u
met uw ZandvoortPas terecht kunt. Winkelen in Zandvoort
wordt daarom steeds aantrekkelijker.

Zomeractie!

Bestel nu uw eigen ZandvoortPas en betaal slechts € 5,00 (Normale prijs € 7,50)

Ga naar www.zandvoortpas.nl of vul de bon in op pagina 12!
rrel plaatsen.
kunt u eenmalig gratis een Zandko
as
ortP
dvo
Zan
we
nieu
uw
Met
Reken zelf uw voordeel uit!
dkorrel maar liefst 50% korting!
Tevens krijgt u op elke volgende Zan

Wilt u ook extra proiteren bij
het winkelen in Zandvoort?
Bestel dan uw eigen ZandvoortPas!
Voor slechts €5,00 kunt u tot en met
het eind van dit jaar proiteren van heel
veel leuke aanbiedingen! Surf naar
www.zandvoortpas.nl of kijk op pagina 12

Ook deze zomer is het voordeliger shoppen in Zandvoort met een ZandvoortPas!
De ZandvoortPas 2008 is geldig t/m 31 december 2008
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Het organisatie-comité van de

Kortebaandraverij
wil hiermee alle sponsors bedanken die hebben meegewerkt aan
de 34e Kortebaandraverij die afgelopen 17 juli werd gehouden.
Het zeer druk bezochte evenement kende
een succesvol en probleemloos verloop en
de toeschouwers hebben kunnen genieten van een fraaie paardensportmiddag.
Dankzij uw inanciële bijdrage was het weer
mogelijk deze draverij te organiseren en
wij zijn u zeer dankbaar voor uw steun.

Stichting Kortebaandraverij
Amsterdam Beach

Sponsor worden van het wekelijkse weerbericht?
Bel 06-4342 9783 en vraag naar de mogelijkheden!

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Dorpsgenoten

door Nel Kerkman

Wim Nederlof
Als een rode draad loopt ‘Kunst’ door het leven van Wim
Nederlof. Buiten kunst heeft hij beslist organisatieta-

composities laat hij soms details weg maar voegt ook weer
iets anders toe. In oktober zijn bij de jaarlijkse BKZ kunstroute
voor het eerst zijn kunstwerken te bezichtigen.

Behind the Beach en was hij jarenlang voorzitter van so-

Jazz Behind the Beach

lenten. Want zo is hij één van de grondleggers van Jazz

ciëteit Duijsterghast. Tegenwoordig is hij actief lid bij de
Beeldende Kunstenaars Zandvoort (BKZ) en bestuurslid

van Stichting Mokum. Deze stichting beheert de nalatenschap van Diewke Bakker waarvan de collectie bestaat uit

130 kunstwerken van het magies realisme. Bovendien is hij
ook voorzitter community service bij Rotary Club
Zandvoort. Maar dat is nog niet alles blijkt
uit een gezellig gesprek met Wim.

Sociëteit Duijsterghast en Jazz Behind the Beach horen onomstotelijk bij elkaar. Tijdens de organisatie van het 10-jarig
bestaan van sociëteit Duijsterghast, besloten Wim van der
Zeijs, Hans Bossink en Wim Nederlof (voorzitter van de sociëteit) op een regenachtige zondagmiddag dat Zandvoort best
wat Jazz kon gebruiken. Het ‘grapje’ groeide uit tot een grandioos festival dat niet meer uit Zandvoort was
weg te denken. “Zeven jaar hebben wij
drieën met veel plezier Jazz Behind
the Beach gedaan.” Ook Henny
was zeer betrokken bij het
Jazzfestival, zij beheerde o.a.
de inanciën. “Het was helaas niet meer mogelijk om
het ‘er bij’ te blijven doen.
Wij waren minstens drie
maanden druk bezig om
onder andere contracten
vast te leggen met sponsoren en artiesten.” In 1984
was het zover en stopten de
initiatiefnemers en gaven het
stokje door aan Gert Toonen.

De Zandvoortse Jan Drommel en
Wim Nederlof uit Leiden, beiden
lithograven, kennen elkaar als
studiegenoten. Omdat Jan een
Fotolitho bedrijf in de Schoolstraat
was begonnen, vroeg hij aan Wim
of hij bij hem wilde komen werken. Het heen en weer gereis van
Leiden naar Zandvoort deed Wim
er toe besluiten om samen met zijn
vrouw Henny in 1966 naar Zandvoort
te verhuizen. Daarna zijn ze nooit meer
uit de badplaats weggegaan. Fotolitho
Drommel groeide uit tot een groot bedrijf en
Organiseren
ook Wim groeide mee. Van lithograaf, productieleiUiteraard staan er nog meer activiteiten op
Wim Nederlof
der en technisch directeur, besloot Wim na 20 jaar een
zijn naam want Wim is altijd wel ergens voor in.
eigen bedrijf te realiseren: de grafische onderneming Was het niet met een1 aprilgrap in 1976 (naar het idee van
Nederlof Repro. Als lithograaf heeft kunst hem altijd bij- Edo van Tetterode) om als cursusleider van een Teleaccursus
zonder aangetrokken. Zo was zijn bedrijf o.a. huislithograaf de landelijke TV te halen, dan was het wel, samen met nog
van het Van Gogh museum en is er een start gemaakt met andere geïnteresseerden, zich in te zetten om van de oude
de mooie grote Kunstkalenders.
Mariaschool een creativiteitscentrum te maken. Voor een
meerjarig Rotaryproject organiseerde hij een expositie in het
Kunst
Cultureel Centrum, met een bijzondere serie Kroatische kinDiep in zijn hart wilde Wim na zijn diensttijd samen met dertekeningen uit het zwaar getroffen gebied rond Karlovac.
Henny naar Frankrijk om daar als kunstenaar zijn geluk te Met Leo Heino en Lou Koper, vanuit Stichting Kunst Circus,
beproeven. Maar het lot besloot anders en hij koos voor het was Wim medeorganisator van de geweldige kunstmanifesvak lithograie. Wim Nederlof heeft in verschillende periodes tatie op het Gasthuisplein waar de Pool Piotr Naiwajko op
diverse kunstacademies bezocht. Van 1953 tot 1957 heeft hij ‘Kunstcircus 94’ al zijn schilderijen in een klap verkocht en
een 4-jarige studie gedaan bij ARS (Ars Aemula Naturae) in nu een gevierde schilder in de VS is geworden.
Leiden. Van 2003 tot 2006 besloot Wim te gaan portret- en
modeltekenen bij de Vrije Academie in Haarlem, om daarna Na nog een bezoekje in zijn heiligdom waar enige ontwerpen
tot 2008 naar de bekende Wackers Academie te gaan. Zijn van zijn laatste kunstwerken op schilderezels staan voor de
kunst ziet hij als een spannende hobby, er hangen schitte- laatste inishing touch besluit ik, na enkele gezellige uren,
rende echte ‘Nederlofs’ in zijn huis. Wim werkt graag naar de naar huis te gaan. Vast en zeker komen we de naam van Wim
natuur, schildert het liefst met olieverf of kleurconté. In zijn Nederlof in de toekomst weer vaker tegen.

Krant niet ontvangen?

Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Zandvoort gaat weer zomeren!

Een zeldzaam groot weercontrast hebben we deze week,
want na het voorlopige herfstachtige dieptepunt van
deze zomer (maandag), eindigen we donderdag en vrijdag zonder pardon met volop zomer.
Kijken we bijvoorbeeld naar
de middagtemperatuur, die
afgelopen maandag op een
bedroevende 13-15 graden
lag en richting het komende weekeinde al bijna 28
graden zal aanwijzen, dan
kunnen we daadwerkelijk van een enorme -bijna
Amerikaanse- tegenstelling spreken.
Beterschap is er dus inmiddels en vanaf nu (donderdag) hebben we prachtweer
in huis. Zoals hier vorige
week al deels geventileerd,
gaat die weersverbetering
uitmonden in een ronduit
zomerse periode die mogelijk vrij lang gaat aanhouden. De zomer wordt
dus netjes in ere hersteld.
Opvallend is het dat die
weersverbetering er juist
eind juli aankomt. In de kalenderklimatologie treedt
er in het tijdpad eind juli
tot begin augustus namelijk vaak een warmere fase
op en het lijkt ook deze keer
dus helemaal volgens het
boekje te gaan.
Een fris ogend hogedrukgebied gaat zich via onze omgeving uitbreiden naar een
uiterst zomervriendelijke
plaats (Scandinavië) en aan
de zuidzijde daarvan staat
er bij ons inmiddels een oostelijke stroming, die steeds
warmere lucht meeneemt.

Temperaturen dus nog wat
verder in de lift richting de
27-28 graden morgen! Ook de
Zandvoortse nachten worden
gevoelig zwoeler richting het
aanstaande weekeinde met
een graad of 17-18.
Wel neemt de onweerskans
toe vanaf vrijdag, maar dat
zijn hoogstwaarschijnlijk
geen zware buien en het lijkt
nu al vrijwel zonneklaar dat
deze eventuele waterdragers
geen einde zullen maken aan
het fraaie zomerse weer.
Dus ook voor de volgende
week is er nog een goede
kans dat we mooi weer in
huis houden in Zandvoort
en Bentveld. Pluspunt is ook
dat de komende avonden erg
mooi zullen uitpakken en dat
we weer eens buiten kunnen
zitten tot na tien uur, want
dat was na de mooie periode
in mei nauwelijks meer aan
de orde.
Veel Zandvoorste buitenactiviteiten (al of niet op het
strand) weer het aanstaande weekeinde. Het mag
duidelijk zijn dat het weer
heel goed meewerkt, op die
enkele verfrissende bui na
misschien. Menig strandpaviljoenhouder kan weer
volop aan de bak tot laat in
de avond in een gezellige zomerse drukte.
weerman Marc Putto
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Zondag
08:00
10:00
12:00
14:00
17:00
20:00
21:00
23:00

Countrytrack (h)
ZFM Jazz
Muziekboulevard (weekendeditie)
Zondag in Kennemerland
De Avond
Golden ZFM (h)
Tepp Zeppi
Eb & Vloed

Maandag
08:00
11:00
12:00
18:00
20:00
21:00
23:00

Zandvoort op Zaterdag (h)
De Watertoren
Muziekboulevard
De Avond
Golden ZFM
Klassiek
Eb & Vloed

Dinsdag
08:00
11:00
12:00
18:00
20:00
22:00
23:00

Zondag in Kennemerland (h)
De Watertoren
Muziekboulevard
De Avond
ZFM Jazz (h)
In Zandvoortse Zaken
Eb & Vloed

Woensdag
08:00
10:00
12:00
18:00
20:00
22:00
23:00

Vrijdagavond Café (h)
De Watertoren
Muziekboulevard
De Avond
Klassiek (h)
Veenendaal in zicht (h)
Eb & Vloed

Talk of the town

Donderdag
08:00
10:00
12:00
18:00
20:00
22:00
23:00

Goedemorgen Zandvoort (h)
De Watertoren
Muziekboulevard
De Avond
Countrytrack
De Hoop
Eb & Vloed

Vrijdag
08:00
10:00
11:00
12:00
15:00
17:00
19:00
21:00

ZFM Jazz (h)
Veenendaal in zicht
De Watertoren
Muziekboulevard
Eurobreakdown
Je weekend in met ZFM
Vrijdagavond Cafe
Sea IT

Zaterdag
08:00
10:00
12:00
14:00
17:00
19:00
21:00
23:00

Toebak Leeft?
Goedemorgen Zandvoort
Muziekboulevard (weekendeditie)
Zandvoort op Zaterdag
Eurobreakdown (h)
Roy on-air
Groove Empire
Night Walk

nog wel herinneren, de sfeer-

Locatie Centrum
Willemstraat 20
2042 VB Zandvoort
Tel: 023 571 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl
cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl
info@pluspuntzandvoort.nl

naamd WALL-E.

TIENERACTIVITEITEN

Stanton (“Finding Nemo”) en de altijd innovatieve verha-

lenvertellers en ingenieuze bedenkers bedenkers van de

Pixar Animation Studios (“The Incredibles”, “Cars”, “Rata-

touille”) nemen de bioscoopbezoeker mee naar de ruimte,
ter geanimeerde komedie over een toegewijde robot ge-

Na 700 eenzame
j a re n t e d o e n
waarvoor hij was
gebouwd, het
schoonhouden van
de aarde, ontdekt
WALL-E (afkorting
voor Wijdverspreid
Afval Lading Losser
E-type) een nieuw
doel in zijn leven
wanneer hij een
zoekrobot ontmoet, EVE genaamd. Samen
reizen ze door het heelal en
beginnen aan een van de
meest opwindende en fantasierijke avonturen aller
tijden op het grote scherm.
Ga mee met WALL-E op zijn
ongewone reis door het futuristische heelal, de toekomst die er moderner uitziet dan je het je ooit had
16

25 juli Dropping (in Zandvoort)
Een speciale avond voor iedereen van 12 jaar en ouder. We
beginnen deze avond met een spannende film.. daarna worden
jullie in een geblindeerd busje weggebracht naar…… een
onbekende plek.Van hieruit moeten jullie zelf de weg terug vinden. Eenmaal terug kunnen jullie blijven slapen in de Chill Out!!
Als je mee wilt doen, geef je dan op bij de balie van Pluspunt.
12 jaar en ouder (20.30-10.00) slaapzak en matje meenemen!!

WIJKSTEUNPUNT BIEDT SPREEKUREN VAN DIVERSE ORGANISATIES:

kunnen voorstellen. Het is
een hilarische samenstelling van personages met
o.a. een kakkerlak en een
heldhaftig team van slecht
functionerende, buitenbeentjes van robots. WALL-E
zit boordevol verrassingen,
actie, humor en gevoel.

Voor de bewoners echter
minder leuk, van vele kanten werd geklaagd over ikse
overlast. Er werd besloten de

Inmiddels is bekend dat er dit

niet zo heel erg ver weg, voor een gloednieuwe compu-

Academy Award®-winnaar, schrijver/regisseur Andrew

en gezellig voor de gasten.

24 juli Koken 6 jaar en ouder (15.00-17.00 uur) € 2,29 juli Knutselen 6 jaar en ouder (15.00-18.00 uur) € 2,Deze dag gaan we eerst met z’n allen de lunch maken voor
de middag. Daarna fietsen we naar De Zandwaaier voor de
Tentoonstelling”Schatten onder je voeten”.

- Medial:
Bloedafname en trombosedienst: maandag en donderdag tussen 8.15 uur en 11.00 uur kunt u terecht in het wijksteunpunt.
Andere dagen in het Huis in de Duinen.
- Loket Zandvoort:
Iedere donderdagochtend van 09.00-11.00 uur.
- Wijkagent Zandvoort-Noord:
Dinsdag 15.00-16.30 uur (even weken) en 19.00-20.30 uur
(oneven weken)
- Wijkmeesters EMM:
Dinsdag 15.00-16.00 uur
- Zorgloket stichting ZorgContact
Maandagochtend 10.00-12.00 uur.
- Helpdesk compunic/pluspunt
Iedere dinsdag tussen 14.00 en 16.00 uur voor uw vragen en
problemen.

Ellen Bluijs, 21 jaar, studeert aan de Hoge Hotelschool in Den Haag en werkt bij Café Koper:
“Om heel eerlijk te zijn heb ik de Zandvoortse kermis al een aantal jaren niet meer bezocht!
Reden: de kermis is niet meer te vinden op de Prinsesseweg. De kermis heeft in mijn kinderjaren
altijd daar gestaan en daarom vind ik ook dat hij daar terug moet komen. De kermis hoort in
het hart van het dorp en niet ergens op een afgelegen plek, zodat het ook veel toegankelijker
is voor kinderen om de kermis te bezoeken.”

de Prinsesseweg; altijd druk

Kermis te verplaatsen naar

In Duincentrum De Zandwaaier is van 1 februari tot en met
10 oktober 2008 de interactieve tentoonstelling ‘Schatten onder je voeten’ te zien. Jullie maken hierin kennis met Hilde, een
Noord-Hollandse Friezin die in de vierde eeuw in de duinen
van Noord-Holland leefde. Naar aanleiding van Hilde’s leven
ontdekken jullie wat het inhield om te leven in de oertijd en
hoe het landschap er destijds uitzag. Ook worden de gewoontes van haar volk, de Friezen, behandeld. Er zijn diverse spullen
van hen aanwezig: aardewerk, houten gebruiksvoorwerpen,
bronzen mantelspelden en scharen, sieraden, kammen van bot
en nog veel meer.
Prijs: € 5,8 jaar en ouder
Tijd: 10.00-16.00 uur
(verzamelen bij Pluspunt Flemingstraat 55)
Fiets mee!!

WALL-E

volle Zandvoortse kermis op

KINDERACTIVITEITEN IN JULI 2008

30 juli Uitstapje naar de Zandwaaier

24 uur per dag on air!
106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

“Als de Kermis terugkeert in Zandvoort, moet
deze weer plaatsvinden op de Prinsesseweg”

Je kunt het je waarschijnlijk

Locatie Noord
Flemingstraat 55
2041 VW Zandvoort
Tel: 023 574 03 30

Jerry Kramer, 25 jaar, werkzaam bij een architectenbureau en VVD-raadslid:
“De kermis hoort in het centrum van Zandvoort. Het is slechts één week in het jaar dat er voor de
Zandvoortse jeugd iets te beleven valt. Het circuit ligt afgelegen en er is naast de kermis niets te
beleven. De kermis is ooit verplaatst, omdat sommige mensen vergeten zijn dat ze vroeger ook
jong waren! Nu klagen ze over herrie en lastige jongeren. De gemeente moet deze minderheid
geen gelijk geven, en de kermis volgend jaar weer op de Prinsesseweg organiseren.”

Paddock 3 op het Circuit Park.
jaar géén Kermis zal plaatsvinden in ons dorp. Toch is
onze vraag aan de jongeren:

Nienke de Boer, 20 jaar, volgt een opleiding tot Manager Wonen en werkt bij Café Koper:
“Ik ben het met deze stelling eens omdat ik vind dat de Kermis op de Prinsesseweg het dorp
voor een week gezelliger maakt. Voor de jeugd is deze locatie ook veel makkelijker te bereiken. Ik
vind het wel belangrijk dat overlast die de omwonenden hebben, zoveel mogelijk wordt beperkt
door bijvoorbeeld meer controle uit te voeren. In andere steden en dorpen vindt de Kermis ook
plaats in het centrum, dus waarom kan dit dan niet in Zandvoort?”

áls de Kermis terugkomt,
waar moet deze dan komen
te staan? Weer ‘ouderwets’
op de Prinsesseweg of ‘rustig’
op het Circuit Park?

e week Australische Keith in de nachttrein van
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Zeebriesje!

“I like the smell of the ocean” was het eerste dat Keith
zei toen hij in de achtertuin
stond. Keith legt uit: (vertaalt naar het Nederlands)
“Zandvoort lijkt een beetje
op het stadje waar ik zelf
vandaan kom. New Castle
heeft eveneens duinen,
zand en zee. Het ruikt hier
heel schoon. De lucht voelt
goed aan.” Bij de 26-jarige
Australiër zit het in zijn bloed
om alles rustig aan te doen.
“Ik heb al 10 jaar niet meer
geietst. Als ik hier zou wonen zou ik alles op de iets
doen, biking is awesome!”,
vertelt Keith. Op de fiets
laat ik hem Zandvoort zien.
Binnen een half uur hebben we toch wel van Noord
naar het Centrum kunnen
ietsen…Voor onze Ozzie is

De stelling:

!
G
N
O
J

I Know Where It’s @
Zaterdag 26 juli:

Dance classics bij Take Five aan Zee met het
feest Swingsteesjun. Alle gouwe ouwe hits
komen voorbij! Het feest duurt van 19.00 uur
tot 24.00 uur en een kaartje kost € 10 in de
voorverkoop.

Zaterdag 26 juli:

Het 4e Republieksfeestje van 2008 vindt deze
zaterdag plaats bij Republiek Bloemendaal!
o.a. DJ Marnix staat in de line-up.

Zaterdag 26 juli:
ietsen gewoon ‘leuk’!

Gezelligheid

“Ik vind het super dat er hier
zoveel bars en restaurants
zijn, dat maakt het erg gezellig. De mensen in Zandvoort
zijn heel aardig. Het is een
relaxte plaats. Ook de prijzen zijn goed, een biertje
is maar € 2”, zegt Keith. De
Australiër is erg enthousiast
over de vele strandpaviljoens.
Het doet hem denken aan de
Zuid-Amerikaanse stranden.
Vooral bij Mango’s voelt hij

zich erg op zijn gemak, zeker met het enorme bord
nacho’s dat hem geserveerd
wordt. Het viel hem op dat
we in Zandvoort beschikken
over verschillende populaire
clubs. Tijdens een bezoekje
aan de Chin-Chin zei hij: “Er
zijn hier veel mooie meisjes.
Het lijkt of iedereen elkaar
hier kent. Daarom vind ik
het moeilijk om iemand aan
te spreken.” Maar als Keith
ooit in Nederland komt
wonen, kiest hij zeker voor
Zandvoort!

Vanaf 16.00 uur tot 24.00 uur Secret
Cinema en Terry Toner bij strandpaviljoen
Woodstock69, tijdens het feest ‘Roring’ met
3 fm Ministery of Beats. Gratis entree!

Zondag 27 juli:

Saltshaker @ Rapa Nui. Line up: Tom Trago,
Dirty D.i.s.k.o, Salvador, Mr. Slide. Het feest
is gratis.

Donderdag 31 juli:

Stuntshow op parkeerterrein De Zuid met
reusachtige Monstertrucks. Anderhalf uur
lang monsterlijk spektakel! Aanvang 20.00
uur, ka arten à € 10 zijn nu al te koop aan
de kassa van parkeerterrein De Zuid, Ir.
Friedhoffplein

column

Gillen en
zweten!

Het is alweer 3 weken geleden dat ik m’n benen heb geschoren… Van kleine Jo moet
ik het laten groeien, want
anders zal de smurfenwax
zijn werk niet goed kunnen
doen. Op een maandag was
het dan zover. Dikke klodders
hete snot werden op mijn,
inmiddels dichtgegroeide
beenwarmers, gesmeerd.
Gadver de gadver. Veel vrouwen zien dit als een enorme
verademing. Ik zeg: tanden
op elkaar en gaan! Met een
snelheid van wel 40 km per
uur trekt Jo aan een strip
die ze op de was heeft geplakt. Ik blijf kalm. Ik bedoel,
ik hoor heus ook wel bij die
vrouwen die dat gefriemel en
gefrutsel leuk vinden… Toch?!
Van binnen schreeuw ik het
uit van de pijn, maar ik laat
niets merken. Even sterk zijn…
Zo, dat zit erop. Met een stel
gladde benen loop ik stoer
de deur uit, de zon mag gaan
schijnen! Ik trek m’n nieuwe
panterbikini aan en ga voor
de spiegel staan. Hmmm, die
rode vlekken trekken hopelijk
snel weg… Ik bekijk mezelf
eens rustig, van voor naar
achter en van top tot teen.
Tot mijn grote schrik valt
mijn oog op m’n bovenbenen.
Jezus, het zal toch niet… ik zal
toch niet…. Shit, nu moet ik
dus toch… Jaja, het leven van
een vrouw is niet altijd even
makkelijk. “Je had die laatste
reep ook niet moeten nemen, stomme doos!” gilt het
stemmetje in m’n hoofd. Daar
gaan we dan; sportpak aan
en lekker nordic’en! Normaal
gesproken is dat meer iets
voor de huis, tuin en keuken
generatie, maar ook ik heb
mezelf overgegeven aan
de krachten van het Nordic
Walking. Ik stop snel een
cd’tje in de speler en hijs
me op de stepper. En one,
two, three, four… Gaat eigenlijk best goed, al zeg ik
het zelf! Na zo’n 15 minuten work-out en
een knalrood hoofd
heb ik er genoeg van.
Ik heb honger, tijd
voor Milka.

Ilja Noltee

radio + tv
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Voor Pashouders
Nasi schotel
van € 8,75
voor € 8,-

Hele maand juli:

Runder Hamburgers
5 stuks € 3,00

Gratis Frans stokbrood!

Nu een echt FRANS STOKBROOD
GRATIS t.w.v. € 0,99

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Voor de tuin:
Tuimeltoortsen, beelden,
tuinsets enz.
Pashouders op alle artikelen 5% korting.

(Bij aankoop van minimaal € 10,- tot 30-7-08)

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

for shoes

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

Met ZandvoortPas 10% korting
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen
Kerkstraat 1a

5%
korting*

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Tel. 023 571 44 10

Voor Pashouders:

Koffie
met
gebak

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Bestel nu de
ZandvoortPas 2008

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hele maand augustus voor
ZandvoortPashouders:

10% korting
op zonnebrillen
Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Top 3!
3x 100 gram vleeswaren

Lever +
Katenspek +
Rauwe ham

€ 3,25

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

5% korting op canvasdoeken

Deze pas is geldig t/m 31 december 2008

Met de aangehechte tegoedbon voor een
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst
tijdstip gratis een Zandkorrel (miniadvertentie) plaatsen.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Proiteer deze week van een
korting van 10%
meubelen!
op
onze
pashouders 5%
korting
op de gehele collectie.

BELLI E RIBELLI

Autobedrijf Zandvoort

Kinderkleding
NIEUWE WINTERJASSEN VAN
VINGINO EN IKKS
EN ANDERE WINTERARTIKELEN
ZIJN WEER BINNEN

Op vertoon van de pas geen
afmeldkosten bij APK Keuring

Hét APK keurstation

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

10% korting

10% Korting op
zwangerschapscursus

(Indien betaling met creditcard: 5%)

Kijk op www.newwaves.nl
023- 571 32 55 of info@newwaves.nl

Haltestraat 45 - Zandvoort
023 571 27 05 www.bellieribelli-shop.nl

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

Voor ZandvoortPashouders
ontbijt incl. koffie € 5,Kerkstraat 25 - Tel. 5713510

15% korting op
wenskaarten

Comme
en
France:
(Alleen de prijs
is typisch Hollands)
Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Pain au
chocolat
Van frans meel, en heerlijke
pure chocolade, gebakken in onze
franse bakkerij

euro

Uw op naam gestelde ZandvoortPas
wordt, tesamen met een welkomstkado,
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.

De SALE is weer begonnen!

Op vertoon van de ZandvoortPas

Gasthuisplein 6
(naast het Circus)

1

Betaling CONTANT

Betaling PER BANK

GRAND CAFÉ 25

Kom eens ontbijten bij ons in de Kerkstraat.

Haltestraat 54 - T. 023-5712451

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Klei
verfjes
plakken
knutselen
mozaïek

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

van € 4,25
3,75

Nieuwe ZandvoortPas (€ 5,00)

Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vakantietijd Hobbytijd!

Elk 2 vouwgordijn voor de helft van de prijs
q(Vouw)gordijnen qTapijt
023-531 78 40
qVitrages
qVinyl
Haltestraat 56
qLuxalex
qLaminaat
2042 LP Zandvoort
qZonwering
qParket
www.medina-woninginrichting.nl

Haltestraat 48
voor €
2042 LN Zandvoort
0 2 3 -5 7 3 3 0 9 2
www.chocoladehuiswillemsen.nl

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Betreft:

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102
7 dagen per week geopend
van 09.00 tot 22.00 uur

Medina
Woninginrichters
e

OP=OP

www.nympheia.com

Aanbod geldig tot en met woensdag 30 juli 2008
en alleen in onze vestiging te Zandvoort.
Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 - 57 12 865
Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

Schofies Kindermode - Haltestraat 2d
2042 LM Zandvoort - Tel.: 023-5738047
Vrijdag koopavond

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing

Iemand bedanken,
feliciteren of verrassen?
Zet hem/haar
eens in
de spotlights!

10% korting op een
voet-reflexmassage
massageservice ook aan huis

Bij aankoop van
nieuwe collectie
een cadeautje
van Esprit!

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort
Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

ontdek een nieuwe ervaring van welzijn!

Op vertoon van de ZandvoortPas

een les huiswijn i.p.v. € 16,00
voor € 14,50 (wit, rood of rosé)
Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

(in alfabetische volgorde)

Winkeliers:

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

Verzorging en vrije tijd:

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat
Autorijschool Duet - 06-54280393
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hobby -Art- Gasthuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - www.nympheia.com
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

Mode en trends:

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand juli

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

Lijst van deelnemende bedrijven

Spotlight €25,- Met ZandvoortPas: 115,-

Bij voorkeur digitaal aanleveren via info@zandvoortsecourant.nl

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Chaozzz - Schoolstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Schofies Kindermode - Haltestraat

Wonen en onderhoud:

Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Mark Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:

Grand Café 25 - Kerkstraat
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
She Satehcafé - Zeestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20
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KAKURO
U werkt met de cijfers 1 t/m 9.
Deze dient u in de witte vlakjes
in te vullen. De optelsom van de
vakjes staat in het donkere vlakje naast de rij of boven de kolom.
Indien u in een donker vlakje bijvoorbeeld 4\8 ziet staan, betekent dat u vertikaal op 4 moet
uitkomen en horizontaal op 8.
Let op: er zijn soms meerdere
oplossingen mogelijk.

Breinbreker
Bre
inb
rek
er

12

13

7

16

11

23\15

kookrubriek

e
r
B

9

25

11

9

15 3/20
3

19

5

x
JK

-

BHK

Bre+

r
ke
EE

=

+
BC
AE

=

=

BAE
+
HK

KHC

Kook eens anders
Recept

Langzaam gebraden kip met knolook en citroen
Hoofdgerecht voor 4 personen.

Benodigdheden:

pelde teentjes verdeeld,
2 citroenen onder warm water
schoon geboend en in elk
in acht stukjes verdeeld,

1 kip (een linke, van
circa 2 tot 2,25 kg), in
stukken verdeeld,
1 bol knolook, in onge-

een handjevol verse tijm,
3 eetlepels olijfolie,
150 ml witte wijn.

Bereiding:

Verwarm de oven voor op 160 °C of gasovenstand 3. Leg de stukken kip in een braadslee en doe de knolook,
stukjes citroen en tijm erbij. Trek daarvoor de blaadjes tijm grofweg van de takjes. Giet de olie erbij, meng alles
door elkaar en doe het mengsel over in de braadslee. Zorg dat de stukken kip met het vel naar boven liggen.
Sprenkel de witte wijn erover en maal er wat zwarte peper over, dek de braadslee strak af met aluminiumfolie
en zet hem 2 uur in een oven op de smaakintensiverende lage temperatuur van 160 °C. Haal het folie weg en
verhoog de oventemperatuur tot 200 °C of gasovenstand 6. Bak de kip nog 30 tot 45 minuten, tot het vel mooi
goudbruin is en de citroenen aan de randjes beginnen te schroeien en te karameliseren. Serveer dit gerecht
direct uit de braadslee. Strooi er alleen nog wat tijm over en schep de borden vol. Serveren met een frisse
salade en basamatirijst.
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Oplossing Breinbreker
324

Oplossing Kakuro

(Wro) regelt hoe deze plannen tot stand komen en gewij-

eenvoudiger geworden.

De oplossing staat onderaan deze pagina

Recept

gaan zien. De nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening

is voor wat betreft duidelijkheid en leesbaarheid, een stuk

De oplossing staat onderaan deze pagina

x

nen vast hoe Nederland er nu en in de toekomst uit zal

zigd kunnen worden. De wet is sinds 1 juli van kracht en

10

E

Nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening
is vooral ‘eenvoudiger’
Rijk, provincies en gemeenten leggen in ruimtelijke plan-

e
r
r
e
k
b
ni inbre

De bedoeling van de breinbreker
is de rekenkundige som op zo een
manier op te lossen dat hij klopt.
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
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De nieuwe wet maakt duidelijk welke overheid (Rijk,
provincie of gemeente)
waarvoor verantwoordelijk
is. U krijgt hiermee te maken
als u iets wilt bouwen of verbouwen of bij een nieuw bestemmingsplan. Ook staan
de procedures erin vast voor
het geval u het met beslissingen rond het een of ander
bouw- of bestemmingsplan
niet eens bent. Met de nieuwe Wro is de duur van de
bestemmingsplanprocedure gehalveerd van 58 weken

naar 22 tot 24 weken.
De drie overheden moeten
in het kader van de nieuwe
wet een structuurvisie opstellen. Dit is een strategisch beleidsdocument over
de ruimtelijke ontwikkelingen in een bepaald gebied.
Een structuurvisie komt in
de plaats van de planologische kernbeslissing (Rijk),
het streekplan (provincie)
en het structuurplan (gemeente). Beleidsdoelen uit
de structuurvisie worden

gerealiseerd in het bestemmingsplan. De gemeente
stelt in principe het bestemmingsplan op. Rijk en provincie kunnen gemeenten algemene regels geven, die de
gemeente in acht moet nemen. Vinden Rijk en provincie
dat ze zelf verantwoordelijk
zijn voor een bepaalde ontwikkeling of gebied, kunnen
ze zelf het bestemmingsplan
vaststellen.
Het ministerie van VROM
heeft een publieksfolder uitgebracht over de nieuwe wet.
Deze heet ‘Wet Ruimtelijke
Ordening – Burgers en de
inrichting van de ruimte.
Plannen en Procedures per
1 juli 2008’. Deze folder is
kosteloos aan te vragen via
Postbus 51 Infolijn: 0800 –
8051.

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

Beste redactie,
Ik ben sinds 5 jaar woonachtig in Zandvoort en met steeds meer ergernis zie ik hoe een bepaalde straat of
buurt super slecht wordt onderhouden door de gemeente Zandvoort. Het onkruid, lees veel brandnetels,
groeit hier en daar wel een meter hoog!! Trottoirs zijn soms voor de helft maar beloopbaar, dan gaan daar
ook nog fietsers over, daar die met name het stukje fietspad vanaf de Oranje Nassauschool tot aan de
Tolweg en terug, te gevaarlijk vinden om op te fietsen. En terecht! Denk maar even terug aan de actie
die daar vorig jaar gevoerd is om met name dé bocht voor de school veiliger te krijgen.
Ik vind dat wij, als bewoners van de Dr. C.A. Gerkestraat, op meerdere vlakken de dupe zijn van “een
zeer belangrijke uitgaande weg” volgens de gemeentelijke woordvoeder. Die weg is dus wel belangrijk
(leveranciers) maar niet belangrijk genoeg om er netjes uit te zien en vooral: veilig te zijn. Dat menig pand
al te maken heeft met scheuren en verzakkingen wordt naar het land der fabelen verwezen. Dat, mede
door het onkruid, het zwerfvuil van schoolplein (dat nu zo leuk openbaar is, met alle gevolgen van dien:
hangjeugd/ouderen), ook menig buurtbewoner niet meer gemotiveerd is om onderhoud te plegen aan tuin
en/of huis is toch wel erg triest. Straks kom ik nog in een ‘achterbuurt’ te wonen!
Dit wilde ik even kwijt. Mijn naam is bij de gemeente Zandvoort inmiddels wel bekend. En ja, ik ben ook
diegene die nog steeds het ‘monumentje ‘ bij dé lantaarnpaal in ere houdt, daar het er ook voor zorgt
dat automobilisten vaart minderen.
Met vriendelijke groet,
Jeanne v. Berge Henegouwen - v. Rijsbergen (bewoonster van de Gerkestraat)
“Zandvoortse markt naar Zandvoort-Noord?”
Na het lezen van de berichten over de bezwaren rond de verplaatsing van de markt naar het Zwarte
Veld wil ik, namens veel bewoners van Zandvoort-Noord, voorstellen de markt te verplaatsen naar
Zandvoort-Noord. Het plein bij het wijksteunpunt en de Vomar zou een prima plaats kunnen zijn voor de
markt. De bus stopt er voor, de belbus rijdt er af en aan en zeer veel inwoners van Zandvoort-Noord
hoeven dan eens niet naar het centrum. Wij zouden blij zijn met de markt in dit woondeel van Zandvoort.
Een oplossing voor de problemen?
Groet,
Mariska van Huissteden

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

Gemeentelijke publicatie week 30 - 2008
Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 15 juli en de
verdere in week 29 door het college genomen besluiten zijn
22 juli vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale
Balie en op de website.

n eko en ver

nnin enaanvra en

Bouw-, sloop- en reclame-aanvragen.

Zandvoort:
- P.N.Quarles van Uffordlaan 25, bouw woning, ingekomen
14 juli 2008, 2008-141Rv1efase.
- Vondellaan, vernieuwen snack verkooppunt, ingekomen
14 juli 2008, 2008-142Rv1efase.
- Verzoek om ontheffing te verlenen tot het wijzigen naar
horeca categorie II voor het perceel Kerkplein 7, ingekomen
14 juli 2008, 2008-143Vr.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van
vrijstelling wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen.
Mocht de vergunning of vrijstelling worden verleend dan zal
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen.

Vrijstellingen artikel 19.2 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening.

Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens
om met toepassing van artikel 19.2 van de Wet op de Ruimtelijk
Ordening vrijstellingen te verlenen voor het:
- herinrichten van de busbaan “Prinsesseweg” gelegen tussen
Koninginneweg en Kostverlorenstraat te Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2008-053Vr)
- herinrichten van het kruispunt Zandvoortselaan - Tolweg te
Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2008-066Vr)
- herinrichten van het kruispunt Tolweg - dr. C.A. Gerkestraat
te Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2008-129Vr).
Voormelde verzoeken om vrijstelling liggen met ingang van 25
juli 2008, gedurende 6 weken, ter inzage bij de Centrale Balie
van het gemeentehuis tijdens de openingstijden. Gedurende
de termijn van de terinzageligging kan een ieder schriftelijk of
mondeling haar/zijn zienswijze omtrent deze aanvragen kenbaar maken bij het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek
van uw brief ‘zienswijze’ te vermelden.

er onden es iten
Bouw-, sloop- en reclame-vergunningen.
Zandvoort:

- Boulevard Paulus Loot 83, vergroten woning en garage, verzonden 14 juli 2008, 2007-267Rv.
- Kerkstraat 31, plaatsen (licht)reclame, verzonden 16 juli 2008,
2008-099R.
- Martinus Nijhoffstraat 51, uitbreiden woning, verzonden
16 juli 2008, 2008-036Lv.
- Treubstraat24, plaatsen dakkapel, verzonden 16 juli 2008,
2008-138Lv.
- Van Stolbergweg 3, plaatsen dakopbouw, verzonden 18 juli
2008, 2008-110Rv2e fase.
- Flemingstraat 346, plaatsen dakkapel, verzonden 18 juli 2008,
2008-144Lv.
- Kerkstraat 31, gedeeltelijke sloopwerkzaamheden, verzonden
18 juli 2008, 2008-070S.
- Kerkstraat 31, storten betonvloer en brandwerend bekleden
plafond, verzonden 18 juli 2008, 2008-071Rv.
- Poststraat 11, bouw appartementen, verzonden 18 juli 2008,
2008-109Rv1e fase.
Bentveld:
- Duindoornlaan 17, gedeeltelijk vergroten woning, verzonden
15 juli 2008, 2008-021Rv.

Evenementenvergunningen verleend

Evenementenvergunningen zijn verleend voor:
- het Arrow Jazz FM Beach Event dat plaatsvindt op 27 juli 2008
aangevraagd door Vooges Strand.
- de Rommelmarkt met barbecue op zaterdag 9 augustus 2008
en de Speeldag op zondag 10 augustus 2008, aangevraagd
door de heer P. Verswijveren.
- het KLM Open Golftoernooi 2008 van 16-8 t/m 24-8-2008
aangevraagd door This is Golf B.V.
- Spinning on the Beach op 16-8-2008 aangevraagd door
Stichting Spinning on the Beach
- het Disco Dansfeest op 26-7-2008, Jazzmuziek op het terras
op 3-8-2008 en Disco Dansfeest op 16-8-2008, aangevraagd
door Take Five aan Zee.

Verkeersbesluit Zomerbraderie

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten
om fysieke maatregelen en bebording bij de Zomerbraderie op
het Gasthuisplein op 27 juli en 3 augustus 2008 te plaatsten;
de fysieke afsluiting (middels dranghekken voorzien van retroreflecterend materiaal) inclusief de borden conform model C01
van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 te plaatsten op de volgende locaties:
- in de Swaluëstraat direct ten zuiden van het Achterom;
- in de Gasthuisstraat direct ten noorden van het Gasthuisplein
- in de Kruisstraat direct ten zuiden van de Smedestraat
- op het Gasthuisplein direct ten oosten van het Dorpsplein;
- in de Kleine Krocht direct ten westen van het Raadhuisplein;
2 Te bepalen dat de besluiten op de in de gemeente gebruikelijke wijze bekend wordt gemaakt middels de plaatsing van deze
mededeling in één of meer plaatselijke dag- of weekbladen.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen

besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. 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. 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. Indien het
een vergunning betreft voor evenementen, vertoningen op
of aan de weg, het houden van optochten, snuffelmarkten,
verruiming sluitingsuur, ontheffing Zondagwet, exploitatie
of speelautomaten, dient u uw bezwaarschrift aan de burgemeester te richten.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag
t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 – 16.00 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
klachtenco rdinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur
Donderdag:
08.30 - 20.00 uur
Vrijdag:
08.30 - 12.30 uur
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
Tollensstraat 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 collegelid
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling
verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur.

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.

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

watersport
Eerste O’Neill Surf &
Beachcamp in Zandvoort
groot succes!

Een week lang leven in de ‘surf lifestyle’ zoals de bekende

surfers Kelly Slater, Laird Hamilton en Mick Fanning. Voor
velen lijkt dat een verre droom. Voor een groep jongens en
meiden uit de omgeving Haarlem, Zandvoort en omstre-

ken werd deze droom werkelijkheid tijdens het O’Neill

wielersport

Servais Knaven eindelijk winnaar

Drie maal is scheepsrecht. Dat moet de gelouterde wieler-

prof Servais Knaven gedacht hebben, toen hij afgelopen

zondag als eerste van vijfentwintig deelnemers over de

inish ging in de Holland Casino Profronde van Zandvoort.
Het als wielerspektakel aangekondigde evenement deed
qua wedstrijd dit afiche alle eer aan. Wat het publiek betreft viel de belangstelling tegen.

Surf & Beachcamp dat vorige week gehouden werd bij
The Spot in Zandvoort!

Winnaar Servais Knaven

Theorie…

In Nederland is de surfcultuur nog niet zo groot, omdat men er pas in de jaren
’70 achter kwam dat je ook
kunt surfen op de Nederlandse golven. De sport
groeit nu snel in Nederland en wordt steeds professioneler. De golven in
Nederland zijn niet zoals
op Hawaï, maar zeker voor
deze jongens en meiden is
er altijd wel een golf waarop
gesurft kan worden, ook in
de zomer!
Gedurende vijf dagen leerden de deelnemers de ‘skills’
en ‘tricks’ van het golfsurfen.
De eerste dag van het camp
begon natuurlijk een beetje
onwennig, want de meiden
en jongens waren nog niet
bekend met elkaar en met

het surfen. Al snel kwam hier
verandering in, in het water.
De overige dagen was het één
groot surfers paradise met op
woensdag de Beach BBQ en
marshmallows roosteren!
De week werd afgesloten
met een Expression Session,
waarin de surfbabes en -dudes konden laten zien wat zij
konden en welke stunts zij
zelf bedacht en/of geleerd
hadden!
Dit jaar vindt er geen O’Neill
Surf & Beachcamp meer
plaats bij The Spot, maar als
je nu alvast informatie wil
over volgend jaar, neem dan
contact op met The Spot in
Zandvoort, tel. 5717600 en
e-mail: info@gotothespot.
com.

Al vroeg in de wedstrijd,
die over 80 ronden werd
gereden, was het spel op
de wagen. Egon van Kessel
en Around Groen openden
samen met Matthé en Jos
Pronk de strijd. Gedurende
een aantal ronden liet het
peloton het viertal begaan,
maar naarmate de strijd
vorderde meldden zich internationaal gekende coureurs als Leon van Bon, Bram
de Groot, Robert Slippens
en Kenney van Hummel
zich vooraan in het peloton. Zo ook Servais Knaven,
de man die zowel in 2006

als 2007 op het erepodium
stond, maar toen respectievelijk Max van Heeswijlk
en de huidige Tour de
France analist van Studio
Sport Aart Vierhouten voor
moest laten gaan.
Gedurende het hele verloop van de strijd gebeurde het sporadisch dat het
complete peloton in de
Haltestraat, Kleine Krocht,
Swaluë-, Prinsenhof-, Brugen Zeestraat te zien was.
Telkens wisten renners, vaak
bij de ‘beklimming’ van de
Brugstraat te demarreren

en een voorsprong op te
bouwen, die bij het passeren van de streep regelmatig
premies opleverden voor de
vluchters.
Naarmate de strijd vorderde
werd de voorsprong van
de vluchters groter, maar
het duurde tot tien ronden
voor het einde toen een
deinitieve schifting plaats
vond en zes renners een
kopgroep vormden die tot
30 seconden voorsprong
nam. Van het zestal Bram
de Groot (Rabo), Servais
Knaven (Columbia), Kenny
van Hummel (Skil-Shimano),
Reinier Honing (P3 transfer
Batavus), Jos Krol (StonE) en
Matthé Stam (Ubbink) bleef
drie ronden voor het einde
het trio Knaven, De Groot en
Van Hummel over. Knaven
en De Groot wilden de sprint
met de snellere Van Hummel
niet aangaan en probeerden
om beurten een beslissende
voorsprong te nemen. De
laatste poging anderhalve
ronde voor het einde van
Knaven leverde het beoogde
resultaat. Knaven bereikte
solo de inish en werd de afgetekende winnaar van de
Holland Casino Profronde
van Zandvoort 2008. Van
Hummel versloeg De Groot
in de sprint om de tweede en
derde plaats.

Vragentekens

De vraag moet echter gesteld
worden of de Profronde van
Zandvoort wel voldoende
aantrekkingskracht heeft
op het wielerpubliek. Want
het ‘echte’ wielerpubliek liet
het zondagavond afweten.
Een probleem dat ook door
de organisatoren wordt
onderkend. “We hebben
er alles aan gedaan om de
ronde bekendheid te geven
in de regio. We zullen ons
moeten beraden hoe we de
wielerliefhebbers wel naar
Zandvoort kunnen krijgen.
In de eerste twee edities
hadden we ook een aantal
andere koersen en ook vorig jaar nog hadden we een
wedstrijd voor amateurs.
Maar ook toen kwam het
publiek niet in groten getale. Het eerste jaar was het te
warm en dit jaar zou het dan
te koud zijn geweest. We zullen het nader moeten bekijken. De intentie om volgend
jaar de vierde Profronde van
Zandvoort te organiseren is
echter beslist aanwezig”, besluit Arlan Berg die, samen
met medeorganisator Mark
Rasch, sportief gezien zeker geslaagd is om van hun
wielerspektakel een succes
te maken. De Zandvoortse
Profronde verdient echter
een veel grotere publieke
belangstelling.

Eerste Versteege Wielersport Dikkebandenrace

De Rabobank wielerploeg organiseert al enige tijd Dikkebandenraces in den lande, om promotie te maken voor
hun sport. In navolging daarvan heeft Mark Rasch van
Versteege Wielersport in de Haltestraat het idee opgevat

om de naam van zijn bedrijf te geven aan een race voor

mountainbikes meedoen. Ik
denk dat we, ijs en weder dienende, volgend jaar circa 30
kinderen kunnen inschrijven.
Dat zou voor ons het maxi-

paardensport

Zesde winst op rij voor familie Pools

De 34e Zandvoortse kortebaandraverij werd vorige week

donderdag voor de 29e maal werd verreden op het parcours
Zeestraat/Kostverlorenstraat. Voor de zesde keer op rij leverde het een overwinning op voor een telg uit de familie
Pools. De winst ging net als vorig jaar naar Aad Pools met

de 4-jarige bruine merrie Apella Cane. Het op de kortebaan
debuterende paard bleef de combinatie Wim van Buytene

met de 6-jarige bruine ruin Malabar Super Star in de inale
voor.

In de eerste van de twaalf
ritten uit de eerste ronde
viel al direct één van de rijders die de laatste jaren regelmatig in de prijzen reed
af. Lindsey Pegram met Hey
Joe moest het al in de eerste
de beste rit aleggen tegen
de latere inalist Malabar
Super Star van Wim van
Buytene. De eliminatie van
nationaal kortebaan kampioen 2007 Frans van der
Blonk met Derek Effe door
Cees Imming met Sander
ter Sype, was de verras-

golf

sing van de eerste omloop,
waarvan de twaalf ritten er
zes met een zogenaamde
kamprit beslecht moesten
worden.

Tweede omloop

Manon Pools en Frans van
den Blonk plaatsten zich
met twee paarden voor de
tweede ronde. In de tweede
ronde moest drie keer een
kamprit gereden worden.
Prosto R met Yasmin Halwani,
Wannabelikechanna met
Frans van den Blonk, Malabar

Onder zeer barre weersomstandigheden, slagregens en
windkracht 6-7, vond maandag voor de achtste keer het

Zandvoorts Open golftoernooi plaats. Het is altijd al een

uitdaging om op de prachtige baan van de Kennemer Golf &
Country Club, waar van 21-24 augustus weer het KLM Open

wordt gehouden, te spelen, maar deze keer waren het de
echte diehards die de strijd tot het einde toe volhielden.

mum zijn.” Uiteindelijk werd
Wesley Loos tot winnaar uitgeroepen maar kregen alle
officiële deelnemers ieder
een fraaie beker.

afgelopen zondag.

…en praktijk
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oproep om drie rondjes over
het parcours te rijden. Rasch:
“Natuurlijk is het ook vakantietijd en zijn een aantal potentiële deelnemers niet in
Zandvoort. Ook hadden sommige kinderen niet begrepen
dat ze ook met ‘normale’ ietsen mee konden doen. Het is
niet de bedoeling dat alleen

De prijswinnaars van het Zandvoorts Open

Wesley Loos werd de winnaar van de eerste Zandvoortse dikkebandenrace

Aad Pools komt met Apella Cane voor de laatste keer winnend over de inish

Super Star van Wim van
Buytene, Walkover van Ad
Suykerbuyk, Apella Cane van
Aad Pools en Lord Mercedes
met Manon Pools plaatsten
zich voor de derde omloop,
waaruit de vier halve inalisten moesten komen.

Eenvoudige winst

De latere winnaar Aad Pools

met Apella Cane versloeg
Malabar Super Star die
als vierde werd bij geloot
voor de halve eindstrijd.
Wannabelikechanna rekende in drie ritten af met Lord
Mercedes, terwijl Walkover
in twee ritten de baas bleef
over Presto R. In tegenstelling tot voorgaande jaren
plaatste dit jaar geen en-

Terechte winnaar Zandvoorts Open

de jeugd van Zandvoort tijdens het wielerspektakel van
Mark Rasch had in eerste instantie bedacht dat er voor
drie leeftijdsklassen een
Dikkebandenrace zou komen. Hij heeft via deze krant
en via lyers bij de schooljeugd aandacht voor zijn
idee gevraagd. Helaas hebben niet meer dan 14 jongeren gehoor gegeven aan zijn

Zandvoortse Courant • nummer 30 • 24 JUlI 2008

In de ochtend startten 96
spelers door middel van
een shotgun van de B en
C holes met als wedstrijd-

vorm 18 holes Stableford. Van
meet af aan stond er een
krachtige wind, maar vooral
de constante regenbuien,

die vaak horizontaal over de
baan gingen, zorgden ervoor
dat halverwege de wedstrijd
twintig deelnemers het voor
gezien hielden en drijfnat
het warme en droge clubhuis opzochten. Het nadeel
hiervan was wel dat sommigen geen flightgenoten
meer hadden om als marker
te fungeren.
De winnaar van 2008 werd
Hans Kerkman (hcp 11,1)
met 36 stablefordpunten.
Na ontvangst van de zilveren schaal en beker wees
Kerkman verheugd op het
feit dat hij in de afgelopen
jaren al vier keer als tweede
was geëindigd en zeer blij
was met deze overwinning
op de baan, waar hij 28 jaar
lang gewerkt heeft! Herman
van Oevelen (hcp 22.0) was
met 35 punten de zeer verdiende runner up, terwijl Ad
Paap (hcp 17,6)– nipt voor
Hans Paap – met 33 punten
als derde werd gehuldigd. Als

beste dame kreeg mevrouw
Loos een Kennemer shawl
overhandigd. Deze prijs viel
ook Wanda van den Bos ten
eer, die de longest drive bij
de dames sloeg. Jos Kras behaalde op hole 16C de verste
afstand bij de heren. De neary bij de dames werd helaas niet geslagen, doch bij
de heren was Jan v.d. Leden
de gelukkige, die uit handen
van Han Akersloot een prijs
mocht ontvangen.
Alle golfers zien nu alweer
uit naar volgend jaar, want
het Zandvoorts Open is
mede door de gastvrijheid
en de voortreffelijke organisatie door Ed Franken en
Ronald Zwemmer, een feest
om aan deel te mogen nemen. Het aantal aanmeldingen (141) zegt al genoeg en
helaas moesten dus velen
teleurgesteld worden. Maar
wellicht dat die volgend jaar
een kans maken als, zoals elk
jaar, geloot wordt.

kele vrouwelijke rijdster
zich voor de halve finale.
Apella Cane plaatste zich
eenvoudig voor de finale
door Wannabelikechanna
te verslaan in twee ritten.
Tegenstander in de eindstrijd werd Malabar Super
Star die Apella Cane in de
derde omloop al had verslagen maar na te zijn bijgeloot
voor de halve door winst na
een kamprit tegen Walkover,
alsnog in de finale stond.
De strijd om de 3e en 4e
plaats werd na twee ritten
eenvoudig gewonnen door
Wannabelikechanna.

Geldprijzen

H.C. Schavenaar, Eigenaar
van Wannabelikechanna,
kon de geldprijs van € 450
in ontvangst nemen. De 4e
prijs van € 250 ging naar
K. Timmer, eigenaar van
Walkover gereden door Ad
Suykerbuyk. Na de eerste rit
in de inale leek een verrassing in de lucht zitten, maar
Aad Pools herstelde zich

met Apella Cane en mocht
de winnaars deken en een
bedrag van € 2100 in ontvangst nemen voor eigenaar
P.P. Aleman. Een bedrag van
€ 900 was er voor S. de Jong
die zijn paard Malabar Super
Star, gereden door Wim van
Buytene, als tweede zag eindigen.

Hoogste inleg

De totalisator was met een
inleg van € 20.914 het hoogste van de acht kortebaandraverijen die tot nu toe in
het seizoen 2008 waren
gelopen. Wie het winnende
trio goed had voorspeld kon
€ 2150,90 incasseren.
Voorzitter Johan Beerepoot
van de Stichting Kortebaandraverij Amster dam
Beach toonde zich na aloop
zeer content over het verloop
en de publieke belangstelling. Het oudste toeristische
evenement van Zandvoort
blijkt na 34 jaar nog steeds
levensvatbaar.

Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl

adverteerders

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte
houden van alles wat in Zandvoort leeft.
De adverteerders in de krant van deze week zijn:

Administratiekantoor
K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding
Zandvoort
Beachclub Riche
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Beter Mobiel
Café Koper
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Danzee
Dorsman Assurantiën
Gemeente Zandvoort
Huisartsenpraktijk

Noord B. van Bergen
IJzerhandel Zantvoort
Jobtide
Joost van Diepen
Lopers 4-daagse
Parkeerterrein De Zuid
Pluspunt
Printing People
St. Kortebaandraverij
Amsterdam Beach
Take Five
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van der Valk & Swart
Notarissen
Vanhier
Van Vessem & Le Patichou
Zandvoort Optiek
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vrijstaand

Dr. J.P. Thijsseweg 22

Midden in het groen gelegen goed onderhouden vrijstaande bungalow
met garage op riant perceel van 1125 m2. De fraai aangelegde tuin met de
diverse terrassen en schaduwrijke plekjes, de woonkeuken, de
2 slaapkamers en de luxe badkamer moeten u toch enthousiasmeren om
eens te komen kijken.
•
•
•
•

Volledig wonen op de begane grond
Geheel v.v. dubbele beglazing
Verwarmde garage en elektrisch bedienbare deur
Gebruiksoppervlakte ca. 110 m2

Vraagprijs: € 649.000,--

Met veel smaak en gevoel voor sfeer is dit voormalige 4 kamer appartement
totaal gerenoveerd (2005) en van alle gemakken voorzien. De badkamer
is omgetoverd tot een luxe mediterrane ruimte. De keuken is vergroot en
vernieuwd en het hele appartement is gestuukt, in lichte tinten afgewerkt
en er is een fraaie houten vloer gelegd. Als extra is bij de vraagprijs
inbegrepen de inpandige garage.
Kortom; dit appartement op de 1e verdieping met balkon op het zuidwesten
en prachtig zeezicht is zeker uw bezichtiging waard!
• Zo te betrekken!
• Eigen parkeerterrein
• Gebruiksoppervlakte ca. 85 m2

Vraagprijs: € 279.500,-- (incl. garage)

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie

maisonnette

met lift

Burg. van Alphenstraat 61/13

Jac. van Heemskerckstraat 17

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Bijzonder fraai afgewerkt en zo te betrekken 4 kamer maisonnette op de
2e en 3e verdieping met 3 slaapkamers, luxe keuken en luxe badkamer.
Deze maisonnette is volledig gerenoveerd waarbij gebruik is gemaakt
van duurzame materialen die perfect op elkaar zijn afgestemd.
Absoluut uw bezoek waard
Dubbele beglazing en kunststof kozijnen
Gebouw is v.v. 2 liften en parkeerterrein
Berging in de onderbouw
Gebruiksoppervlakte ca. 110 m2

Vraagprijs: € 275.000,--

zo te betrekken

Trompstraat 17/2

www.cvl.nu

3 slaapkamers

Koninginneweg 9 rd

Ruime 30-er jaren bovenwoning met uitgebouwde verdieping aan de rand
van het Groene Hart gelegen. De woning beschikt over 3 slaapkamers,
moderne woonkeuken en een hippe Rietveld badkamer.
•
•
•
•
•

Alle vertrekken v.v. originele paneeldeuren met design handgrepen
Grotendeels v.v. dubbele beglazing
Centrum en openbaar vervoer op steenworp afstand
Geen servicekosten; slapende VvE
Gebruiksoppervlakte ca. 97 m2

Vraagprijs: € 249.000,--

Dit appartementencomplex met lift is in 2005/2006 geheel aan de
buitenzijde gerenoveerd. Het appartement op de hoek van de
1e verdieping is prachtig gelegen en heeft een ruime lichte woonkamer
(v.h. 2 kamers), 2 slaapkamers en zonnig balkon op het zuidwesten.
De binnenzijde van de woning dient gemoderniseerd te worden.
Eigen parkeerterrein, berging in de onderbouw
Vrijwel geheel voorzien van dubbele beglazing
Op loopafstand van het centrum en station
Gebruiksoppervlakte ca. 90 m2 (incl. het balkon)

Vraagprijs: € 299.000,--

hoekapp. centrum

Swaluestraat 31-B

Modern, sfeervol, goed onderhouden en zo te betrekken!
Prachtig afgewerkt 3 kamer hoekappartement op de 2e verdieping en
tevens hoogste etage gelegen met een ruime woonkamer van ca. 44 m2,
2 slaapkamers en een zonnig balkon op het noordwesten.
Dit kleinschalige complex (2004) met lift staat midden in het centrum en het
appartement beschikt over 2 parkeerplaatsen en een berging in de inpandige
parkeerkelder.
• Geen bovenburen
• Fraai materiaal gebruik
• Gebruiksoppervlakte ca. 100 m2 (excl. balkon)

Vraagprijs € 425.000,-- (incl. 2 garageplaatsen)
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Courant

Actueel

Cultuur

6

Rotary verdeelde
opbrengst

Jazzpodia tijdens
weekend

Burgemeester waarschuwt
ouders raddraaiers
• Poesta brood € 1,25
• 5 Krentenbollen € 1,75
• Weekendtaartje € 7.95

Zichtbaar beter

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74
Vrijdag koopavond

De Mannetjes
Brief aan
raddraaiers

‘Een kleine vertaling
voor sommigen is
wellicht wel op z’n plaats’

Actueel

Petit restaurant
in Nieuw Noord
geopend

‘Kunst op school’ op herhaling
Het succesvolle project ‘Kunst op school’, met de Kinderkunstlijn als gevolg, van de

grote belangstelling. Zelfs van de Verenigde Naties.

Hopelijk is dit beeld in de toekomst niet nodig

hebben gezorgd, in een brief gewaarschuwd dat hun ver

sea optiek

Zondagmiddag
concert

project en zijn ondertussen de voorbereidingen gestart. De eerste Kinderkunstlijn had

draaiers die rond de Pinksterdagen voor grote overlast

Deze maand bij veel
merk zonnebrillen
glazen op uw
eigen sterkte gratis

Cultuur

15

mend schooljaar gaan de beide ondernemende dames zich weer inzetten voor het

Burgemeester Niek Meijer heeft de ouders van de rad

Zonnebril op
sterkte actie

15

Zandvoortse kunstenaressen Marianne Rebel en Hilly Jansen, krijgt een vervolg. Ko

Stap ook eens binnen voor
een heerlijk belegd broodje
met ambachtelijk gemaakte
salade, of een heerlijk kopje
koffie met een gebakje
Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

Zie onze advertentie op de achterpagina

dachte kroost is aangemerkt voor een strafbaar feit. Hij
wijst ze vooral op de consequenties daarvan. De brief is

bezorgd op 60 adressen in Amsterdam. Het is de tweede
fase in het versterken van de veiligheidsketen.
De burgervader wijst er ook
op dat de Amsterdamse jon
geren totaal geen respect
hebben voor hun medemens,
de regels van fatsoen en de
spullen van een ander. Ook
schrijft hij dat ze zich in de pe
riode van 7 tot 13 mei jongst
leden zeer ernstig hebben
misdragen en zich aan straf
bare feiten hebben schuldig
gemaakt. “Het gaat om (zeer)
ernstige overtredingen van
de wet waarbij uw zoon is
aangehouden door de politie.
Wat de gemeente Zandvoort
betreft is de maat vol. Als uw
zoon zich opnieuw binnen de
gemeente Zandvoort ernstig
misdraagt, dan denk ik er aan
om hem een gebiedsverbod
voor de gemeente Zandvoort
op te leggen. Hij mag dan de

gemeente Zandvoort niet in.
Ik mag een gebiedsverbod op
leggen, omdat de gemeente
raad van Zandvoort mij deze
bevoegdheid heeft gegeven.
De gemeente Zandvoort
staat namelijk voor gastvrij
heid, plezier en ontspanning.
Mensen die zich hier ernstig
misdragen weten dan dat
zij niet welkom zijn. Heeft
uw zoon een gebiedsverbod
en komt hij toch naar de
gemeente Zandvoort dan
maakt hij zich schuldig aan
een ernstig strafbaar feit.
Hij kan voor dit feit worden
aangehouden en vervolgd
bij de strafrechter of kinder
rechter”, aldus Meijer in de
brief. De jongeren zelf heb
ben ook een waarschuwing
gekregen.

Een nieuwe groep kinderen
uit de groepen 7 en 8 van
de Zandvoortse basisscho
len en de brugklas uit het
Wim Gertenbach College
zal al doende kennis maken
met creativiteit en kunst
zinnigheid. Opnieuw treedt
de gemeente als sponsor
op om het project mogelijk
te maken. Vorig jaar was
dat ongeveer € 18.000, voor
dit jaar is wat minder nodig
omdat er geen aanloop
kosten zijn zoals het aan
schaffen van penselen,
paletmessen en ander ma
teriaal dat hergebruikt kan
worden.
De Zandvoortse gemeen
teraad wil graag geïnfor
meerd worden over het ef
fect van het project en de
Kinderkunstlijn: het stimu
leren van creativiteit van
jonge schoolkinderen in de
breedste zin van het woord
maar ook om ze te leren sa

Kinderkunst in het Zandvoorts Museum

menwerken, binnen en bui
ten de schoolklas. Daarom
wordt er op dit moment
hard gewerkt aan een eva
luatierapport. Ondertussen
heeft Hilly Jansen al de eer
ste partij tegels besteld en

bemoeit Marianne Rebel
zich met de verfspullen. De
tegels moeten wel heel zijn
want onderdeel van de ‘gein’
is het stukslaan daarvan om
zodoende mozaïeksteentjes
te krijgen.

Voor verschillende evenementen
op 2 en 3 augustus heeft het college verkeersbesluiten genomen.
U vindt ze in de gemeente-advertentie.

Auto Strijder
Zandvoort
1

waterstanden
restaurant aan het strand

“Lichter …… als ik doodga, wil ik zo licht zijn,
zo transparant dat niemand meer ziet dat ik doodga.”
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons is
geweest, geven wij u kennis dat na een leven van zorg en
aandacht voor allen die haar dierbaar waren, van ons is
heengegaan onze lieve moeder, oma en overgroot-oma

Tel. 023 - 571 57 07

juli/aug

Lientje
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sinds 30 april 2007 weduwe van Alphons Aleven
* 25 maart 1925

† 22 juli 2008

Onze dank gaat uit naar bewoners en medewerkers
van “Zorgcentrum Bosbeek” te Heemstede
voor de liefdevolle verzorging.
Caroline van der Pijl - Aleven
Jacques van der Pijl
Alphons Aleven
Eegje Aleven - Meyn

Paul Aleven
Silvia Aleven - de Koning
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen
Correspondentieadres:
A.M. Aleven
Zandvoortselaan 4
2042 XA Zandvoort
De bijzetting in het familiegraf heeft plaatsgevonden
op zaterdag 26 juli 2008 op het
R.K. parochiekerkhof Sint Agatha te Zandvoort.
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Trudy Aleven
Peter Vaillant
Saskia Aleven †
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Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~
~ Verzorging van overledene ~
~ Begeleiding voor nabestaanden ~
~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~
Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

Maandagavond heeft de nieuwe voorzitter van de Rotary
Zandvoort, Jan Brabander, tijdens een diner, de opbrengst
van de dichtbundel ‘Dagen met een goud randje’, met ge

dichten van Sabine Sebregts en geïllustreerd met tekenin
gen van de onlangs overleden Ronneke Goossens, aan de

www.clubnautique.nl

Carolina Wilhelmina
Aleven - Severiens

Rotary overhandigde
opbrengst aan auteurs

e

1-820 0

H et
p
8
Balk ersone
ene
e
nde l van B
felic
r
Sjaa
itee una
rt
k

e

n An
met
neke
jubil het 12 1
/
eum
van 2 -jarige
de z
aak

Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Het wordt weer
ouderwets gezellig!
Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

2

van wandel en ietspaden geen sprake is.

De nieuwe situatie

Het is de tweede bundel van
Sabine Sebregts en naar ver
luidt is ze al met een derde
bezig. Deze bundel is op ini
tiatief van de Rotary en met
medewerking van de Rotary
leden Maarten Koper en Wim
Jubels tot stand gekomen en
is belangeloos door Bruna
Balkenende, Fysiotherapie
Instituut K. Bruin & M. Koper
en Pluspunt verkocht. Sabine
Sebregts en Ton Goossens na
men de enveloppen in ont
vangst. Goossens gaf hem
direct aan pastor Dick Duijves
met de opdracht er geluid
opnameapparatuur voor de

Kantooradres: Hogeweg 391 • 2042 GE Zandvoort

The Mainstream
Jazz Combo

deling van de busbaan, in de volksmond de ‘busweg’. Hij
maakt duidelijk dat het alleen om asfaltering gaat en dat

rechthebbenden overhandigd. Brabander vond het tijd, nu
het 150e exemplaar verkocht is, de opbrengst te delen.

Sabine Sebregts neemt de envelop in ontvangst, Ton Goossens (achter)
kijkt toe.

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huisaanhuis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

a.s. zondag 15.30 uur:

Wethouder Wilfred Tates heeft in een brief aan de ge
meenteraad uitleg gegeven over de voorgenomen herin

r

colofon

Jazz on the Beach

Tates informeert raadsleden over ‘busweg’

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00  16.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Letty van den BrandKinderdijk
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok
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St. Agatha kerk van aan te
schaffen. “Ik vind het jammer
dat zulke apparatuur er nog
niet is. Nu kan je bijzondere
diensten zoals uitvaarten en
huwelijken niet opnemen.
Straks gelukkig wel”, was zijn
redenatie. Voor het dessert
declameerde Sabine Sebregts
nog een zeer toepasselijk ge
dicht. “Ik heb het niet op pa
pier”, zei ze, “het zit gewoon
in mijn hoofd.”
Hoewel de opbrengst al ver
deeld is, blijft de bundel bij de
bovengenoemde verkooppun
ten voor slechts € 10 te koop.

Rectiicatie:

Abusievelijk is in de krant van vorige week een sponsor
van Santekraampje, het eindfeest van de Rekreade, ver
keerd vermeld. De zeer smakelijke pannenkoeken werden
door pannenkoekenrestaurant De Lachende Zeerover,
op het Badhuisplein (Rotonde), verzorgd. Onze welge
meende excuses!

cartoon

Hans van Pelt

Twee coalitiepartijen hadden
een kleine onenigheid over
deze herindeling. Volgens
Carl Simons van de OPZ mag
er van een herindeling abso
luut niet uitgegaan worden
en Fred Paap van de VVD
sprak dat tegen en wenste
geen hernieuwde behande
ling in de commissie. Volgens
Tates is de voorbereiding van
de werkzaamheden procedu
reel/juridisch juist. Volgens
hem is datgene dat straks be
reikt wordt volledig in de lijn
van wat er is afgesproken.
“Op 25 maart 2008 is van ge
meentewege een aanvraag

ingediend om de busbaan
tevens te gebruiken voor
ontheffinghouders, voet
gangers en ietsers. De aan
vraag heeft dus uitsluitend
betrekking op het voorge
nomen gebruik. Naast deze
vrijstelling dienen tevens
de daarvoor benodigde ver
keersbesluiten te worden ge
nomen. Deze aanvraag is zo
wel gepubliceerd in week 14
als week 15 in deze krant. Om
onbekende redenen heeft de
aanvraag echter geen ver
volg gehad in een procedure
als bedoeld in de Algemene
Wet Bestuursrecht, waarbij
een ieder gedurende zes we

ken zijn of haar zienswijzen
tegen de voorgenomen vrij
stelling kenbaar had kunnen
maken. Voor deze omissie
biedt ik mijn excuses aan”,
schrijft de wethouder.
De voorgenomen vrijstelling
is op 24 juli gepubliceerd in
de Zandvoortse Courant, zo
dat een ieder gedurende zes
weken zijn of haar zienswijze
of bezwaren bij het college
kenbaar kan maken. “Van de
voorgenomen werkzaamhe
den zal alleen het asfalteren
van de bestaande busbaan
plaatsvinden. Nogmaals
wordt bevestigd, dat de
aanleg van ietspad en voet
pad eerst aan de orde kan
zijn na een onherroepelijke
vastgesteld vrijstellingsbe
sluit en/of onherroepelijk
bestemmingsplan, waarin
het beoogde gebruik is vast
gelegd”, aldus Tates en hij
voegt er als laatste aan toe
dat hij bij de eerst komende
commissievergadering be
reid is om eventuele vragen
van de commissieleden te
beantwoorden.

Actualisatieproject op schema

Eén van de doelstellingen van het college en raad, het te
rugdringen van de vele bestemmingsplannen die Zand
voort kent, ligt op schema. Door het actualiseren vorige
maand van bestemmingsplan Oud Noord zijn er nog maar
36 van de 100 bestemmingsplannen actueel. Uiteindelijk
moeten dat er 14 worden.

Met een bestemmingsplan
geeft de gemeente aan op wel
ke manier de openbare ruimte
gebruikt mag worden. Grond
krijg een ‘bestemming’ als
‘Wonen’,‘Recreëren’,‘Bedrijven’
etc. Bestemmingsplannen
werken ordenend en sturend.
Een ander gebruik dan het
bestemde gebruik is niet toe
gelaten.

actualisatie uitgevoerd is. De
gemeente gaat van 100 soms
zeer verouderde bestem
mingsplannen naar 14 actuele
bestemmingsplannen die het
hele grondgebied van de ge
meente Zandvoort omvatten.
Het aantal is ondertussen al
teruggebracht tot 36. De ac
tualisatie is opgelegd door de
wetgever”, legt hij uit.

Ton van Heemst, gemeentelijk
woordvoerder, noemt de klus
‘mega’. “Mega! Niet alleen
vanwege de enorme berg
oude bestemmingsplannen
waar de specialisten zich door
heen moeten worstelen, maar
ook omdat het gemiddeld
bijna 5 jaar duurt voordat een

De volgende bestemmings
plannen zijn al geactuali
seerd en dus richtinggevend:
Kostverlorenstraat (op een
kleine uitzondering na), Oud
Noord, Stationsomgeving,
Boulevard Zuid, Zandvoort
Zuid, Circuitgebied en Nieuw
Noord. De komende jaren staan

de volgende bestemmings
plannen op het programma
om te worden geactualiseerd:
Middenboulevard, Strand en
Duin, Bentveld, Centrum,
Recreatiepark, Boulevard
Noord, Bedrijventerrein(en).
Een actueel bestemmings
plan dient elke tien jaren te
worden geactualiseerd. Dit
is een wettelijke verplichting.
Bovendien vindt de gemeen
te het erg belangrijk om een
actueel bestemmingsplan
nenbestand te hebben om zo
voor burger (en natuurlijk ook
de gemeente zelf) duidelijk
heid te verschaffen over het
te voeren ruimtelijk beleid. De
provincie kan voor een periode
van maximaal 10 jaar vrijstel
ling verlenen van de verplich
ting tot herzien. De gemeente
heeft voor de bestemmings
plannen Stationsomgeving en
Boulevard Zuid deze vrijstel
ling aangevraagd en gekre
gen. Bron: www.zandvoort.nl

column

Ouwe sok

“Dag mevrouw. Mag ik een
broodje kroket en een zak pa
tat met.” “Dat is dan € 2.20 met
twee maal 25 cent vettaks erbij…
€ 2.70 alstublieft”.
“En als ik een kipburger neem. In
plaats van een kroket?” “Dan be
taalt u minder vettaks mevrouw.
En o ja. Als u pint komt er nog
tien cent extra bij. Pintaks. Weet
U nog?”
Zal dit de toekomst zijn? Geleefd
worden door het rijk. Belasting
betalen over alles. We hebben
al accijns op roken. Trouwens,
dat mag je eigenlijk toch niet.
Accijns op benzine en alcohol.
Komt er ook nog accijns op
vetgebruik bij? En wat gedacht
van de extra belasting op vlieg
reizen. Vliegtaks en wat er nog
meer bijkomt. Moeten we dan
maar met zijn allen thuisblijven?
Of uitwijken naar Duitsland of
België. Daar zijn de tickets veel
goedkoper.
Fijn, dat je altijd je betaalkaart
bij je moet hebben. Geld uit de
muur trekken gaat binnenkort
ook al extra kosten. Leve de ouwe
sok waar we contant geld weer
in gaan bewaren. Of onder de
hoeslakens. Perfecte plaats! En
in ieder geval gratis. Prettig voor
uitzicht.
Over betaalkaarten gesproken. In
veel steden kun je alleen nog met
de pinpas bij een parkeermeter
betalen. Losse munten zijn niet
meer nodig. Makkelijk? Soms
wel. Maar ook vaak ingewikkeld.
Niet één parkeermeter is name
lijk hetzelfde. Je moet eerst drie
keer de aanwijzingen lezen. Die
staan met piepkleine lettertjes
voorop het apparaat. Je leesbril
vergeten? Dan ben je echt de pi
neut. En aan een voorbijganger
vragen durf je ook al niet meer.
Wantrouwig word je gemaakt
door TV en andere media.
Van mijn moeder heb ik nog een
versleten beursje. Echt hoor. Zo
heet zo’n klein portemonneetje.
Platgedrukt en smoezelig. Daar
zaten dubbeltjes en kwartjes in.
Voor het geval dat…. ”Vertrouw
geen bank, alleen jezelf”,
was het devies van mijn
oude tante van negen
tig. Ze krijgt nog gelijk
ook. Effe zoeken. Waar
heb ik nog een ouwe
sok liggen?

Lienke Brugman

familieberichten
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Grand Café & Restaurant
Is op zoek naar een

Zelfstandig
werkend kok / ft

Keuzeweekmenu
(ma t/m vrij)
Ham + meloen
Garnalen kroketjes
Kip cocktail

Beschik jij over aantoonbare
ervaring en ben je op zoek naar
een creatieve uitdaging in een
gemotiveerd team?

Varkenshaas pepersaus
Zalmilet botersaus
Saté van de haas

Neem dan nu contact met ons op !
Reacties voorzien van c.v. naar
cafeneuf@cafeneuf.nl

Coupe Amaretto
€ 16,75

Haltestraat 25
2042 LK Zandvoort
023 - 571 37 22

augaugaugaugjuli

evenementen agenda
31
1
2
3

2-3
7
9-10
10

15-16
16

17
20-24

Juli

Week 31 • 2008

Opening jazzfestival Jazz in Zandvoort
Café Neuf, aanvang 20.00 uur

Rudolf Kreuger
aanvang 21.00 uur
Vrijdag 1 augustus 21.00 uur

Jazz behind the Bar
“Bowlegs”
Donderdag 7 augustus

Augustus Voordeelmenu
(voor 2-3 personen)

*
*
*
*
*
*

Kroepoek
Mini Loempia’s (8 stuks)
Babi Pangang Speciaal
Kipblokjes met kerrysaus
Tjap Tjoy
2x Witte Rijst

Krant niet ontvangen?
4

Artiestenavond met
lopend buffet.
Inschrijven aan de bar € 20,-

het intieme café aan de Zeestraat met de betere, zo niet
genieten voor de echte jazzliefhebbers!

Cool & Blue Hammond Trio met Sanne Mans

door Joop van Nes jr.

Al meer dan twee jaar brengt
café Oomstee regelmatig
live muziek ten gehore. Alle
genres zijn al eens voorbij
gekomen, van pop tot rock
‘n roll en van blues tot jazz.
Uitbater Ton Ariesen wil het
jazzgebeuren een impuls
geven en is daarom een sa
menwerking aangegaan met
Menno Veenendaal Muziek
Producties. Veenendaal, een
begenadigd jazzdrummer, is
bekend van de grotere podia
zoals Otterjazz in Loosdrecht.
De bedoeling is dat Ariesen in
eerste instantie elke veertien
dagen op vrijdag topformaties
laat spelen.

Gelegenheidsformatie

Afgelopen vrijdag stond een
gelegenheidstrio centraal:
het Cool & Blue Hammond

Trio, bestaande uit Hammond
specialist Rob Mostert, zan
ger/gitarist Dennis Kivit en
drummer Menno Veenendaal.
Alle drie de muzikanten heb
ben ondertussen hun sporen
in de vaderlandse muziekwe
reld, en daarbuiten, allang
verdiend. Zo speelt Mostert
regelmatig met artiesten als
Jan Akkerman, Saskia Laroo,
Wouter Kiers en zangeres Lils
Mackinthos. Ook Veenendaal
treed regelmatig met bekende
musici op.

Mans

Dat de heren vakmensen zijn,
bewezen ze vrijdagavond
regelmatig, waarbij vooral
het spel van Mostert op het
Hammond orgel van opvallen
de kwaliteit was. De met blote
voeten spelende Mostert haal
de alles uit zijn instrument
en kan mijns inziens gemak

Het college heeft er voor gezorgd dat de schoolkinderen,
schooljaar weer veilig van de Prinsessehal gebruik kunnen

maken. Onlangs kwam aan het licht dat er in de hal en de
kleedkamers asbest zat verwerkt. Dat is u door een gespe
cialiseerd bedrijf verwijderd.

Grand Café Danzee - Kerkplein 8 - T. 023 571 22 52

Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvoverspreiders.nl

kelijk vergeleken worden met
Roy Phillips, de legendarische
Hammond organist van The
Peddlers. Vooral de covers van
bekende jazznummers vielen
op en werden met eigen ar
rangementen met gedreven
heid gespeeld. Ook een aantal
goed in het gehoor liggende
eigen nummers werden door
de toehoorders zeer gewaar
deerd. Een enkele ‘meezinger’
was van wat mindere ( jazz)
kwaliteit maar misstond
zeker niet. Veenendaal zou
Veenendaal niet zijn als hij van
de gelegenheid die Sanne Mans
gaf, door naar café Oomstee te
komen, geen gebruik maakte.
Twee spetterende jazznum
mers zong het Zandvoortse
jazztalent in een gastoptre
den. Hoewel ze zich natuur
lijk niet had kunnen voorbe
reiden gaf ze extra cachet
aan het allang geslaagde op
treden.

Aanrader

Vrijdag 8 augustus, u bent dan
net weer bijgekomen van een
geweldig Jazz in Zandvoort
festival, staat alweer de vol
gende jazzformatie bij café
Oomstee op het program
ma: het Clous van Mechelen
Quartet, bestaande uit Claus
van Mechelen (tenorsax),
Colette Wickenhagen (zang),
Nick van den Bos (piano),
Erik Heinsdijk (contrabas) en
Menno Veenendaal (drums).
Het concert begint om 21.00
uur. Komt u op tijd, café
Oomstee is niet al te groot!
Een aanrader van de eerste
orde!

Prinsessehal weer volledig veilig

en andere gebruikers, vanaf de start van het komende

€ 16,50
HALEN *
* ALLEEN AF

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur
Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

de kortst mogelijke tijd een echt jazzcafé. Toen namelijk

de beste, jazzmuzikanten van Nederland. En het was puur

Jazz behind the Bar

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort - 023-57 387 27

is geweest voor de toekomst, dan heeft Zandvoort binnen

Jazzfestival  Jazz in Zandvoort, in de horeca
Jazzfestival  Jazz in Zandvoort, Podium
Raadhuisplein. Aanvang 18.00 uur
Jazzfestival  Jazz in Zandvoort, on the Beach
Diversen strandpaviljoens 16.00 uur tot 19.00 uur
Kadobraderie  Gasthuisplein
51ste Muggenronde doet Zandvoort aan
Zandvoort Alive  Strandpaviljoens 13/14/15
Aanvang 16.00 uur
Zomermarkt  Feestmarkt met volop
entertainment in het centrum
Swingsteesjun on the beach  bij Take Five aan Zee
Spinning ride on the beach 
strandpaviljoen Booker
Classic Concerts  Vioolconcert, Protestantse kerk
KLM Open  Kennemer Golf & Country Club

Vrijdag 1 augustus

Zie onze website: www.oomstee.nl

Als het gebeuren van vorige week vrijdag een voorproefje

Augustus

Café Oomstee

Met oog en oor
de badplaats door

Oomstee Jazz: een schot in de roos

startte Oomstee Jazz, een tweewekelijks jazzpodium in

VVV Zandvoort:
de hele zomer 7 dagen per week geopend!
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Direct na de vondst van het
asbesthoudende materiaal
werd er een onderzoek inge
steld naar de mate van ver
vuiling en kwam naar voren
dat er geen gezondheidsri
sico’s aan waren verbonden.
Toch wilde het college op

safe spelen en heeft het in
asbest verwijderen gespe
cialiseerde bedrijf Bottelier
opdracht gegeven het ma
teriaal weg te halen. “Het
college heeft het besluit
genomen, overwegende dat
het materiaal vóór de sloop

van de Prinsessehal (gepland
over circa 2 jaar) toch verwij
derd zal moeten worden en
dat het naar voren halen
van deze werkzaamheden
een 100% veilig gebruik van
de zaal in de tussenliggen
de periode kan garanderen”,
schrijft het college aan de
raad. De zaal is niet alleen
in gebruik bij de basisscho
len als gymnastieklokaal,
ook een aantal plaatselijke
sportverenigingen maakt er
gebruik van voor hun trai
ningsactiviteiten.

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Meer dan alleen
een boek

Dit keer is een van de ac
tiviteiten van de strandbi
bliotheek verlegd van het
strand naar het Zandvoorts
Museum. Op 2 augustus
vanaf 14.00 uur is voor
kinderen en volwassenen
de toegang naar het mu
seum gratis toegankelijk
voor een boeiende rondlei
ding en een ilm over de ge
schiedenis van Zandvoort.
Ook zijn de vele model
len van bomschuiten die
het Zandvoorts Museum
in langdurig bruikleen
heeft van de Bomschuiten
Bouwclub te bezichtigen.
Verder is er een tentoon
stelling over het circuit van
Zandvoort. Het vertrek naar
het Zandvoorts museum is
vanaf de strandbibliotheek
bij de Rotonde.

Zandvoortse ver
keerregelaars

Tegenwoordig zie je ze elke
zondagmiddag staan: de
Zandvoortse verkeerrege
laars in hun oranje hesjes.
Niet alleen de mannen
maar ook de dames staan
hun mannetje. Vriendelijk
doch rechtvaardig wijzen
ze de automobilist er op
dat men de auto nu even
niet langs de stoep van
de verkeersrotonde mag
parkeren om geld te pin
nen. Verder begeleiden ze
de bus zodat Connexxion
de rotonde zonder te
genliggers kan nemen.
De verkeerregelaars zijn

voortgevloeid uit Stichting
Zandvoortse4daagse: be
kend van de wandel, iets
en zwemevenementen. Voor
het organiseren van deze
evenementen kon men na
jaren niet meer rekenen op
hulp van de politie omdat
dit uit hun pakket is gehaald.
Dus moet je als vereniging
zélf voor de veiligheid van je
deelnemers zorgen. Binnen
de enthousiaste groep vrij
willigers die de stichting rijk
is werden een aantal men
sen gevonden die wel het
verkeer wilden regelen bij de
4daagse evenementen.

Gezocht verkeer
regelaars

Binnen Zandvoort worden
steeds meer evenementen
georganiseerd die ook niet
meer kunnen rekenen op de
hulp van politie. Ondertussen
hebben de Zandvoortse ver
keerregelaars al meegewerkt
aan de Sinterklaasintocht,
de Nieuwjaarsduik, de kor
tebaandraverij en de ope
ning van de muziektent in
het dorp. Op initiatief van
de Ondernemersverenging
Zandvoort om elke zondag
de muziektent te bezetten
is stichting Zandvoortse
4daagse met opgeleide ver
keerregelaars dé aangewe
zen partij om voor het ver
keer te zorgen. En omdat er
steeds meer vraag naar ver
keerregelaars is de stichting
op zoek naar mensen die dit
graag willen doen. De vereis
te zijn: minimumleeftijd 21
jaar, een informatieve func
tie hebben en uit Zandvoort
komen. Neem daarvoor con
tact op met Leo Miezenbeek,
0653397872 of kijk op www.
zandvoortse4daagse.nl.

Kordaat optreden

Bij alle vervelende politiebe
richten over zaken die in het
weekend in de Haltestraat
zijn gebeurd, zoals een eta
lageruit ingeslagen en een
vechtpartij plus het ingooien

van een autoruit met een
putdeksel, zijn er ook nog
positieve geluiden te mel
den. Rond 03.25 uur werd
een 47jarige Rotterdamse
onwel nabij een uit
gaansgelegenheid in de
Haltestraat. Twee kordate
verpleegkundigen herken
den bij de vrouw hartklach
ten en hielpen haar direct.
De Rotterdamse werd met
de ambulance naar het
ziekenhuis vervoerd voor
verdere behandeling.

Feest bij Helios

De huisjes van kam
peervereniging Helios
(zonnegod) staan vanaf
1938, dus al 70 jaar, op
het noordstrand. In 1949
telde Helios 186 leden en
53 reserveleden. De hou
ten huisjes met de linnen
daken zijn ondertussen
vervangen voor moderne
units. Uiteraard wordt dit
heugelijke feit groots ge
vierd met een feestweek.
De opening is afgelopen
zaterdag geweest en is er
een jubileumboekje over
de geschiedenis van Helios
voor € 10 verkrijgbaar bij
de vereniging.

Weblog

Hoewel de meeste raads
leden verleden jaar heel
enthousiast met een we
blog zijn gestart, is er op
dit moment maar één
raadslid, Jerry Kramer
(VVD), die zijn weblog
keurig bijhoudt. De rest
gelooft het wel en de
meeste weblogs zijn niet
meer up to date. Een van
de leukste berichtjes van
Jerry Kramer is gedateerd
eind juni met het uitlekken
van de Zandvoortse struc
tuurvisie 2050! Het bijpas
sende ilmpje laat zien dat
het circuit niet naar Den
Helder maar naar Milland
in de Noordzee wordt ver
plaatst. Misschien ook een
goede oplossing?
5

Surfers en partygangers worden verwend tijdens
Zandvoort Alive
DFrost Surfshop Zandvoort en strandpaviljoen Skyline 13 presenteren 9 augustus aanstaande het Surf, Ride & Music

Zaterdag 9 Augustus

Beach event voor Riders, Punks & Partygangers. Een gratis evenement dat voor de surfer en de partyganger of ook wel
de partyende surfer een ultiem feestje wordt!

Riders & Punks

Het ultieme gratis beach event voor de (beginnende) surfer en partyganger
Bij Skyline 13,The Australian beachbar op het strand van Zandvoort.
Vanaf 12.00 uur meer dan 50 verschillende golfsurfboards om te testen
Gratis workshop golfsurfen (50 plekken en vol=vol)
15 % korting op alle boards, wetsuits en surfkleding bij Surfshop DFrost.
Vanaf 18.00 uur spectaculaire
jumps op de 4 meter hoge
halfpipe Door de meervoudig
wereldkampioen inline stunt
skaten Sven Boekhorst
en zijn Riders team.
Voor de partyganger vanaf 16.00 uur
Zandvoort(a)live met div dj`s oa:
Erick E
Don Diablo
Eltonio Estavez vs Danii Roxx
Jr Dallas
MC Dice

Inschrijfformulier gratis workshop golfsurfen zaterdag 9 augustus
naam
adres

woonplaats

leeftijd (9 t/m 99 jaar)
telefoonnr

www.skyline13.nl
www.dfrost.nl
www.zandvoortalive.nl

Sanne Mans is er klaar voor

Het Zandvoortse jazztalent zangeres Sanne Mans kan niet meer klaar zijn voor het komen
de Jazz in Zandvoort festival dan dat zij nu is. Alweer een jaar ouder dan de vorige editie,
een daardoor rijpere stem en een ‘gastoptreden’ tijdens het afgelopen North Sea Jazzfesti
val (NSJF) in Rotterdam staan zaterdagavond borg voor 7 kwartier jazz van hoge kwaliteit
op het podium op het Raadhuisplein. Vrijdagavond treedt ze ook nog op in café Koper.

Sanne mans

De geboren Amsterdamse
Sanne Mans, pas 22 lentes
jong, kreeg tijdens het afgelo
pen NSJF de kans van haar le
ven toen Bobby McFerrin aan
de zaal vroeg of er iemand
was die wilde zingen. “Het
is dat mijn vriendin dichter
bij het podium stond, anders
6

had ik vooraan ge
staan. Ik kreeg wel
een kans van hem
en toen hij aan
mij vroeg hoe mijn
naam was, kon ik
me die niet herin
neren laat staan
iets uitbrengen.
Toen ik echter de
eerste tonen ge
zongen had, was
alle schroom weg
en deed ik ‘my
thing’”, zegt Sanne
die in eerste instantie klas
sieke zanglessen in Haarlem
volgde.
“Eigenlijk wist ik niet wat ik
wilde. Ik weet het in principe
nog steeds niet. Ik studeer nu
al drie jaar jazzzang aan het
Koninklijk Conservatorium in

Den Haag en ga nu eerst mijn
‘Bachelors’ halen. Daarna
mijn Masters en dan zien we
wel weer. Ik ben nu ook erg
geïnteresseerd in Fado, de
Portugese volksmuziek. Op
dit moment zing ik veel oude
jazznummers en heb geen
favoriete zanger of zangeres.
Als het maar lekker in het
gehoor ligt. Bebop en zo zijn
niet aan mij besteed”, zegt de
jonge dame die regelmatig
door haar docenten in Den
Haag en omgeving wordt
aanbevolen voor concerten.
Sanne Mans zal komend we
kend, begeleidt door enkele
van haar medestudenten,
veel nummers zingen die ze
zelf gearrangeerd heeft. Let
u op haar, de Zandvoortse
Courant kan haar van harte
aanbevelen.

email
Inleveren graag voor 6 augustus bij Surfschool
Dfrost, Passage 33, Zandvoort, 023-5730038
Inschrijvingen op volgorde van binnenkomst.
Max 50 gratis. Vol = vol

Jazzpodia tijdens Jazz in Zandvoort

Op de vrijdagavond hebben diverse Zandvoortse horecaon Yanks Saloon,
dernemers ingehaakt op het Jazz in Zandvoort festival en Dorpsplein: Eric Goes
Jazz, swingende jazzlaten muzikanten in hun gelegenheden optreden. De Zand
klanken klinken over het
voortse Courant zocht ze zoveel mogelijk voor u bij elkaar. altijd gezellige Dorpsplein.
Aanvang 21.00 uur.
Vrijdag 1 augustus:
Café Neuf,
Haltestraat:
Zondag 3 augustus:
Café Alex,
Different Cook, onder leiding
Gasthuisplein:
van zanger/toetsenist Kees
Strandpaviljoen Take Five
SPOOR 5
Koek met soul, jazzy classics aan Zee,
onder leiding van plaats- en latin. Aanvang 20.00 uur. Boulevard Paulus Loot:
genoot Adam Spoor.
Mulder & Mulder en
Aanvang 21.00 uur.
Café Oomstee,
Kaatee. Haarlems jazz
Zeestraat:
echtpaar Johan (piano)
Café Koper,
Rudolf Kreuger, de veelen Vivian (bas) Mulder
Kerkplein:
zijdige musicus die veel
met Dutch Swing College
Sanne Mans Kwintet.
instrumenten bespeelt.
Band-saxofonist Frits
Het Zandvoortse jazzAanvang 21.00 uur.
Kaatee. Aanvang 16.00 uur.
talent met enkele van
haar medestudenGrand café Danzee,
Strandpaviljoen Beachclub 10,
ten van het Koninklijk
Kerkplein:
Strandweg: Mainstream
Conservatorium in Den
Bowlegs, een funk/
Jazzcombo onder leiHaag. Aanvang 21.00 uur. soul formatie onder leiding van plaatsgeding van Marc v.d. Velde.
noot Ger Groenendaal.
Café ’t Lokaal,
Aanvang 21.00 uur.
Aanvang 16.00 uur.
Haltestraat:
Mainstream Jazzcombo
Laurel & Hardy,
Strandpaviljoen Skyline 13,
onder leiding van plaats- Haltestraat:
boulevard Barnaart: Dirkgenoot Ger Groenendaal. DJ Ollie met funky jazz.
Jan Vennik, bougie en blues
Aanvang 21.00 uur.
Aanvang 22.00 uur.
pianist. Aanvang 16.00 uur.

In de middag wordt er een
grootschalige test geor
ganiseerd waar front tra
ding, onder andere Tuflite
Nederland, Bufo en Santa
Cruz Surfboards aanwezig
zullen zijn. Daarnaast zullen
Bodyglove en Billabong een
aantal wetsuits beschikbaar
stellen voor de test.
Er zijn ruim 50 boards te
testen van Webber, MC
Tavish, Seven, Walden, NSP,
Southpoint, Bufo’s, Abezat,
Tulite’s & Santa Cruz. Tevens
is er de mogelijkheid om voor
de niet surfer, de partygan
ger dus, zich eens te wagen
aan de ‘highly addictive’ surf
sport door middel van gra
tis surfworkshops die door
Dfrost Surfschool Zandvoort
(www.dfrost.nl) verzorgd
zullen worden. Wandervogel,
Nederlands nieuwste surfkle

kampioen inline skating Sven
Boekhorst zal samen met
een aantal professionele rij
ders wat extreme sicke tricks
en air time gaan scoren.

Surfen door de branding

ding merk zal deze dag even
eens acte de présence geven.
Dit waanzinnige nieuwe
merk staat voor drang naar
vrijheid, humor, uitgesproken
smaak en extravagantie.
Ook aan de surfkids ofwel
‘grommets’ is gedacht. Voor
deze jonge dude’s staat er
een surfsimulator waarop zij

op het droge kunnen bewij
zen of ze het in zich hebben
om straks een ware prof te
worden.
In de avonduren is er een
skate demonstratie in de
halfpipe die dan op het
strand gebouwd is. Niemand
minder dan veelvoudig we
reldkampioen en Europees

Omdat Riders & Punks niet
alleen een extreme sports
en surfminded evenement
is, komen ook de partygan
gers aan hun trekken. Het
is tenslotte ook een dance
event en er zijn dan ook
DJ’s geprogrammeerd die
naast alle activiteiten voor
nodige beats zullen zorgen.
Vanaf 16.00 gaat het Surf,
Ride & Music Beach event
onderdeel uitmaken van
het Zandvoort Alive festi
val. Achtereenvolgens zul
len Eltonio Estavez vs Danii
Roxx, Erik de Man, Erick E,
Don Diablo en Jr Dallas Mc
Dice hun klanken laten ho
ren. Zorg dat je erbij bent.

Aantal AED’s neemt toe
MediRent is onlangs gestart met het project ‘Heartsave Zandvoort’. Het bedrijf wil in samenwerking met de gemeente,
ondernemers, verenigingen en inwoners, Zandvoort ‘Heartsave’ maken. Het streven is om in een straal van 4 minuten in
heel Zandvoort een Automatische Externe Deibrillator (AED) te hebben.

Een Automatische Externe Deibrillator

Door de aanwezigheid van
deze AED’s kan de overle
vingskans van een slacht
offer met een hartstilstand
aanzienlijk toenemen. De
gemeente en de hulpverle
ningsdiensten doen er alles
aan om zo snel mogelijk
ter plaatse te zijn. Zo heeft
Zandvoort ervoor gezorgd
dat de ZRB is uitgerust met
een AED op elk voertuig en
dat brandweerauto’s zo een
apparaat aan boord heb
ben. De hulpverleners zijn
zeer afhankelijk van de ver
streken tijd tussen het be
gin van de hartstilstand, de
melding en de tijd die ze no
dig hebben om ter plaatse
te komen. Vooral dit laatste
kan zomers een moeilijke
opgave zijn. De overlevings
kans van de patiënt ligt dus
ondertussen in de handen

van omstanders.
MediRent onderschrijft dit
probleem en wil samen met
een aantal partners hier een
structurele oplossing voor
bieden. Die bestaat uit het
verstrekken van AED’s tegen
gereduceerd tarief om op
diverse plaatsen te plaat
sen. Ook wil MediRent aan
de deelnemers van het pro
ject ‘Heartsave Zandvoort’
een bijbehorende opleiding
sponsoren. De laatste tijd
zijn al meerdere AED’s in
Zandvoort afgeleverd in het
kader van het project. Via
de website www.heartsa
vezandvoort.nl kunt u zien
of er in uw buurt een AED
aanwezig is. Men kan ook
AED’s die nog niet geregi
streerd zijn via die website
aanmelden.
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Donderdag voorlopig laatste
warme dag
Noodweer was het afgelo
pen zaterdag het tweede
dagdeel vooral in delen
van Gelderland en ook in
Utrecht met plaatselijke
wolkbreuken. Zo noteer
den enkele plaatsen in zeer
korte tijd 5075 mm regen
(ongeveer normaal voor
de hele maand juli!). Er
was bijna sprake van een
Egyptische duisternis, woe
lige geelgroene luchten en
een onrustig windpatroon,
aldus enkele waarnemers
uit het gebied. De wolken
toppen bereikten hoogten
tot bijna 15 kilometer en
in Duitsland net over de
Nederlandse grens tot zo’n
17 kilometer. Zulke mas
sieve wolkentorens komen
zelden voor in ons land en
doen meer denken aan de
tropen. Bij ons viel het al
lemaal mee en Zandvoort
noteerde slechts een scha
mele millimeter, terwijl
Hoofddorp nog tot 14 liter
water per vierkante meter
kwam.
Deze donderdag belooft zo
goed als droog te gaan uit
pakken, maar vrijdag wordt
het helaas toch weer enige
tijd nat. Donderdag wordt
het nog even zeer warm
(tot op het strand toe)
met temperaturen van 27
en mogelijk 28°C. Een zeer
plaatselijke bui kan mis
schien nog ontstaan in de
avond richting het oosten.

De Zandvoortse avonden
zijn en blijven ook bijzonder
zwoel en tot rond midder
nacht liggen de temperatu
ren veelal nog net boven de
20°C. Ook de afgelopen nach
ten, vooral die richting dins
dag, behoorden tot de aller
warmste van de afgelopen
honderd jaar! Het grootste
nachtgedeelte bleef het toen
boven de 20°C.
Op vrijdag passeert er een
storing met mogelijk neer
slag van betekenis, waarach
ter zich koelere lucht bevindt
en die krijgen we zaterdag
in huis. Bij een aangename
bolle zuidwester wordt het
dan een aangename 22°C in
het verspreidingsgebied van
deze krant.
De periode daarna (weekein
de) wordt het wat koeler of
minder warm om precies te
zijn, maar de droge perioden
zullen dan wel de overhand
moeten gaan krijgen in Zuid
Kennemerland. We raken
dan in een zwakke zuidwest
circulatie waarin zo nu en
dan regenstoringen worden
meegenomen, die worden
afgewisseld door hele aar
dige droge weermomenten.
Zicht op een langere stabiele
en vooral volledig droge fase
is er niet, maar wellicht dat
die voor half augustus op het
programma staat.
weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

27-28

24

22

22

Min

16

18

15

14

Zon

70%

30%

50%

45 %

Neerslag

10%

80%

40%

25%

oost 3-4

zzw. 3-4

zw. 4

zw. 4

Temperatuur

Wind

7

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Van maat 34
tot en met
maat 56

Hele maand augustus:

Heerlijke Shaslicks
5 halen = 4 betalen

Château des Eyssards

rood of wit
Nu per les € 5,95
Neem er 3 voor maar € 14,95

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Nieuwe collectie
windlichten, lantarens en
bollen (windkracht 10)
voor buiten.

www.debode.nl
Pashouders op alle artikelen 5% korting.

Zomermarkt aanbieding:
1 artikel € 10,2 stuks € 15,-!
e

Voor Pashouders
Nasi schotel
van € 8,75
voor € 8,-

Chaozzz - Schoolstraat 3
023-57 34 221
Woensdag gesloten

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102
7 dagen per week geopend
van 09.00 tot 22.00 uur

kortingen tot 50%!

pashouders 5% korting op de gehele collectie.

Elk 2 vouwgordijn voor de helft van de prijs
q(Vouw)gordijnen qTapijt
023-531 78 40
qVitrages
qVinyl
Haltestraat 56
qLuxalex
qLaminaat
2042 LP Zandvoort
qZonwering
qParket
www.medina-woninginrichting.nl

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen, ook Fleurop bestellingen
Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel.: 023 5720042
www.bloemenaanzee.nl

SALE:

Medina
Woninginrichters
e

Specialist in bloemwerk voor alle gelegenheden

Maandag gesloten.
Di t/m vrij: 10.00 - 18.00 uur
Za: 10.00 - 17.00 Zo: 12.00 - 17.00 uur

e mod
Betaalbar oud
en
voor jong

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

GRAND CAFÉ 25

Kom eens ontbijten bij ons in de Kerkstraat.

Studentenhaver
flikken

Voor ZandvoortPashouders
ontbijt incl. koffie € 5,Kerkstraat 25 - Tel. 5713510

melk, wit
of puur

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

van € 2,75 voor
100 gram

Haltestraat 48
€ 2,25 per
2042 LN Zandvoort
0 2 3 -5 7 3 3 0 9 2
www.chocoladehuiswillemsen.nl

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Toerkoop Zonvaart brengt speciale
ZandvoortPas-actie

10% korting op
tijdschriften

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 5,00)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00)  Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand augustus

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort
Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
 Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
 Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
 Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 391

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Voor zandvoortpashouders aanbieding:

Gratis proefles
(vraag naar onze voorwaarden)

Bel voor informatie
06-54280393 of 023 - 5730107
www.members.lycos.nl\rijschoolduet

Deze pas is geldig t/m 31 december 2008
Uw op naam gestelde ZandvoortPas
wordt, tesamen met een welkomstkado,
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.
Met de aangehechte tegoedbon voor een
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst
tijdstip gratis een Zandkorrel (mini
advertentie) plaatsen.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Tasty
Bite

met verse vruchtjes,
op quarky cake, dus minder
calorieën

L

Betaling CONTANT

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

4

e gratis
OP=OP

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

Addie Ottho & Zn
Potgieterstraat 4
2041 PC Zandvoort
Telefoon 023 – 5717 287
Mobiel 06-5577 8563
Mobiel 06-1887 6726

ZandvoortPas houders 10% korting

Aanbod geldig tot en met woensdag 6 augustus 2008
en alleen in onze vestiging te Zandvoort.
Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 - 57 12 865
Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

Bloemen aan Zee  Haltestraat
Bruna Balkenende  Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen  Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak  Grote Krocht
Kaashuis Tromp  Grote Krocht
Slagerij Horneman  Grote Krocht
Slagerij Vreeburg  Haltestraat
Van Vessem & Le Patichou  Raadhuisplein

Verzorging en vrije tijd:

wintervakantie boeken, ontvan

Mode en trends:

de wintervakantiegidsen kun

(In deze Tasty Bite
deden we méér vruchtjes
en minder calorieën)

Winkeliers:

eerste 100 klanten die bij Toer

Het is nog steeds zomer maar

Maak je
niet dik:

(in alfabetische volgorde)

Autobedrijf Zandvoort  K. Onnesstraat
Autorijschool Duet  06-54280393
Circuit Park Zandvoort  Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter  Grote Krocht
Hobby Art Gasthuisplein
KVSA Reisbureau  Corn. Slegerstraat
Nympheia  www.nympheia.com
Toerkoop Reisbureau  Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre  57 132 55

nen weer worden afgehaald! De

Bestel nu de
ZandvoortPas 2008

Lijst van deelnemende bedrijven

koop Zonvaart Zandvoort een

Belli E Ribelli Kinderkleding  Haltestraat
Bibi for Shoes  Kerkstraat
Chaozzz  Schoolstraat
Confet’ti mode  Haltestraat
Image Outdoor  Burg. Engelbertsstraat
Sea Optiek  Haltestraat
Schofies Kindermode  Haltestraat

gen in samenwerking met de
Zandvoortse Courant een gratis
ZandvoortPas!

Toerkoop Zonvaart aan de Grote
Krocht biedt haar klanten de ide
ale mix van verkoop van pakketrei
zen via internet en maatwerk via
het reisbureau. Klanten hebben
vaak advies nodig en de bevesti
ging dat zij met hun reis de juiste
keuze hebben gemaakt. Toerkoop
Zonvaart biedt speciieke informa
tie en heeft daarvoor een ervaren
team adviseurs in huis. Zij zijn
goed getraind en kunnen uit eigen
ervaring putten. Hierdoor kunnen
zij altijd een persoonlijk en eerlijk
advies geven, zodat u een hoop tijd
kunt besparen die u anders nodig
zou hebben om het internet ‘af te
surfen’. De medewerkers maken
automatisch een prijsvergelijking
en wijzen u ook op de benodigde
reisdocumenten, de eventuele
gezondheidsrisico’s en de af te
sluiten verzekeringen. Tevens
beschikken zij over extra achter

Wonen en onderhoud:

grondinformatie uit de ‘Toeristiek’,
een lijvig boekwerk speciaal voor
de reiswereld.
Omdat persoonlijke vakantieer
varing voor de medewerkers van
groot belang is, hebben zij een
eigen website, www.hoewasde
vakantie.nl, opgezet. Een site voor
reizigers waar zij hun persoonlijke
ervaringen over hun reis kunnen
delen met anderen. Binnen het be
drijf kent Toerkoop Zonvaart een
eigen lijndienstafdeling (voor za
kelijke tickets), een cruiseteam, een
groepsafdeling (voor bijvoorbeeld
personeelsuitjes en jubilea) en een

speciaal kantoor voor reizen naar
internationale beurzen over de
hele wereld. Voor voordelig taxiver
voer naar Schiphol en de aanschaf
van cadeaubonnen bent u ook bij
Toerkoop Zonvaart Zandvoort aan
het juiste adres. Ondanks de ruime
openingstijden bieden zij u tevens
de mogelijkheid om op afspraak
langs te komen.
Toerkoop Zonvaart Zandvoort
is gevestigd op de Grote Krocht
21 en telefonisch te bereiken via
0235712560.

Avenue Living & Giving  Kerkstraat
De Bode woonaccesoires  Kerkstraat
Comfort Zonwering  Zeestraat
Koene Cleaning Service  06 1432444
Medina woninginrichters  Haltestraat
Radio en TV Stiphout  Grote Krocht
Mark Sjerps Internet  06 18868837
Versteege’s IJzerhandel  Pakveldstraat

Horeca:

Grand Café 25  Kerkstraat
Harocamo  Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant  Verlengde Haltestraat
She Satehcafé  Zeestraat
Take Five aan Zee Restaurant  Strand nr 5
Trattoria Vacirca  06 144 487 20
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vanaf 16.00 uur

Het is algemeen bekend dat

LIVE JAZZ

veel jongeren problemen heb

OP HET TERRAS

met op sax

woonruimte. Op een gegeven
tijd dat je toch echt niet meer
thuis bij je ouders kan en wilt
wonen. Tsja, vind dan maar

FRITS KAATEE

eens snel een leuk en betaal
baar onderkomen. Voor een
studentenkamer zijn sommi

Sanne Mans – vocal
Carlos Ema Lopez – piano Eric Heijnsdijk – bass
Rutger Gernandt – drums Angie Seitz – saxophone

gen zelfs al maandenlang aan
het zoeken, appartementjes

vrijdag 1 augustus
JAZZ BEHIND THE BAR
LIVE 21.00-00.00 UUR

ben met het vinden van eigen
moment kom je op een leef

MULDER & MULDER
Sanne Mans Kwintet

Talk of the town

en starterswoningen zijn al

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort
023-5716119 / info@tfaz.nl / www.tfaz.nl

helemaal lastig te vinden. Of
valt dit allemaal wel mee in
de praktijk? Jurre, Jelica en
Roy, het panel van deze week,

Administratiekantoor

JOOST VAN DIEPEN

K. Willemse

meubelmakerij – timmerbedrijf

Administratie en
belastingaangiften

meubels op maat voor woonkamer, kantoor, keuken, badkamer etc.
timmerwerk: wanden, vloeren, ramen, deuren, kozijnen, plafonds,
kleine en grote verbouwingen

voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf
Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl

vraag vrijblijvend offerte
Kamerlingh Onnesstraat 11/3, 2041 CB Zandvoort

tel. 023-5737888

Voor-, tussen-, naschoolse en vakantie opvang.

Voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind.
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.
Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer • Plezier
Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten
•
•
•

2041 VW Zandvoort
F: 023-57 16 865
www.pluspuntzandvoort.nl

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF
levering en plaatsing
van alle glassoorten
vrijblijvende offerte!
023 5720480/06 41374921
10

jongerenhuisvesting is gere

Alle merken vanaf € 29,vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Jurre Reijenga, 23 jaar en tijdelijk werkzaam bij Albert Heyn:
“Mijn mening is dat het over het algemeen best onder de maat is. Ik ben zelf ook eens bij een info
avond geweest, daar was het allemaal koek en ei wat ze ons beloofden. Maar de wachttijden zijn
inderdaad te lang, je moet gemiddeld 3 á 4 jaar wachten. En meestal als je uit huis wilt, wil je dat zo
snel mogelijk. Dus iedere jongere die dit leest, schrijf je in op Woonservice! Van het oude Zandvoort
kom je nog bar weinig tegen, alles wordt gesloopt en er komen dure appartementen voor in de plaats.
Naar mijn inzicht had je die gebouwen makkelijk voor jongeren kunnen laten bewonen, maar ja, daar
verdienen ze dan te weinig aan.”
Jelica Petrovic, 18 jaar en begint in september met een opleiding tot schoonheidsspecialiste:
“Ik woon nog thuis en ben nog niet op zoek naar een woning. Maar ik weet van ervaringen van
vriendinnen dat het heel lastig is om überhaupt iets te vinden. En als je dan wat gevonden hebt, het
heel lang duurt voordat je weer aan de beurt bent. Als je dan al aan de beurt komt. Dus ik ben het
helemaal eens met de stelling.”
Roy van Buuringen, 19 jaar, werkzaam bij Hotel Hoogland, organisator en DJ bij ZFM Zandvoort:
“Jongerenhuisvesting in Zandvoort is heel moeilijk! Je moet eerst 5 jaar ingeschreven staan bij de
woningbouwvereniging voordat je aan de beurt bent! Ik heb toevallig vorige maand een kamer ge
kregen, particulier. Het is een begin, maar ja het kan beter. Ik vind dat de gemeente Zandvoort best
wel meer kan doen voor jonge mensen die een woning zoeken! En misschien zou het ook wel handig
zijn om naar de huursubsidie te kijken voor jongeren. Want je moet voor een lage prijs huren anders
krijg je geen huursubsidie en dat is vaak onmogelijk!”
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Feesten & zonnen

APK KEURING

“De mogelijkheden op het gebied van starterswoningen of jongerenhuisvesting in Zandvoort zouden beter geregeld moeten worden.”

geld in Zandvoort.

Met vier vriendinnen ver
trok Babette begin juni
richting het zonovergoten
Kreta. Hun examens zaten
er net op en dat was voor
de meiden een reden om
eens link te gaan feesten!
Babette vertelt: “Zo vlak na
de examens is echt een pri
ma tijd. Je kunt even bijko
men van de stress en vooral
vieren dat je eindelijk klaar
bent!”

Buitenschoolse opvang De Boomhut

Flemingstraat 55
T: 023 – 57 173 73 / 57 40 330
info@pluspuntzandvoort.nl

geven hun mening over hoe

De stelling:

In Chersonissos zijn de mei
den vooral veel ’s nachts op
stap geweest in de vele dis
cotheken die de stad telt: “Je
kunt er super goed stappen.
Het is niet te vergelijken
met Zandvoort. Er zijn daar
echt grote discotheken, die
vind je hier niet. Ook zijn alle
mensen daar in volle feest
stemming”, vertelt Babette.

I Know Where It’s @
Zaterdag 2 augustus

Bloemetjes aan Zee! Bij Woodstock. Maak geen
oorlog! Zet je bloemetjes buiten. Tijdens deze dag
treden zeven bands live op. Daarnaast lekkere
muziek van verschillende DJ’s. Lineup bands o.a.
Coco & The Walkers, The Hope Dealers en Talking
Loud. Lineup DJ´s o.a. JayB, $imon en Leroy Rey.
Aanvang: 12.00 uur. Entree: € 3,50.

Zaterdag 2 augustus

Babette (uiterst links) met haar vriendinnen op stap

Overdag hebben de meiden
vooral op het strand liggen
genieten van de zon: “Het
was echt heerlijk weer, dus
we gingen zowat elke dag
naar Starbeach of een ander
strand”, vertelt ze. Starbeach
staat bekend als dé plek voor
jongeren in Chersonissos. In
dit waterpark kun je de hele
dag genieten van de beats
van een DJ en relaxen in een
van de vele zwembaden! Ook
worden er ’s avonds regelma
tige gave feesten georgani
seerd.

Aanrader

Babette zou elke examenkan
didaat willen aanraden na de
examenstress richting Kreta
te vertrekken:“Na de examens
ben je toe aan een feestje,
maar ook aan ‘relaxen’. Dit
kan perfect in Chersonissos!
Ik heb er echt een superleuke
vakantie gehad. Misschien wel
wat oppervlakkig, maar prima
voor een weekje! Zo’n party
vakantie móét je gewoon één
keer in je leven meemaken!”,
aldus de enthousiaste Babette
tot slot.

Beachclub Vroeger heeft de hele zomer leuke
strandfeesten voor je georganiseerd. Zoals,
`Clubbin live @ the beach (Slam!FM)´ Lineup
DJ’S Jean, Erik van Kleef, Jeroenski en Leo van der
Weijden Entree: gratis. Tijd 16.00 tot 24.00 uur.

Zaterdag 2 augustus

Lekker bij Rapa Nui. Optredens van diverse arties
ten. Lekkere Slipperhouse en BBQ beats. Daarnaast
zijn er ook leuke activiteiten en strandspelen te
doen zoals: teken je eigen tattoo. Ontwerp je ei
gen slipper. Wie maakt ‘t lekkerste zandtaartje?
Decor by Cindy B. Locatie: Boulevard Barnaart 27.
Entree: gratis. Tijd: 12.00 tot 23.00 uur.

Zondag 3 augustus

Jan Smit & friends treden op bij Beachclub Vroeger
in Bloemendaal. Kaarten voor deze dag zijn ver
krijgbaar bij Beachclub Vroeger of in de voorver
koop op timoco. Voorverkoop € 15, Deurverkoop
€ 18, Tijd: 14:00 tot 23:00 uur

Zandvoort op
zijn best!

Eindelijk hebben we een paar
mooie zomerse dagen gehad.
Het werd tijd, want het leek
erop of de zomer alweer voorbij
was. Regen, wind en kou. Geen
weer om vrolijk van te worden.
Zeg, maar sacherijnig en ver
kouden!
Na een dag vol interviews be
sloot ik lekker een visje te eten.
Het werd kibbeling met een cock
tailsausje. Superlekker. Zittend
op het terras van een viswinkel
keek ik ondertussen naar al die
mensen die naar Zandvoort zijn
gekomen voor een dagje strand.
Ik werd er spontaan heel erg vro
lijk van. Ja, dit is zoals Zandvoort
in de zomer hoort te zijn. De ter
rassen zitten vol. Het is gezellig
druk in het centrum en op het
strand. Iedereen is vrolijk.
Ook zag ik veel toeristen rondlo
pen, dat kwam goed uit, want die
moest ik ook nog hebben voor
de toerist van de week. Nou, dat
liep wat minder soepel dan ge
dacht. Die toeristen denken ook:
“Mens, laat me toch met rust: ik
ben op vakantie! Zie je dat dan
niet?” Het zweet brak me uit. Ik
besloot het na een paar pogin
gen op te geven. Volgende keer
beter. Het was gewoon te mooi
weer om achter de toeristen te
rennen.
Na de vis had ik trek in een lek
ker drankje. Ik besloot richting
het strand te gaan om bij een
leuke strandtent mijn schoenen
en sokken uit te doen. Eindelijk,
kon ik mijn zware tas vol spul
len op de grond te zetten. Alles
had ik bij me, behalve een bikini.
Balen. Maar de strandtent had
zulke relaxte banken met zachte
kussens dat ik er lekker languit
in ben gaan hangen. De altijd
goedlachse vrolijke toiletdame
had lekkere zwijmelmuziek uit
de jaren ’30 opgezet. Ik deed
mijn ogen dicht, dronk rode wijn
en viel half in slaap.
Wauw, dit is het! Het ultieme
vakantiegevoel: hier gewoon
in Nederland. Dit is Zandvoort
op zijn best! Laat ik er nu nog
maar van genieten. Gelukkig,
heb ik dat ook gedaan, want
een dag later regende
het weer! Sacherijnig
dat ik ervan werd, dat
wil je niet weten!

Sutiah

ZONDAG 3 AUGUSTUS

JONG!

column
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Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

Bent u een echte visliefhebber? Weet u wat kwaliteit is en
gaat u voor het beste van het beste? Verse vis ligt niet ver
van huis…. Strandpaviljoen 18 heeft één motto en dat is:
vers! Bij Thalassa vindt u verrassende vissoorten en schaal
en schelpdieren. Van rog, tong, kabeljauw en wijting tot

ORGANISEERT

garnalen, haring, gamba’s en mosselen! Dit strandpavil

MOKUM AAN ZEE

joen is een uitblinker op het gebied van verse vis, maar ook

OP

de gehele uitstraling is de kracht van het succes!

ZATERDAG 2 AUGUSTUS
VAN 16.00 UUR – 21.00 UUR
LIVE OPTREDENS VAN ANS TUIN, PIERRE
DE HAAN, MANON STOKMAN,
HENK VAN MOKUM, JAN HAVER & PETER MANIER
KAARTVERKOOP VANAF HEDEN
BBQ VOORAF RESERVEREN!
KOSTEN ENTREEKAART:
KOSTEN ENTREEKAART:
KOSTEN BBQ:

€ 7,50 t/m 31 juli
€ 12,50 vanaf 31juli
€ 15,vanaf 17.00 uur

VOOR KAARTVERKOOP, INFORMATIE OF
RESERVERINGEN: 023 – 5739911 / 5730516
IETS TE VIEREN? VIER HET AAN ZEE!

Wekelijks de krant lezen
op internet?

surf naar www.zandvoortsecourant.nl

Jobtide uitzendbureau

zoekt personeel voor diverse branches.
Kijk op de website www.jobtide.nl of
maak even een afspraak om persoonlijk kennis
te komen maken via telefoonnummer
023-8887340 of de email info@jobtide.nl

ZANDKORRELS
Behang en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 0654 264 259
Voor al uw behang,
wit en schilders
werkzaamheden

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels €5,-

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

Zakelijke
zandkorrels €10,- (excl.BTW)

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

1
2

3
4
6
7
8

9

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist
plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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Kabelinternet/adsl
installateur
helpt bij alle
PCPROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Repit,
totaal service
voor computergebruikers.
0235719666 of
0644696001. ;
Met garantie en KvK.
.................
STUDIO IN ZUIDBUURT
gemeubileerd en
gestoffeerd
k/d/t en eigen opgang
€ 500,00 p/mnd
1 maand borg
Voor inl. 0626 17 88 19
.................

5

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Hogeweg 391
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Autobedrijf
Trade Ard.
Lid BOVAG
en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
0653498304
www.tradeard.nl
.................

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen
Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Heer, 57, zoekt vriend
schap om leuke dingen
te doen. Geen seks!
RIBW Zandvoort,
Flemingstraat.
Schriftelijke reacties
naar Flemingstraat 51C,
2041 VW Zandvoort

Nieuw!
Het Pakhuis.
Tweedehands
artikelen en planten.
Kennemerweg 6
Zandvoort.
Open: donvrijzat 1017 uur.
Tel. 0653693409
.................
Hondentrimster
trimt uw hond,
groot of klein, bij u thuis.
Klein ras v.a. € 25.
Voor afspraak of info
Lisa: 0655790808
.................

Te huur:
Drivein woning,
vlak aan zee/
€ 2.000 p/m, excl. glw.
Beschikbaar per 01092008
Tel: 0612262041
.................
Jezus zegt: Ik ben de op
standing en het leven. Wie
in mij gelooft zal leven,
ook wanneer hij sterft
(Johannes 11:25). Gebed
nodig? Bel Huis van Gebed
5363804
.................

SHIATSU
en stoelmassage.
Deze heilzame acupressuur
massage kan helpen
gezondheidsproblemen te
verminderen of voorkomen.
Tel. 023542 78 58,
www.shiatsis.nl

door Ilja Noltee

Aangewaaid bij… Thalassa!

Tante Rie Molenaar met kleinzoon Jasper

De steile helling die ik aloop
is aan de randen bezaaid met

mosselschelpen. Het mossel
pad doet me denken aan ‘de
rode loper’. Ditmaal geen chi
que gelegenheid, maar een
ontvangst in ‘de wereld van
de zee’. Bij de deur staat een
grote ouderwetse haringkar,
gedateerd 1948. Om me heen
zie ik verschillende beeldvor
mers die duiden op zon, zee,
strand en niet te vergeten:
vis. Eenmaal binnen valt
mijn oog op de foto’s aan de
wand, spulletjes hangend
aan het plafond en de koel
vitrine met verse vis die ligt
te pronken op een bedje van
glinsterende ijsblokjes.

Haringhappen met
de Bonnies!

Achterin het paviljoen zit
oma, beter bekend als Rie
Molenaar. Naast haar zit haar
21jarige kleinzoon Jasper
Molenaar. De 80jarige Rie
is haar hele leven al gek op
het strand. Zo is de geboren
Amsterdamse wel 23 jaar
werkzaam geweest bij het
toiletgebouw in de Rotonde
en verkocht zij als één van
de eersten, samen met haar
man Huig Molenaar senior,
alias ‘Bonnie’, de lekkerste ha
ringen van het Zandvoortse
strand. Momenteel is oma
nog steeds veel op het strand
te vinden en helpt regelmatig
mee in het strandpaviljoen
van haar zoon en zijn gezin.
“Bij Thalassa is het altijd druk.
Als visliefhebber zit je hier
goed, maar tegenwoordig
staan er ook een aantal lek
kere vleesgerechten op het
menu. Alle vis wordt iedere
ochtend, ook in het weekend

vers gehaald in IJmuiden.
Eén van de belangrijkste
gebeurtenissen bij Thalassa
is ‘het haringhappen’. Dit
vindt plaats in het eerste
weekend van de maand juni,
als de nieuwe haringen zijn
gevangen. Mijn zoon Huig is
hier vier jaar geleden mee be
gonnen en het is een jaarlijks,
succesvol evenement”, ver
telt Rie. Aangezien Thalassa
wordt gerund door een
heel gezin Molenaars, Huig
& Anita en hun 3 kinderen
Huig, Kim en Bram, is dit een
echt familiebedrijf. “Thalassa
heeft een huiselijke sfeer. Je
merkt dat het gerund wordt
door een gezin, wat de basis
biedt voor het strandpavil
joen. Op die manier krijg je
‘het gezellige familiegevoel’.
Als ik iemand een strandpa
viljoen zou aanraden om een
hapje te eten, zou dit abso
luut Thalassa zijn. Zeker als
het om visliefhebbers gaat
natuurlijk!”, legt Jasper uit.

Lekker gewoon…

O p d e a c ht e rg ro n d
klinkt het geluid van de
Amsterdamse gezellig
heidszangers. Een Jordaans
tintje verbonden met de
Zandvoortse ouderwetse
sfeer van het strand. “Wij
hebben erg veel vaste gas
ten. Juist doordat we dicht
bij het station zitten, ko
men er een hoop mensen
uit heel Nederland. Door
ons zelf te blijven proberen
we deze gasten de service
te bieden die zij verwach
ten. Soms klikt het en soms
klikt het niet. Op het strand
is niemand concurrent.
Ieder paviljoen heeft zijn
vaste gasten en probeert
een stukje van zichzelf in
het paviljoen te stoppen”,
zegt Anita Molenaar. Ik zie
hier een gezin dat met el
kaar een product neerzet
dat op weinig andere plek
ken te vinden is. Thalassa is
uniek en voor iedereen.

De informatie pagina van de sportraad
www.sportinzandvoort.nl

Zeevisvereniging Zandvoort

Recordcertiicaten
en speldjes

De Zeevisvereniging Zandvoort (ZVZ) is een zeer actieve
vereniging met ca. 110 leden. Het doel is om op een leuke
manier alles wat met vissen te maken heeft te beleven.
Dit wordt onder andere gedaan door het houden van vis
wedstrijden op de Noordzee, het Zandvoortse strand en
vanaf de IJmuidense pier. Verder worden er 24 uur trips
op de Noordzee georganiseerd maar ook buitenlandse
vistrips, excursies, werpinstructies, visdiners enzovoorts.
ZVZ organiseert eveneens regelmatig ileercursussen.
Vanuit IJmuiden of Sche
veningen wordt op 4 tot
6 zondagen per jaar ge
vist bij wrakken en vanaf
de bodem (geankerd) en
daar wordt regelmatig
de nodige platvis, kabel
jauw, steenbolk, pollak,
koolvis en eventueel leng
te vangen. Een aantal vis
sers gaat mee om daad
werkelijk om de eerste
plaats in de competities
te strijden en een aantal
gaan er mee om gewoon
een dagje lekker te vissen.
Voor iedereen zijn er die dag

waardebonnen te winnen.

Wedstrijden

Elk jaar worden er eveneens 5
wedstrijden vanaf het strand
in Zandvoort georganiseerd.
Deze wedstrijden vinden op
de zondagmorgen plaats. Er
wordt geprobeerd om een
diep zwin of een mooi gat
tussen de bank te vinden.
De deelnemers trekken een
lootje om te bepalen waar ze
mogen staan. Deze wedstrij
den duren drie uur, waarna
de gevangen vis wordt geme
ten en de winnaars waarde

bonnen ontvangen. Ook zijn
er ieder jaar 5 wedstrijden op
de zuid pier van IJmuiden. De
wedstrijdcommissaris van
dienst geeft aan waar num
mer 1 begint. Er wordt geloot
om de plaatsen. De pierwed
strijden vinden plaats op de
zaterdag of zondagochtend
en duren ook 3 uur.

Buitenlandse vistrips

Elk jaar organiseert de vereni
ging diverse vistrips naar het
buitenland. Landen is veel in
trek zijn, zijn: Denemarken,
Noorwegen of Kenia. Daar

komen veel vissoorten voor
die in Nederland niet te van
gen zijn. Om deze vistrips
voor zoveel mogelijk mensen
mogelijk te maken probeert
men de prijzen van deze trips
zo laag mogelijk te houden.
Er wordt daar op diverse ma
nieren gevist, doch meestal
met een boot omdat daar
mee de goede visstekken te
bereiken zijn

Mosselavond

Elk jaar in oktober wordt in
hotel Faber, waar de club
avonden georganiseerd wor

den, een mosselavond voor
de leden georganiseerd. Voor
diegenen die niet van mos
selen houden wordt er op die
avond een pasta geserveerd.
Twee keer per jaar is er een
clubavond in hotel Faber. Op
deze avonden wordt er door
diverse deskundigen uitleg
en instructie gegeven op di
verse terreinen die met de
vissport te maken hebben.
Om een aantal voorbeelden
te noemen: het maken van
onderlijnen, het onderhou
den van het materiaal en het
bouwen van hengels.

Aan diegenen die in het
voorafgaande jaar een
Nederlands, Europees of
wereldrecord hebben ge
broken of een nieuw ZVZ
record hebben gevangen,
worden tijdens de alge
mene ledenvergadering
aan het einde van het
seizoen certificaten met
een bijbehorend speldje
overhandigd. Er zijn di
verse Nederlandse en
Europese recordhouders
lid van ZVZ. Voor meer in
formatie kunt u contact
opnemen met secretaris
Gerard Bluijs, Kruisstraat
6 2042 KH Zandvoort. Tel:
0644474900 of via mail:
zvz@gbluijs.demon.nl.
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Zondagmiddagconcert wordt steeds meer op prijs gesteld
Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl
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Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 22 juli en de
verdere in week 30 door het college genomen besluiten zijn
29 juli vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale
Balie en op de website.

Klein Chemisch Afval

Op zaterdag 2 augustus haalt de ecocar van Sita weer Klein
Chemisch Afval op. Schema: Dirk v.d. Broek 9.0010.00 uur,
Vomar 10.1011.00 uur, Tolweg 11.1012.00 uur

Reiniging G T rolemmers

Van 4 t/m 8 augustus worden de GFTrolemmers schoonge
maakt. Dit gebeurt op dezelfde dag als het legen van uw rolem
mer. Laat uw rolemmer na het legen staan totdat de schoon
maakploeg geweest is. Let op: dit kan ook na 17.30u zijn.

n eko en ver

nnin enaanvra en

Bouw , sloop en reclame aanvragen

Zandvoort:
Emmaweg 17, plaatsen dakkapel, ingekomen 24 juli 2008,
2008147Lv.

Verzoek om vrijstelling bestemmingsplan.

Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens
om met toepassing van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijk
Ordening vrijstelling te verlenen voor het wijzigen van de be
bouwing op het perceel Kosterstraat 13a te Zandvoort (bouw
aanvraagnummer: 2008037Rv). Voormelde bouwaanvraag
ligt met ingang van 1 augustus 2008 gedurende 6 weken ter
inzage bij de Centrale Balie van het gemeentehuis tijdens de
openingstijden. Gedurende de termijn van de terinzagelig
ging kan een ieder schriftelijk haar/zijn zienswijze omtrent
de aanvraag kenbaar maken bij het college van Burgemeester
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient in de
rechter bovenhoek van uw brief “zienswijze” te vermelden.

Ontwerpbesluit aanvraag kapvergunningen

 Kostverlorenstraat 123, 2 dennenbomen, aanvraag ingekomen
op 22 juli 2008, ivm overlast, herplantplicht 1 boom
 Kostverlorenstraat 91, 8 coniferen, aanvraag ingekomen op 23
juli 2008, ivm overlast, omval gevaar en belemmering van de
zon, wel herplantplicht 8 bomen
 J. van Stolbergweg 17, 1 dennenboom, aanvraag ingekomen
op 10 juli 2008, ivm overlast belemmering van de zon, geen
herplantplicht
De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunningen lig
gen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens
openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een ter
mijn van zes weken na publicatie hun zienswijzen schriftelijk
kenbaar maken bij het college van de gemeente Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

er onden es iten
Bouw , sloop en reclame vergunningen.
Zandvoort:

 Haltestraat 47, plaatsen stalen hekwerk met looppoort, ver
zonden 24 juli 2008, 2008025Lv
 Hogeweg 59 rd, vernieuwen balkonhek, verzonden 25 juli
2008, 2008092Rv
 Max Euwestraat 2, uitbreiden woning, verzonden 25 juli 2008,
2008137Lv.

Kapvergunningen verleend

 Hogeweg 30 en 32, populier, verleend op 25 juli 2008.
Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen heb
ben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande besluiten in
beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling Bestuurs
recht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen van een
beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een schorsende
werking wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank
dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In geval van
onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorzie
ning indienen bij de president van de rechtbank te Haarlem.
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een
kopie van het beroepschrift.
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening
wordt griffierecht geheven.

Verkeersmaatregelen muziekfestivals 2 augustus 200

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit het college
van Burgemeester en Wethouders om:
fysieke maatregelen (middels dranghekken voorzien van retro
reflecterend materiaal) inclusief een geslotenverklaring voor
voertuigen, ruiters en geleiders van rij of trekdieren conform
model C01 van bijlage I van het RVV 1990 dienen te plaatsen
op de volgende locaties:
 in de Louis Davidsstraat direct ten westen van de Schoolstraat;
 de Kleine Krocht direct ten oosten van de Swaluëstraat;
 op het Raadhuisplein direct ten noorden van de aansluiting
met de Grote Krocht;
 in de Oranjestraat bij de aansluiting met het Raadhuisplein;
2. de fysieke maatregelen en bebording op 2 augustus 2008
tijdens het Jazzfestival geplaatst zullen worden van 16.00u
tot in beginsel 04.00u;
3. de fysieke maatregelen bij de aansluiting van de Oranjestraat
en het Raadhuisplein op 2 augustus vanaf 17.30 te plaatsen;
4. de borden E01 (verboden te parkeren) van bijlage I van het Re
glement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met onderbord
‘zaterdag aanstaande’ te plaatsen van in beginsel donderdag
31 juli tot zondag 3 augustus op de volgende locaties:
 in de Kleine Krocht even ten oosten van de Swaluëstraat;
 in het Wagenmakerspad bij de aansluiting met de Burge
meester Engelbertsstraat;
 in de Oranjestraat bij de aansluiting met de Hogeweg;
 in de Oranjestraat even ten zuiden met de aansluiting met
het Raadhuisplein;
5. het tijdelijk opheffen van het éénrichtingsverkeer in de
Oranjestraat door vanaf 17.30uur de volgende borden af te
dekken:
 D04 bij de aansluiting met de Hogeweg;
 C04 bij de uitrit van de parkeergarage van de Dekamarkt;

 C02 bij de aansluiting met het Raadhuisplein (twee keer);
6. de bebording, hekwerken en fysieke afsluiting te plaatsen,
zoals aangegeven op de bij dit verkeersbesluit aangegeven
behorende bebordingsplan;
7. te bepalen dat de besluiten op de in de gemeente gebruikelij
ke wijze bekend wordt gemaakt middels de plaatsing van deze
mededeling in één of meer plaatselijke dag of weekbladen;

Verkeersbesluit Zomerbraderie 3 augustus

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten
om fysieke maatregelen en bebording bij de Zomerbraderie op
het Gasthuisplein en 3 augustus 2008 te plaatsten;
de fysieke afsluiting (middels dranghekken voorzien van retro
reflecterend materiaal) inclusief de borden conform model C01
van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerste
kens 1990 te
plaatsten op de volgende locaties:
 in de Swaluëstraat direct ten zuiden van het Achterom;
 in de Gasthuisstraat direct ten noorden van het Gasthuis
plein
 in de Kruisstraat direct ten zuiden van de Smedestraat
 op het Gasthuisplein direct ten oosten van het Dorpsplein;
 in de Kleine Krocht direct ten westen van het Raadhuisplein;
2 Te bepalen dat de besluiten op de in de gemeente gebruikelij
ke wijze bekend wordt gemaakt middels de plaatsing van deze
mededeling in één of meer plaatselijke dag of weekbladen.

Verkeersbesluit ten behoeve van K M open (eerste fase)

H et college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten,
ten behoeve van de KLM Open 2008, om:
1.een stopverbod in te stellen op de Kennemerweg middels de
borden E02 van bijlage 1 van het RVV 1990 te plaatsen op de
volgende locaties:
in de Kennemerweg direct ten noorden van de Zandvoortsel
aan aan beide zijden van de Kennemerweg;
in de Heijermansweg direct ten noorden van de Zandvoortsel
aan aan beide zijden van de weg;

De muziektent blijkt een echte aanwinst te zijn. Afgelopen zondag was het prachtig weer wat tevens de reden was dat
veel toeschouwers, zowel toeristen als inwoners, naar het Raadhuisplein gelokt werden. Natuurlijk had dat ook te ma
ken met de optredende koren, te weten de Beach Pop Singers en het Zandvoorts Mannenkoor.
Het repertoire van de Beach
Pop Singers (in 2003 opge
richt en thans ca.30 leden)
bestaat uit echte popsongs
uit de jaren ‘80, ‘90 en na
tuurlijk de nieuwste hits. In
het eerste deel werd onder
meer een medley van Marco
Borsato gezongen, even
als het altijd melodieuze ‘I
will follow him’ en het lied
‘Beautiful’ van Christina
Aquilera. Tijdens het twee
de optreden werd gestart
met het bekende lied van
Acda & De Munnick ‘CD
van jou, CD van mij’, gevolgd
door ‘Sound of Silence’. Het
is altijd verfrissend om de
over het algemeen jonge
zangers en zangeressen
vol enthousiasme te horen
optreden.

Beach Pop Singers

Zandvoorts Mannenkoor

Het bijna voltallige Zand
voorts Mannenkoor zorgde
voor een geheel ander, meer

Het centrale plein van het winkelcentrum Zandvoort Noord
wordt met de dag gezelliger. Vanaf 29 juli is café Basta om
getoverd tot een Petit restaurant & patisserie met allure.
De trotse uitbater ‘Nieuw Unicum’ nodigt u van harte uit.

Bezwaarschriften

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Een optreden voor herhaling
vatbaar, zowel qua entoura
ge als uitvoerenden.

Iedereen is welkom bij BienveNu

2 de bebording bij deze fase van het evenement te plaatsen
van 4 augustus 2008 tot en met 27 augustus 2008.

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge
durende 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 rechter
bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. 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.

klassiek maar zeker ook vro
lijk repertoire. De heren be
gonnen met ‘Nieuwe haring’
en de dolle versie van ‘Aan

het strand stil en verlaten’,
waarin alle regels uit andere,
bekende liederen waren ver
werkt. Dankzij de uitgereikte
tekst kon een ieder uit volle
borst meezingen. Opvallend
was het feit dat op zo’n groot
plein het geluid praktisch
niet verwaaide, maar dat
was mede afhankelijk van de
soort liederen. In het begin
kwamen de meer stemmige
en ingetogener stukken min
der uit de verf, maar liederen
als ‘Carmen’ van Bizet, ‘Vive la
compagnie’ en vooral het in
drukwekkende ‘Soldatenkoor’
uit Faust waren heerlijk om
aan te horen.

Het interieur van BienveNu

tekst en foto Nel Kerkman

Het petit restaurant maakt
deel uit van één van de vele
dagbestedingprogramma’s
van Nieuw Unicum. Zo is in
het zelfde winkelcentrum
Noord een creatief atelier
met winkel gevestigd waar
de bewoners van Nieuw
Unicum onder begeleiding
leuke cadeautjes maken voor
de verkoop. Sinds kort is het

petit restaurant & patis
serie BienveNu toegevoegd
aan de dagbesteding waar,
onder leiding van professi
onele medewerkers Rutger
v.d. Berg en Annemarie Keur,
de cliënten (4 personen per
dagdeel) in de keuken en in
de bediening u het naar de
zin maken.

Voorproeven

Meer dan 20 medewerkers

van Nieuw Unicum hebben
in hun vrije uurtjes hard
gewerkt om café Basta
een moderne uitstraling
te geven. Het is ze perfect
gelukt. Zelfs de aanwezige
exuitbaters, Anneke en
Rob Tan, waren zichtbaar
verrast over de metamorfo
se van hun café. Afgelopen
donderdag zaten op uit
nodiging alle harde wer
kers aan de zwarte tafels
en witte stoelen voor een
tryout. Het was voor chef
kok Rutger samen met
drie cliënten de vuurdoop
maar alles liep letterlijk
en figuurlijk op rolletjes.
Men kan á la carte eten,
ook aan de vegetariër is
aandacht geschonken en
een 2 of 3 gangen menu
is mogelijk. Verder zijn het
zelfgemaakte gebak, de
heerlijk belegde broodjes
en de fantastisch high tea
zeker het proberen waard.
De prijzen zijn klantvrien
delijk en zeer betaalbaar.
Zowel de menukaart als
de kleuren van het interi
eur worden één keer per
3 maanden verwisseld naar
gelang het seizoen.

Geslaagde formule

Nieuw Unicum heeft, buiten
het hoofdgebouw aan de
Zandvoortselaan, nog andere
locaties om het wonen in de
lokale samenleving te stimu
leren. Eén is er in Zandvoort
Noord gevestigd waar de cli
enten zo veel mogelijk zelf
standig wonen. Zij en ook
de cliënten van het hoofdge
bouw kunnen meedoen aan
de aangeboden dagbeste
ding. Begin augustus wordt
in Meerwijk/Haarlem 18 ap
partementen met een grote
volkstuin opgeleverd. In deze
tuin kweken de cliënten als
dagactiviteit de groenten en
kruiden voor de gerechten van
restaurant BienveNu. En zo is
de kruisbestuiving, creatief
bezig zijn in samenhang met
een project, zeker geslaagd.
Petit restaurant & patisse
rie BienveNu is geopend op:
dinsdag van 13.3016.30 uur
en woensdag t/m zaterdag
13.3020.30 uur en is geves
tigd in de Celsiusstraat 196,
Winkelcentrum Zandvoort
Noord. Reserveren is mo
gelijk op telefoonnummer:
0235732696.
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Thys Ockersen van start met
Zandvoort-film

Afgelopen week is Thys Ockersen, samen met cameraman
Robert van Alphen en geluidsman George Bossaens, met
zijn nieuwste productie, een beeld van het huidige Zand

voort, van start gegaan. Ockersen wil met zijn documen
taire, die ‘Zandvoort, zon en zee’ gaat heten, een bijdrage
leveren aan de geschiedschrijving van onze woonplaats.

Thys Ockersen interviewt mevrouw Brands

Nadat hij het Zandvoorts
Mannenkoor en dorpsom
roeper Klaas Koper had
vereeuwigd, interviewde
de cineast op een terrasje
op het strand mevrouw
Brands, weduwe van de be
kende CoBraschilder Eugen
Brands. Zij is tevens de zuster
van de bekende toneelspeler
en Louis d’Or winnaar Hans
Tiemeijer. Mevrouw Brands
heeft al vanaf haar jeugd
in Zandvoort gewoond en
verteld Ockersen een groot
aantal anekdotes en feiten
uit die tijd. Tevens had zij een
groot aantal foto’s van het

Zandvoort voor de Tweede
Wereldoorlog bij zich die
Ockersen wellicht in zijn do
cumentaire kan verwerken.
Ockersen heeft voor zijn pro
ductie een subsidie van de ge
meente gekregen maar is nog
steeds op zoek naar fondsen
omdat hij nog niet helemaal
rond is. “Ik ben alvast begon
nen want anders gaat het al
lemaal veel te lang duren. Ik
ben nog in onderhandeling
met een aantal personen
maar een paar meer zou wel
lekker zijn”, zegt de ilmken
ner bij uitstek.

adverteerders

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte
houden van alles wat in Zandvoort leeft.
De adverteerders in de krant van deze week zijn:

Administratiekantoor
K. Willemse
Algemene uitvaart
begeleiding Zandvoort
Asian Delights
Auto Strijder
Autobedrijf Zandvoort
Beachclub Riche
Beachclub Tien
Bertram & Brood
Café Koper
Café Neuf
Café Oomstee
Cense & van Lingen
Circus Zandvoort

Club Nautique
Danzee
Dorsman Assurantiën
Gemeente Zandvoort
IJzerhandel Zantvoort
Jobtide
Joost van Diepen
Pluspunt Boomhut
Restaurant Meijershof
Sea Optiek
Skyline 13
Take Five
Van Aacken
Glaszettersbedrijf
Vanhier
15

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR Zandvoort Tel: 5 715 715

modern

Van Lennepweg 143

Goed onderhouden 3 kamer appartement op de 1e verdieping gelegen van
een kleinschalig complex, nabij het strand. Woonkamer v.v. houten
vloerdelen, moderne open keuken, bijkeuken, 2 slaapkamers en een
moderne badkamer. Het complex is in 1999 gebouwd en beschikt over een
afgesloten parkeergarage en berging
•
•
•
•

Om zo te betrekken!
Licht stuukwerk
Op loopafstand van station, centrum en strand
Gebruiksoppervlakte ca. 78 m2

Vraagprijs: € 274.500,--

met tuin

Oranjestraat 15 zw

Verrassend ruime 20-er jaren benedenwoning met souterrain, woonkeuken
met serre, 2 slaapkamers, moderne badkamer en besloten tuintje met
achterom. Deze woning ligt midden in het centrum en toch merk je daar
niets van!
•
•
•
•

Midden in het centrum van Zandvoort
Op loopafstand van het strand gelegen
Slapende VvE
Gebruiksoppervlakte ca. 95 m2

Vraagprijs: € 234.000,--

www.cvl.nu

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie

nieuw

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 39

Voor wie rust en ruimte zoekt: op een schitterende locatie in het
Kostverlorenpark ligt deze royale (ca. 175m2) 2 onder 1 kap woning met
5 ruime slaapkamers, oprit, garage en een achtertuin grenzend aan
beschermd natuurgebied. De woning dient gemoderniseerd te worden
en kan hierdoor geheel naar eigen smaak worden verbouwd.
•
•
•
•
•

Comfortabele half vrijstaande woning in rustige woonomgeving
Dient gemoderniseerd te worden
Gedeeltelijk voorzien van dubbele beglazing
Oplevering in overleg, transport bij notaris verkoper
Gebruiksoppervlakte ca. 175 m2, perceeloppervlakte 299 m2

Vraagprijs: € 649.000,--

recreatie

De Schelp 81

Goed onderhouden 2-kamer recreatiewoning op de 1e verdieping van
complex De Schelp. Dit complex is rustig gelegen, heeft een riante
binnentuin en is op loopafstand van een uitgestrekt duingebied.
Centrum en strand zijn eveneens nabij. Ideaal als tweede woning!
•
•
•
•

Woning wordt verkocht met inboedel, incl. wasmachine/droger
Vrij parkeren!
Op loopafstand van het centrum en station
Gebruiksoppervlakte ca. 45m2

Vraagprijs: € 130.000,--

royaal

zeezicht

Passage 3/21

Burg. van Fenemaplein16/3

• Geheel v.v. dubbele beglazing
• Berging in de onderbouw
• Gebruiksoppervlakte ca.115 m2 (excl. balkons)

•
•
•
•
•

Vraagprijs: € 289.000,--

Vraagprijs: € 275.000,--

Zeer ruim en goed onderhouden appartement (ca. 115 m2) op de
5e verdieping met fraai uitzicht over de boulevard, strand en zee.
Een woonkamer van bijna 50 m2, 2 slaapkamers, separate Miele keuken,
moderne badkamer en een eigen garagebox maken het plaatje compleet.
Het complex beschikt over 2 liften en is centraal gelegen t.o.v. het centrum
en het historische station van Zandvoort.

Ruim opgezet 4 kamer appartement (verbouwd naar 3 kamers) op de 2e
verdieping gelegen met een woonkamer van ca. 50 m2 en heerlijk zeezicht,
moderne keuken, moderne badkamer en 2 slaapkamers.
Dit complex beschikt over een lift en ligt op steenworpafstand van het
centrum en openbaar vervoer.
Ruim appartement en zo te betrekken!
Berging in de onderbouw
Parkeren middels vergunningensysteem
Geen servicekosten; slapende VvE
Gebruiksoppervlakte ca. 100 m2

Zandvoortse
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Acties tegen
verhuizing circuit

Eerste Europese Vimeo Meeting

Jazz

Zie onze advertentie op de achterpagina

21

Verslag van
het Jazzweekend

50 pagina
+

23

Terug van
vakantie

door Nel Kerkman

Foto: Jan van der Meer

Komend weekend organiseert Jan van der Meer een mee-

ting voor de vele Europese Vimeo-site bezoekers. Op Vimeo.

com staan duizenden ilmpjes van gevorderde amateurs
en professionals. In navolging van een soortgelijke bijeen-

komst in New York en Chicago organiseert Van der Meer
nu dus als eerste in Europa een festival in Zandvoort.
Onze plaatsgenoot Jan van
der Meer is een autoriteit op
het gebied van gevorderd videoilmen met de nieuwste
en kleinste digitale videocamera’s. Samen met zijn
vrouw Lidy geeft hij al bijna
25 jaar kennisoverdracht aan
videoilmers: van gevorderde
amateurilmers tot en met
professionele journalisten
en cameramensen. Geen
wonder dat burgemeester

De Mannetjes

Trouwen op
09-09-09 kan nog

‘Maar echtscheiden op
die datum is al vol zeker?’

Niek Meijer onlangs dan ook
graag een bezoekje bracht
aan deze Zandvoortse ondernemer in de ‘Van der
Meer Video Studio’ aan de
Passage.
Vimeo is vergelijkbaar met
YouTube, maar dan zonder gevloek, spam en sex
en in de hoogste HD (High
Definition) kwaliteit. Het
veel groter beeldkader kan
zelfs nog verder vergroot
worden tot het hele beeldscherm.
Vele filmers, uit Engeland,
Frankrijk, België, Duitsland
en natuurlijk Nederland, zullen de meeting bijwonen. U
kunt dus dit weekend diverse
ilmers tegenkomen, want zij
kunnen het net als Van der
Meer niet laten om alles vast
te leggen! Trouwens, Van
der Meer heeft opnames
van het Jazzfestival gemaakt
die nu al te zien zijn via:
www.vimeo.com/1452560.

Adventure Race

Jazzfestival ‘nieuwe stijl’ zet oude traditie voort
Onder tropische temperaturen verrichtte wethouder Gert Toonen, in plaats van burgemeester Niek Meijer, de oficiële opening van het jazzfestival ‘Jazz in Zandvoort’ op 31 juli
in café Neuf. Als voormalig voorzitter van ‘Jazz behind the Beach’ weet Toonen als geen
ander hoeveel werk het is om een geslaagd jazzfestival neer te zetten.

Meijer (r) op bezoek bij Van der Meer

Sport

In zijn openingswoord gaf
Toonen aan dat hij trots is dat
de Zandvoortse Jazztraditie
wordt voortgezet. “Vroeger
hielden de mensen rekening
met het boeken van hun vakantie, want ‘Jazz behind the
Beach’ was een begrip. Toen
ik in 1984 het stokje overnam
heb ik, samen met anderen,
ervoor gezorgd dit evenement
voor Zandvoort te behouden.
Met lede ogen zag ik hoe het
kaarsje langzaam maar zeker
werd gedoofd. Het zaterdagprogramma van Jazzfestival
2008 op het Raadhuisplein
ziet er veelbelovend uit. Ook
is het geweldig dat de horeca
én het strand weer meedoen.
Namens de gemeente wens
ik Stichting Jazz in Zandvoort
(JiZ) en Stichting Zandvoorts
Evenementen Platform (ZEP)
veel succes toe.”
Eindelijk was het dan zover!
Met veel plezier kondigde

• Crunchy Mais € 1,25
• Koffiebroodje € 1,25
• Weekendtaartje € 7.95
Stap ook eens binnen voor
een heerlijk belegd broodje
met ambachtelijk gemaakte
salade, of een heerlijk kopje
koffie met een gebakje
Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

Zandvoort Optiek
Gert Toonen opent Jazz in Zandvoort 2008

Hans Reijmers (voorzitter
JIZ) het Trio Johan Clement
aan en bedankte tevens de
aanwezige sponsoren voor
hun financiële inbreng.
“Want zonder deze fondsen was het niet gelukt om
‘Jazz in Zandvoort’ te organiseren. Het is een goede
aanzet voor het volgende
jaar”, memoreerde Reijmers.
Na alle lovende woorden
was het trio (in een andere
bezetting) aan de beurt.
Ondanks de fraaie temperaturen buiten was het binnen
een warme bedoening maar

Meer info: zie pagina 11 t/m 14

desalniettemin speelde het
trio met veel passie. Na een
korte pauze voegde zangeres
Xandra Willis, als gastsoliste,
zich bij het trio. Met haar
fantastische warme stem
en aangestoken door haar
enthousiasme kreeg Willis
de handen van het publiek
op elkaar. Het voorproefje op
31 juli smaakte naar meer, net
zoals de overheerlijke hapjes,
aangeboden door café Neuf.
Een heel weekendverslag
van het jazzfestival leest u op
pagina 7.

Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

Satehcafé
Zeestraat 36

6 augustus – 14.00
Vergadering
Commissie Welstand en
Monumenten
1

waterstanden
restaurant aan het strand
30 - 07 - 2008

Tel. 023 - 571 57 07
R.I.P.

www.clubnautique.nl
augustus Hoog

Duncan & Daan
Rob & Babette
Mario & Miryam
Peter
Diny
Marcel
Mike
Robin
Mustafa
Martin
Bob & Therry
Robin & Tanja
Mick & Willeke (Que Pasa Playa)

Say goodbye to

‘Lange Coen’
All members of the tribe

kerkdiensten

In Memoriam
5-8-2007

5-8-2008
Elke dag zonder jou,
is als de zee zonder water,
het strand zonder zand,
de duinen zonder gras,
kortom 1 groot gemis.
Lieve mama, ik hou van je.
Liefs Tineke

ZONdag 10 augustus

Protestantse gem. Zandvoort,
Kerkplein
www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur de heer E. van Wonderen uit Zandvoort
RK Parochie St. Agatha,
Grote Krocht
www.aap-parochies.nl
10.30 uur mevrouw B. Bleijs
RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
www.aap-parochies.nl
10.30 uur pastor IJ. Tuijn

Vanaf heden voor de regio Zandvoort

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~
~ Verzorging van overledene ~
~ Begeleiding voor nabestaanden ~
~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~
Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart
2

Keuken iedere
avond geopend
Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl
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burgerlijke stand
19 juli - 1 augustus 2008
Dylan Anthony, zoon van: Drommel, Sander en: Hechler,
Bärbel Brigitte Melanie.
Tara Christy Itha, dochter van: Hanaseth, Ivar en: Alling,
Liza Anita Dewi.
Raul Charles Leonardo, zoon van: Docampo Aguiar, Alejandro
en: van der Moolen, Jeanine.

Gehuwd:

de Bruin, Raymond en: Draaijer, Anna Oera Linda.
Driehuizen, Gerrit Jan en: Kroon, Esther.

Overleden:

Bos, Antonius Wilhelm ,oud 73 jaar.
van Hal geb. de Beer, Anny Barbara Dorothea Maria, oud
89 jaar.
Tomholt, Robert, oud 78 jaar.
Reuter geb. van Duivenbode, Harmtien, oud 85 jaar.
Tamerus geb. Griekspoor, Maria Jacoba, oud 87 jaar.
Helmers, fredrikus Theodorus, oud 89 jaar.
van der Bend, Fleur, oud 74 jaar.

Hoe kunnen we
dit nou verkopen?
verkoopsters (m/v).
Meer weten?
Bel 023-5271771
of mail je cv naar
info@vvlp.nl

Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Hoofddorp, Velserbroek, Zandvoort. www.vvlp.nl

Zandvoorter klaagt bij Tweede Kamer

Zandvoorter Cor Draijer heeft zijn gal gespuid bij de
Tweede Kamerfractie van de VVD. Volgens hem is

Tegenstanders van de mogelijke komst van het Zand-

gedeputeerde Ton Hooijmaijers erop uit om zijn plannetje,

lyers en een website proberen verontruste bewoners van

Helder, coûte que coûte uit te voeren. Draijer vindt dat

voortse circuit naar Julianadorp zijn in actie gekomen. Met

het verplaatsen van Circuit Park Zandvoort naar Den

Julianadorp de omgeving te mobiliseren tegen de plannen

de Zandvoorters als burgers van Noord-Holland achter

van de provincie.

worden gesteld.

De provincie (lees: vooralsnog de soloactie van Gedeputeerde
Ton Hooijmaijers, red. ZC) onderzoekt of het circuit verplaatst
zou moeten worden naar Julianadorp. De dorpeligen zijn
bang dat het niet bij een onderzoek blijft en dat er honderden huizen zullen moeten verdwijnen. De gemeenteraad
van Den Helder, waar Julianadorp onder valt, houdt op 19
augustus, op initiatief van de plaatselijke afdelingen van de
ChristenUnie en de PvdA, een extra raadsvergadering over
het plan. Op de website van de protesterende Julianadorpers
(www.langevliet.nl/actie/) valt ondermeer een aantal uitspraken van Hooijmaaijers te lezen:

Het is onze plaatsgenoot
een doorn in het oog dat
Hooijmaijers (VVD), gedeputeerde van Ruimtelijke
Ordening en Financiën van
Noord-Holland, niet wil luisteren naar de gemeenten
Zandvoort en Den Helder
en de meerderheid van hun
inwoners, die allen tegen
de verhuisplannen van het
circuit hebben geageerd.
Omdat Draijer bij de provincie nul op rekest kreeg,
heeft hij zich tot de Tweede
Kamerfractie in Den Haag
gewend, nadat hij al eerder
de Tweede Kamerfractie van
de VVD had aangeschreven.

IK wil van 5 naar 12 racedagen...
IK wil de racebaan van Zandvoort naar Den Helder
verhuizen...

Geboren:

Ook al maken we nog zulk
lekker brood, zonder goed
winkelpersoneel verkopen we er
niks van. Vandaar dat wij op zoek
zijn naar enthousiaste

Acties in Julianadorp
tegen komst van circuit

IK verstrek de vergunningen...
IK ga alleen uit van eigen onderzoek...
IK overleg niet met gemeente en provinciale raad...
IK wil nieuwe (luxe) woningen op de grond
van Zandvoort laten bouwen...

IK heb maling aan de overlast voor anderen, geluidsoverlast en het dakloos maken van bewoners...

IK wil de duinen en recreatie in Zandvoort
herstellen en stimuleren...

en IK wil de natuur en recreatie in Julianadorp
vernietigen...

en WIJ willen dat je met je handen van onze huizen
en Julianadorp afblijft!! Als ze jouw huis zouden platgooien piep je ook wel anders. (PS Iemand die zo met
mensen omgaat verdient het woordje ‘u’ niet)
Het maakt duidelijk dat de plannen van Hooijmaijers
de gemoederen niet alleen in Zandvoort bezighouden.

cartoon

Hans van Pelt

Beklonken

“Onlangs heeft uw partijgenoot, Ton Hooijmaijers, een
plan naar buiten gebracht
om Circuit Park Zandvoort te
verplaatsen naar Den Helder
omdat daar zo weinig werkgelegenheid zou zijn. Dit plan
werd triomfantelijk naar buiten gebracht, samen met de
inmiddels tot burgemeester
gepromoveerde voormalige
wethouder van Rotterdam
en eveneens lid van uw partij, Stefan Hulman. Ik wil
u verzoeken deze lieden te
stoppen, aangezien er genoeg aanwijzingen zijn van
puur eigenbelang. Alleen
al de manier waarop het
gepresenteerd werd, doet
ons hier in Zandvoort het
gevoel krijgen dat alles al

beklonken is”, aldus Draijer
in zijn epistel aan de VVDfractie. Draijer doet een
suggestie om Hooijmaijers
door een zijdeur af te laten gaan: “Den Helder ligt
zo ongeveer middenin een
kwetsbaar natuurgebied:
te weten de Waddenzee. En
daar wil Hooijmaijers dus
racemotoren laten brullen.
Het enige goede plan is de
heer Hooijmaijers geruisloos
af te voeren via een zijdeur
en zijn politieke carrière te
beëindigen, want dit kan
echt niet.”

Tweede Kamer

Na een nietszeggend antwoord van de VVD-fractie,
wendde hij zich tot de gehele Tweede Kamer. Ook in
deze brief wees hij op belangenverstrengeling maar
ging hij nog verder: “Al geruime tijd probeert deze man
(Hooijmaijers, red.) tegen
beter weten in, zijn zin door
te drukken: het Circuit Park
Zandvoort naar De Helder
te laten verplaatsen. Dit
heeft geen enkele zin; een
verplaatsing maakt niets uit
voor het aantal dagen dat
er races mogen worden gehouden. Een norm die geldt
voor Zandvoort, geldt natuurlijk ook voor Den Helder.
Al helemaal triest is het te
vernemen dat de vrouw van
deze gedeputeerde uit Den
Helder zelf komt en dat er in

de schrijvende pers gesproken wordt over een uit de
hand gelopen kroeggesprek
waarbij Hooijmaijers wel
even zou laten zien wat zijn
macht is. Een zeer gevaarlijke ontwikkeling door niet
bepaald het soort politici dat
we hier in Nederland zouden moeten willen hebben.
Over deze zaak heb ik reeds
een klacht ingediend bij de
Tweede Kamerfractie van de
VVD en ik werd min of meer
met een kluitje het riet in
gestuurd.”

VVD familie

Draijer heeft totaal 9 A4-tjes
geschreven maar heeft tot
nu toe geen antwoord van
de Tweede Kamer gekregen.
Niet alleen Draijer maar velen is de handelswijze van
de gedeputeerde een doorn
in het oog. Zelfs zijn partijgenoot Wilfred Tates heeft
onlangs gezegd: “We zijn
allebei lid van dezelfde politieke partij, maar ja, je hebt
in je eigen familie ook weleens een familielid waar je
niet zo graag bij over de vloer
komt.”

Olympische Spelen

Ondertussen is Hooijmaijers
aan een omstreden handelsdelegatie naar China begonnen. Hij wil, als leider van een
delegatie Noord-Hollandse
bedrijven, de handelsbetrekkingen tussen China en
onze provincie bevorderen
en kennis uitwisselen. Deze
besprekingen vinden plaats
in Qingdao, waar ‘toevallig’
tegelijkertijd de Olympische
zeilwedstrijden plaatsvinden. Draijer eist dat hij met
onmiddellijke ingang terugkeert naar Nederland.

Trouwen op een bijzondere datum

Voor degene die op een bijzondere datum wil trouwen, is de enige datum die nog bij gemeente Zandvoort open staat 20-08-2008. Op die datum is er (nog) geen topdrukte. Maar
wél op 08-08-08. Op die dag is het maximale aantal van 5 huwelijken gehaald.
Normaal gesproken kan
maximaal een jaar van
tevoren een trouwdatum
worden vastgelegd. Volgens
gemeentevoorlichter Ton
van Heemst is het jaartermijn voor aanmelding

op 09-09-09 vervallen en
kunnen a.s. bruidsparen
deze datum vanaf nu laten
vastleggen. Maar let op: er
zijn maar 5 trouwlustigen
welkom. Ook hier geldt
vol=vol!

Dat 8 een geluksgetal in
China is, is bij de Olympische
spelen te merken. Namelijk
op 08-08-08 om 8 minuten
en 8 seconden over 8 uur
worden de Olympische spelen geopend.

column

Volgens mij…

heeft m’n appeltje een verre
reis gemaakt. Op het stickertje staat New Zealand!
Normaal let ik goed op waar
m’n groenten en fruit vandaan komt. Het liefst natuurlijk uit eigen land. Maar soms
sluipt heimelijk een ‘vreumde’
er tussendoor. Eigenlijk zou je
de groente bij een volkstuintje
moeten halen. Heerlijk vers
en milieuvriendelijk. Ook voor
de kinderen zou het goed zijn.
Want tegenwoordig weten ze
niet meer wat een krop sla is
en dat chips van aardappelen
gemaakt worden.
Ik weet nog goed dat mijn
vader bij de (oude) remise langs
de spoorbaan een landje had.
Hij was in dienst bij de gemeente dus kwam hij daarvoor in aanmerking. Gelukkig
was het landje niet groot
maar toch net genoeg voor
een lekker maaltje sperziebonen, sla of rabarber. Als kind
ging ik, niet vrijblijvend, mee
om onkruid te wieden, boontjes te plukken en water te
pompen. Daarna werd de
groenten verwerkt. De snijbonen gingen door een speciaal
molentje waarna de verdere
procedure voor mijn moeder
was. Zij blancheerde de groenten die daarna in glazen potten werden geweckt. In de
winter aten we altijd zelfgekweekte (zoute) groente. We
plukten ook bramen en daarvan werd sap of jam gemaakt.
Het sap werd als toetje over
een beschuitje gegoten. Wat
was dat heerlijk! Ook leerde
ik garnalen pellen die de een
of ander familielid met de kro
gevist had. Ik pikte altijd de grote ‘garnaelen’ eruit en schoof
de kleintjes stiekem naar mijn
grote zus Jans die zeer behendig in het pellen was.
Wat een appeltje met
een stickertje erop toch veel
herinneringen naar boven
brengt. Ik zie opeens dat in
de tuin van mijn overburen
een appelboom staat.
Ik ga straks vragen of
ik een appel, zonder
een plakplaatje, mag
plukken. Even terug
naar de natuur.

Nel Kerkman

familieberichten
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FEEST BIJ BRUNA BALKENENDE

7

9-10
10

15+16

vrijdag 1 augustus 2008 is het 12,5 jarig
bestaan gevierd van Bruna Balkenende.
Naast dit feit waren er ook
3 medewerkers 12,5 jaar in dienst.
Uiteraard is hier ook bij stilgestaan.
Op de foto tussen Anneke en Sjaak
Balkenende in de 3 jubilarissen.
vlnr: Corry Balkenende, Sylvia
Halderman en Wil Bos

Dierengeluk in Zandvoort

Maandagochtend toen de oppas van Inge Bekker haar

jongste twee kinderen wegbracht voor een weekje kamperen en zij langs het scoutingterrein van scouting Willibrordus/ Stella Maris liepen, deden zij een onthutsende

Hond vermist!

Luna, de Golden Retriever van strandpaviljoenhouders
Wander & Karin, werd sinds maandagochtend vermist. Een
dag later bleek dat ze door Duitse toeristen was meegenomen naar huis.

17

21-24
24

25-29

KLM Open - Charity Challenge, BN’ers golfen
voor het goede doel, 12.30-17.30 uur
Nationaal Oldtimer Festival - (autoraces)
Circuit Park Zandvoort
Koopzondagmarkt - centrum
KLM Open - Kennemer Golf & Country Club
Classic Concerts - Vioolconcert, Protestantse kerk
Zwem 4-daagse - Aqua Mundo, Center Parcs

VVV Zandvoort: de hele zomer 7 dagen per week geopend!

colofon

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok

Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

De eigenaren van de hond
deelden overal lyers uit. Met
resultaat, want een pensionhouder meldde Duitse gasten
te hebben gehad die zonder
hond aankwamen en met

Vrijdag 8 aug, aanvang 21.00 uur:

Clous van Mechelen
Quartet feat.
Colette Wickenhagen
Clous van mechelen, Tenorsax
Colette Wickenhagen, zang
Nick van den Bos, piano
Erik Heijnsdijk, contrabas
Menno Veenendaal, drums
Vrijdag 22 aug: Mulder & Mulder ft. Frits Katee

hond weer naar Duitsland
waren afgereisd. De gasten
hadden gezegd de hond uit
het asiel te hebben meegenomen.
De eigenaren van de hond
wisten via de pensionhouder het adres in Duitsland te
achterhalen en sprongen in
de auto richting Keulen. De
plaatselijke politie heeft de
hond dinsdagavond teruggevonden en teruggegeven aan
de dolgelukkige Wander.

door de Ondernemersvereniging Zandvoort.

Spinningride - strandpaviljoen Booker,
14.00-17.00 uur

Overige dagen op afspraak.

Hond Luna van paviljoen Wander en Karin

plein, heeft honderden toeschouwers getrokken. Het gratis concert was georganiseerd

Swingsteesjun on the beach bij Take Five aan Zee

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 16.00 uur.

Café Oomstee

4

16-17

Het optreden van de Zweedse Phontrattarne Big Band, woensdagavond op het Raadhuis-

Zomermarkt - Feestmarkt met entertainment,
centrum

Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

klein poesje liggen en besloten het mee te nemen.

lance werd gebeld. Mevrouw
Bekker echter besloot ze alle
drie te houden, waardoor ze
alsnog een goed tehuis hebben gekregen. Inge Bekker:
“Ik ben verschrikkelijk blij
met de poesjes maar woedend op mensen die zoiets
kunnen doen”. Als u niet
wilt dat uw poes zwanger
wordt, laat haar dan steriliseren. Vaak is er een periode
in het jaar dat zoiets gratis
kan ook.

16

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl
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Al uw verzekeringen bij
één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.

Met oog en oor
de badplaats door

Gratis concert op zonnig Raadhuisplein

Zandvoort Alive - Strandpaviljoens 13/14/15,
vanaf 16.00 uur

Kantooradres: Hogeweg 39-1 • 2042 GE Zandvoort

ontdekking. Zij zagen aan de rand van het gras een heel
Op de terugweg deed haar
oudste zoon, die mee was
gegaan, een tweede onthutsende ontdekking. Op
het terrein van de scouting
lag een plastic tas, die klaarblijkelijk over het hek was
gegooid, waar piepende
geluidjes uitkwamen. In de
tas bleken nog twee kleine
poesjes te zitten en wat kattenbrokjes. Ook deze poesjes
werden mee naar huis genomen waar de dierenambu-

16

51 Muggenronde - Haarlems
wielerevenement door Zandvoort
ste
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Zweedse big band op het Raadhuisplein

De Phontrattarne Big Band is
een studenten orkest uit de
Zweedse universiteitsstad

Uppsala. De spetterende,
twee uur durende show die
ze gaven was vol uitstekende

big bandmuziek, sketches en
grappen en werd hogelijk
gewaardeerd. Mede door
het mooie weer was het
Raadhuisplein vol toeschouwers. Het orkest trad op op
het open gedeelte tussen de
Hema en het raadhuis.
Het Raadhuisplein gaat
steeds meer de functie van
een ‘feestplein’ krijgen nu
de bomen en de banken, die
vorig jaar nog in het midden
van het plein in de weg stonden, verdwenen zijn.

Huisomnummering vastgesteld

Binnenkort zal er op 1.700 huisadressen een brief van de gemeente op de mat vallen. In

deze brief wordt mededeling gedaan van het collegebesluit inzake de huisomnummering, die landelijk is vastgesteld in de nieuwe Wet Basisadministratie Gebouwen (BAG).
voegingen A-B-C,
1-2-3, zwart-rood,
verdwijnen allemaal. Met name
de bedrijven zulHuisnummertoevoegingen verdwijnen
len straks een hele
In 2009 zal de BAG werking klus krijgen aan het kenbaar
treden, waarvan het doel is maken van hun gewijzigde
om het functioneren van de adresgegevens.
overheid te verbeteren. Het
maatschappelijk effect is De afdeling Publieke Diensten
ondermeer dat fraude beter van de gemeente Zandvoort
kan worden voorkomen en is momenteel bezig met
bestreden en gegevens snel- het opbouwen van de BAG.
ler beschikbaar zijn voor de Geconstateerd is dat er verhandhaving van de openbare blijfsobjecten zijn zonder ofiorde en veiligheid.
cieel adres. Met de uitvoering
van dit besluit worden daar
De consequenties zijn be- alsnog oficiële adressen aan
hoorlijk ingrijpend. Panden toegekend. Het gaat hier met
als boven- en benedenwo- name om zomerhuisjes, beningen, appartementen- drijfswoningen, opslagruimcomplexen, etc. krijgen een ten, garages, trafo’s en dergenieuwe nummering. De toe- lijke objecten.

In de dagelijkse praktijk
was aan dit soort objecten,
voornamelijk voor belastingdoeleinden, al een adres toegekend. Met dit besluit worden de adressen voor deze
objecten alsnog officieel
vastgesteld. De nummering
vindt plaats zoals is voorgeschreven in de Technische
uitvoeringsvoorschriften
naamgeving en nummering
2006. Overigens kan men
aan de toekenning van een
adres geen rechten ontlenen. Voor heel Zandvoort zal
in 2.500 gevallen een nieuw
huisnummer worden toegekend. De kosten voor de
huisnummerborden zijn begroot op € 25.000 (€ 10 per
adres). De uitvoeringskosten
in uren wordt geschat op
234 uur.

Teken: goed controleren

Naar aanleiding van het warme weer heeft de EHBO post

veel mensen behandeld met wespensteken en kwallenbeten. Maar nog verontrustender is dat er de laatste tijd

steeds meer mensen zich bij de post melden met een

teek, veelal opgelopen bij een wandeling door de duinen.
Daarom enige tips als je door een teek gebeten bent.
Zorg dat hij binnen 24 uur
verwijderd wordt dan is besmetting met de Borreliabacterie, die de ziekte van

Lyme voortbrengt, vrijwel
onmogelijk. Verwijder de
teek met een speciale tang,
te koop bij drogist of apo-

theek. Ontsmet de wond
met 70% alcohol, jodiumtinctuur of zalf. Noteer
de datum van de beet en
houd het plekje 3 maanden
goed in de gaten. Als rond
de plaats van de beet een
rode ringvormige huiduitslag zichtbaar wordt, wordt
geadviseerd om zo snel mogelijk bij de huisarts langs
te gaan.

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Overactief

Tijdens het jazzoptreden afgelo pen zaterdag op het
Raadhuisplein was er
een klein misverstand
over het sluitingsuur.
Natuurlijk is het goed
dat er gehandhaafd
wordt maar dan moet
de handhaver wel op
de hoogte zijn van de
afgesproken regels en de
uitgereikte vergunningen.
Er ontstond verwarring
want een milieu ambtenaar
wilde om 00.15 uur de stekker er uit trekken. Gelukkig
had de organisatie bijval
van de aanwezige wethouders Toonen en Tates die de
ambtenaar ervan konden
overtuigen dat er sprake
was van een vergissing. De
muziek had vergunning om
tot 01.00 uur te mogen blijven spelen.

Jarige Buurman

Oudste kat

De oudste kat van Zandvoort
is waarschijnlijk Beauty van
Mary Zwager. Ze heeft de
kat 8 jaar geleden overgenomen omdat de vorige eigenaars overleden waren.
“Ze rent nog als een jonge
meid door de kamer”, vertelt
Mary trots. Dankzij de goede
verzorging van dierenspeciaalzaak Dobey is Beauty nog
nooit naar een dierenarts geweest. Het enige wat Beauty
niet meer kan is zichzelf verzorgen maar daar heeft ze
gelukkig dierenvriend Mary
voor, die haar liefdevol kamt
en vertroetelt.

Overboord op
het strand

De redactie ontving een email met het volgende verzoek: ‘Vandaag is mijn buurman Henry van Esch 45 jaar
geworden. Henry is nogal
een teruggetrokken iguur
die echter binnen Zandvoort
wel heel actief is bij het Rode
Kruis. Bij vrijwel elk (sport)
evenement in Zandvoort
waar EHBO gewenst is,
duikt Henry op. Is het misschien voor één keertje mogelijk bijgaande foto ergens
te plaatsen? Ik zou het heel
leuk vinden.’ Nou buurvrouw
van Henry, bij deze!

Het boek waarin Patrick van
der Eem beschreef hoe hij
Joran van der Sloot zover
kreeg dat hij de moord op
Nathalie Holloway bekende,
Overboord, is vorige week
op het Zandvoortse strand
gepromoot. Verkopers boden het boek tegen een
speciale prijs aan onder
het motto ‘de Nederlandse
man wil wat spannends lezen op het strand’. De meeste
kopers konden de actie zeer
waarderen.

Vol gas vooruit

Op zaterdag 9 augustus van 11.00 tot
17.00 uur is bij de
Strandbibliotheek
voor jong en oud
een nieuwe activiteit: Wii Wheel.
Mario Kart Wii is het
eerste computerspel
dat gebruik maakt
van het Wii Wheel.
Met het stuurwieltje wordt
het racen echt beleefd! Ook
kinderen die nog nooit met
de Wii hebben gespeeld
kunnen heel eenvoudig
meespelen. Met de nieuwe
parkoersen, personages en
voertuigen kunnen 4 kinderen met elkaar (natuurlijk mogen de papa’s en de
mama’s het ook proberen)
in de ‘Wii Tent’ gamen die te
vinden is tussen de strandpaviljoens 9 en 10 vlak voor
de Rotonde.

Kunstenaarswedstrijd

Buiten het organiseren
van musici voor in de muziektent heeft de OVZ nog
andere ideeën om het centrum van Zandvoort te laten bruisen. Het idee voor
een kunstenaarswedstrijd
is geboren tijdens een optreden bij de muziektent.
Er zijn nog geen vastomlijnde plannen maar Virgil
Bawits, voorzitter van OVZ,
is op zoek naar kunstenaars
of vrijwilligers die het leuk
vinden om dit voor het volgend seizoen te gaan organiseren. Mocht je interesse
hebben, meld je dan aan bij
Virgil: 06-55144389.
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Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

S
NIEUWE PRIJ

Vrijdag: Jazz in de horeca

Het Jazz in Zandvoort festival heeft een groot contrast gekend. Vrijdag, de vroegere Jazz behind the Bar-dag, kende
uitpuilende horeca-etablissementen. Of stond men buiten
om te roken? Mooi weer met aangename temperaturen

Brederodestraat 89 Zandvoort

zorgde voor een uitstekende sfeer met meer dan uitstekende artiesten in acht horecazaken.

• Een bijzonder royale, romantische vrijstaande villa met carport, oprit
voor meerdere auto’s en besloten, riante tuin!
• Totaal gerenoveerd met behoud van haar karakteristieke elementen (o.a. glas in
lood, paneeldeuren, balkenplafonds);
• Royale hal, sfeervolle woonkamer-en-suite met fraaie schouw en openslaande
deuren naar aangrenzende eetkamer, eetkamer met schuifpui naar achtertuin,
zeer ruime woonkeuken voorzien van div. inbouwapparatuur, bijkeuken annex
gastenverblijf, luxe badkamer met douchecabine, wandcloset, wastafel, 4 slaapkamers, vanuit master bedroom toegang tot balkon en 2e luxe badkamer met
dubbele wastafel, whirlpool en douchecabine;
• De besloten achtertuin is gelegen op het zuidoosten en heeft een oppervlakte
van maar liefst ca. 230 m²!
• Woonoppervlakte ca. 180 m², perceel 500 m², inhoud ca. 475 m³.

Bij café Alex stond plaatsgenoot Adam Spoor met zijn formatie SPOOR 5. En Spoor was op dreef. Heerlijke jazz met
knappe solo’s zorgden voor een goed concert. Ook de plaats
waar de band stond was met zorg uitgekozen. Normaal achterin de zaak nu in het midden, een goede verbetering! Café
Neuf had een zeer bijzondere band gecontracteerd: Different
Cook. Een kwintet rond de pianist Kees Koek die goed in het
gehoor liggende funky/soul/jazz speelt. Eén van de toppers
van de avond. De ‘godfather’ van de Zandvoortse jazz, Ger
Groenendaal, stond met zijn Mainstream Jazzcombo in ’t

NIEUW

Rondom het plein stonden drie drankpunten, van de horecasponsors café Neuf, Yanks Saloon en café Alex, te wachten
op dorstige kelen. Iedereen stond startklaar voor de eerste
aftrap van Jazz in Zandvoort.

Kochstraat 5 Zandvoort
• Royale (110 m²), uitstekend onderhouden 5-kmr maisonnette met balkon op
het zuiden!
• Gelegen op de 1e en 2e (hoogste) verdieping van een klein app. complex;
• Rustige lokatie in Zandvoort Noord, op 5 min. fietsafstand van het strand en op 100 mtr
afstand van winkels;
• 1e verdieping: o.a. zonnige living met toegang tot balkon, moderne open keuken vzv van
div. inbouwapp.;
• 2e verdieping: 3 slaapkamers,
inloop kledingkast, moderne badS
kamer vzv ligbad, wastafelmeubel
NIEUWE PRIJ
en 2e toilet, was-/droogruimte;
• Het balkon is op het zuiden gelegen en voorzien van markiezen;
• Woonoppervlakte ca. 110 m², inhoud ca. 300 m³.

Vraagprijs:
€ 439.500,- k.k.

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De leukste courtage van Nederland*;
Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook ’s avonds;
Persoonlijke en pro-actieve karakter van onze dienstverlening;
Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop,
aankoop, verhuur en beheer;
No cure, no pay;
Gratis waardebepaling van uw woning;
Gratis hypotheekadvies;
Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!
Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites: funda.nl, zah.nl, jaap.nl,
huislijn.nl, woonkrant.nl, marktplaats.nl en natuurlijk vrijehuizenmarkt.nl!
* Vraag naar de voorwaarden

Hogeweg 22/20 Zandvoort
• Te huur/ te koop een luxe, volledig gestoffeerd en zeer smaakvol
gemeubileerd 3-kmr appartement!
• Gelegen op de 4e etage van app.complex “Westerduin” met balkon op het westen;
• Entree via trap of lift, royale living met sierhaard en toegang tot balkon, moderne open
keuken vzv div. inbouwapp., moderne badkamer met douchecabine en wastafelmeubel,
2 slaapkamers;
• Centrum & strand op loopafstand;
• Binnenzijde volledig geschilderd
in juli 2007, gehele stoffering en
NIEUW
meubilering nieuw;
• Per direct beschikbaar!
• Woonoppervlakte ca. 75 m², inhoud ca. 180 m³.

Om 18.00 uur stond ‘onze’ Sanne Mans te stralen op het
mooie, grote podium. Met veel verve zong ze met haar jazzy
stem, perfect ondersteund door haar drie begeleiders, bekende en onbekende jazzsongs. Er stond veel publiek op het
plein dat speciaal gekomen was om naar haar te luisteren.
Het blijkt maar weer dat Sanne beslist een aanwinst is in
het jazzwereldje. Tussen de optredens door vulde DJ Alwin

Trio Johan Clement met Frits Landesbergen op het Raadhuisplein

de wisselingen van de musici op.
Ondertussen begon het heel zachtjes te regenen. Maar de
harde kern van jazzliefhebbers bleef om te genieten van het
Trio Johan Clement. Deze avond was het Trio versterkt met
twee gastmusici: Jeroen de Rijk (percusion) en Paul Bernet
(bas). Frits Landesbergen had zijn slagwerk verwisseld voor
de vibrafoon en hij was goed op dreef. Onvermoeibaar speel-

Zondag: Jazz op het strand

De afsluiting van het jazzweekend vond zondagmiddag
plaats in drie strandpaviljoens. Het weer was jammer ge-

Vraagprijs:
€ 289.000,- k.k.

Vraag-/huurprijs:
op aanvraag

BEL 023 – 5 731 999
Nick ten Broeke
Emmaweg 21
2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 – 5 732 007
M.: 0655 – 13 03 65
E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

www.vrijehuizenmarkt.nl
Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

noeg niet uitnodigend en weerhield velen er van naar het
strand te komen.
Een grote verrassing was het optreden van Dirk Jan Vennik bij
strandpaviljoen Skyline 13. De in 1978 geboren zanger, mondharmonicaspeler maar vooral begenadigd pianist, behoort
tot de top van de Nederlandse boogie woogie en blueswereld. Zijn eerste inspirator was Rob Hoeke, in het bijzonder
door diens ‘betonnen’ linkerhand en timing. Samen met zijn
medemuzikanten Martijn Klaver (drums) en Martin Zand
Scholten (basgitaar) deed Vennik denken aan de fantastische
optredens van Jaap Dekker vroeger in Zandvoort. Naast opzwepende boogie woogienummers als ‘Big Leg Woman’ was
er ook een prachtig bluesnummer van BB King ‘Every day I got
the blues’, waarbij Vennik tegelijk piano en mondharmonica
speelde. Dit was jazz zoals het bedoeld is en hij verdient volgend jaar zeker een groter podium en meer publiek!

Als het volgend jaar mogelijk wordt dat de stichting Jazz in
Zandvoort de programmering van de vrijdag (en de zondag)
in het oficiële programma op kan nemen, zullen er wellicht
nog meer mensen op deze dagen af komen.

de hij onder meer medleys van Lionel Hampton.
Rond 22.00 uur veranderde de miezerige regen in een tropische bui. Door de Braziliaanse klanken en de warme uitstraling van Josee Koning vergat men snel de wisselvalige
Hollandse zomer en waande men zich even terug in een
zonnigere omgeving. Josee werd vergezeld door Y Gropu, met
dit keer de Argentijnse Juan Pablo Dobal op piano. De stemming zat er goed in en menigeen danste onder zijn paraplu
gezellig mee. Na aloop van haar optreden bedankte Josee
haar publiek voor hun fantastische ondersteuning.

gesloten en de verkeerregelaars en veiligheidsmensen hielden alles in de gaten. Het podium stond op een wereldplek
en de muziektent voldeed prima als technisch bolwerk.

Vraagprijs: € 598.000,- k.k.

• Uitstekend onderhouden halfvrijst. woning met vrij uitzicht over de
Waterleidingduinen!
• Gelegen op een perceel van 272 m² met een ca. 13 meter diepe achtertuin met achterom!
• Royale L-vormige living vzv eiken parketvloer met o.a. erker aan duinzijde, aanbouw aan
achterzijde, open haard, opensl. deuren naar achtertuin, modern-klassieke open keuken vzv
div. inbouwapp., 2 slaapkamers op 1e verdieping, 3e slaapkamer op zolder, badkamer met
ligbad, douchecabine en dubbele wastafel;
• Voortuin op zuiden en besloten achtertuin op noordwesten;
S
• Woonoppervlakte ca. 130 m², perNIEUWE PRIJ
ceel 272 m², inhoud ca. 320 m³.

Lokaal. Groenendaal heeft hondstrouwe fans die de band
overal volgen, zo ook nu. Velen van hen moesten genoegen
nemen met een plaats op het terras. De Zandvoortse Sanne

dan ook de enige onvoorziene bijkomstigheid. Want aan alles heeft de organisatie gedacht. Zo waren er twee leden van
het Rode Kruis aanwezig, het hele plein was met hekken af-

• Een zéér royale, halfvrijstaande woning met o.a. 5 (optie 7) slaapkamers, oprit voor twee auto’s, garage en een ruime tuin rondom!
• Beg. grond: o.a. royale hal, modern toilet met fontein, 1 slaapkamer, trapopgang
naar 1e tussenverdieping en trapje naar…
• Souterrain: 1 slaapkamer met zicht op en toegang tot achtertuin;
• 1e tussenverdieping: o.a. eetkamer met schuifpui naar balkon, luxe keuken vzv
div. inbouwapp., trapje naar…
• 1e verdieping: zonnige living met o.a. open haard, schuifpui naar loggia, doorkijk
naar eetkamer, trapopgang naar….
• 2e tussenverdieping: 2 slaapkamers, trapje naar…
• 2e verdieping: 1 slaapkamer, luxe badkamer met o.a. douchecabine, ligbad,
wastafel, 2e toilet;
• Woonoppervlakte ca. 200 m², perceel 450 m², inhoud ca. 510 m³.

Frans Zwaanstraat 30 Zandvoort

Sanne Mans met band in café Koper

Het zag er niet naar uit dat de tropische temperaturen van
donderdagavond herhaald zouden worden. Maar dat was

Haarlemmerstraat 1 Zandvoort

Mans was door café Koper geëngageerd. Mans had een prima begeleidingsband, bestaande uit medestudenten van
het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, en zorgde met
haar eigen arrangementen eveneens voor een dolenthousiast publiek en een uitpuilend café.
Grand café Danzee presenteerde de funk/soul formatie
Bowlegs, een zeskoppige formatie die veel covers van bijvoorbeeld Candy Dulfer en Curtis Mayield speelt. De aanstekelijke
muziek van Bowlegs, dat al 9 keer tijdens Haarlem Jazz heeft
opgetreden, paste perfect bij het Danzee-publiek. Door een
misverstand was bij café Oomstee geen jazz te bewonderen.
Rudolf Kreuger stond vrijdag in Santpoort te spelen.

Zaterdag: jazz op Raadhuisplein

Vraagprijs: € 749.000,- k.k.
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Aan alles komt een eind. De hekkensluiter van de avond stond
na een korte onderbreking opgesteld. Het was Ruud de Vries
op tenorsaxofoon met zijn Beter R. de Vries Band die het
jazzfestival zou afsluiten. Tot 01.00 uur swingde nog een enkeling op het plein. Vooral de jongeren konden de funk, blues
en soul gemengd met jazzy improvisaties waarderen.
Het was zaterdag, ondanks de regen, als vanouds weer heerlijk genieten van professionele jazzmusici. Het wachten is op
‘Jazz in Zandvoort’ 2009!

Monique van Doorneveld liet onder andere een heerlijke
‘What a difference a day makes’ horen en ‘The girl from
Ipanema’ bracht de voetjes van de vloer van de zeer trouwe
en niet meer zo piepjonge fans.

Take Five

Echtpaar Mulder met Kaatee (links) en Den Boer (2e van rechts)

Beachclub 10

Bij Beachclub 10 was het een drukte van belang bij het optreden van het Mainstream Jazzcombo onder leiding van
plaatsgenoot en saxofonist Ger Groenendaal. De lekkere
easy listening muziek werd hogelijk gewaardeerd. Zangeres

In strandpaviljoen Take Five aan Zee heerste weer een totaal
andere sfeer. Hier trad het Haarlemse jazzechtpaar Johan
(piano) en Vivian (bas) Mulder op, samen met saxofonist Frits
Kaatee (Dutch Swing College Band) en drummer Peter den
Boer (in het dagelijkse leven ambtenaar in Zandvoort). Johan
Mulder heeft in het verleden Millie Scott begeleid bij haar
zeer bevlogen Jazz in the Church concerten in Zandvoort.
Sinds 1995 speelt Kaatee regelmatig mee en zondag was
duidelijk te horen hoe virtuoos deze saxofonist is in nummers als ‘Misty’ van Earl Garner en het swingende ‘Sweet
Georgia Brown’. De Zuid-Amerikaanse klanken van Vivian
op de bas deden het publiek duidelijk goed en vormden een
warm tegenwicht tegen de inmiddels woeste golven buiten,
waar slechts een enkele kitesurfer zich nog uitleefde.
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Zeventig jaar met de voetjes in het zand

Kampeervereniging Helios bestaat deze zomer 70 jaar. De
bewoners van de ongeveer 179 kleine zomerhuisjes aan het

noord strand, dichtbij Bloemendaal aan Zee, vieren deze
week het jubileum met een link aantal festiviteiten.

OPEN
HUIS

Printing People Zandvoort

ZATERDAG A.S.
VAN
11.00 – 14.00
UUR.

Flyers/Folders Vlaggen Spandoeken Ontwerp/DTP Beachflags Posters Huisstijlen Stickers Beurssystemen Textielbedrukking

Heeft u folders, brochures, posters of een huisstijl nodig?
En u wilt advies over het ontwerp?
Maak vrijblijvend een afspraak en laat u adviseren.

Haarlemmerstraat 45 - Zandvoort

Tel. 023-8887255

In een lommerrijk straat met veel authentieke Zandvoortse woonhuizen ligt
deze in 2007, op professionele wijze, gerenoveerde woning.

Printing People Group • Kleine Krocht 2
2042 JN • Zandvoort • zandvoort@printingpeople.nl
www.printingpeople.nl

Riante living (± 45 m²) met open haard, natuurstenen vloer en openslaande deuren naar de achtertuin; moderne witte hoogglans woonkeuken met
natuurstenen aanrechtblad en diverse inbouwapparatuur (o.a. 5-pits gaskookplaat, afzuigkap (beiden 90 cm breed); koelkast, vriezer, combi-magnetron en
vaatwasser); op de eerste etage bevinden zich 4 slaapkamers waarvan 2 met
balkon; een moderne badkamer met ligbad en een separaat toilet.

>
>
>
>
>
>

Vloerverwarming in woonkamer, keuken en badkamer
Centraal stofzuigsysteem
C.v combiketel 2007
Riante stenen schuur 2007
Sanitair Villeroy & Boch
Kelder

KORTOM EEN MODERN WOONHUIS OM ZO TE BETREKKEN,
ZEKER UW BEZICHTING WAARD!

Vraagprijs € 485.000,- k.k.

9 Augustus:

10 Augustus:

Mango’s
16:00 – 18:00
18:30 – 19:45

Mango’s
16:00 – 18:00
18:00 – 20:00
20:00 – 21:30
21:30 – 23:30

(Latin House)
Monte la Rue
Sven & Tettero
Gregor Salto vs Saxlive
Raymundo
Mc Dan Stezo

Skyline
16:00 – 18:00
18:00 – 20:00
20:00 – 21:30
21:30 – 23:30

(IT`s time for Queen
of the dessert)
Mark Mctavish
Franklin Rodriques
Eltonio Estavez
Marcello

LIVE STAGE
17.00 – 19.00
19.30 – 21.30
21.30 – 23.30

Van Kessel
Buckweat
HIP (Eddy Zoëy)

BRUXELLES
16.00 – 18.00
18.00 – 19.30
19.30 – 21.30
21.30 – 23.30

Smartlappen karaoke
Tino woodstock ‘69
Høcke
Mike van Loon

19:45 – 21:15
21:15 – 23:30

Skyline
16:00 – 18:00
18:00 – 19:30
19:30 – 21:00
21:00 – 22:30
22:30 – 23:30

or t
o
v
d
n
a
Z
Alive

Zandvoort

ALIVE
STRANDFESTIVAL - ZANDVOORT AAN ZEE

WWW.ZANDVOORTALIVE.NL
WWW.ZANDVOORTALIV
IV
IV
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LIVE STAGE
17.00 – 19.00
19.30 – 21.30
21.30 – 23.30
BRUXELLES
16.00 – 23.30

(Latin House)
Kareem Rhaianni
Ryan Marciano
& Sunnery James
Quintino
Sven & Tettero
Mc Mac
(Riders & Punks)
Eltonio Estavez
vs Danii Roxx
Eric de Man
Erick E
Don Diablo
JR Dallas
MC Dice
Jzzzzp
Jan Rijbroek Band
Maby Winehouse

Bossa Boogie
(Dewey Sakitumi,
Guuzbourg, Lubacov)
Nederlands leukste
Love Boat Party
met div. DJ’s en dress
code Love Boat

WWW.ZANDVOORTALIVE.NL
L
L

ZANDVOORT
ALIVE 2008
Een gratis muziekfestival aan het strand,
met vele bekende en onbekende maar
vooral verrassende artiesten. Relaxen,
dansen, swingen, frisse biertjes, cocktails, rokende bbq’s en natuurlijk de zon
en zee die maken er een waar feest van.
Programma onder voorbehoud

ouders elke zomer naar het
Zandvoortse strand. “Ik hoefde niet naar school maar de
andere kinderen gingen wel
naar de Zandvoortse scholen
toe. Kampers werden ze genoemd.” Verder vertelt ze dat
er nog veel federatieve activiteiten gedaan worden met
de andere 3 verenigingen.

Zandsuppletie

De huisjes van kampeervereniging Helios

Van tent naar strandhuisje

door Nel Kerkman

Helios ontstond in december 1938 uit twee verenigingen: Hygea en Licht en
Vrijheid. Lang had Helios
echter geen plezier van
die fusie want tijdens de
oorlogsjaren mochten de
kampeerders niet op het
strand slapen. Ze logeerden voor twee kwartjes per
nacht bij Zandvoorters. Na
1946 werd het strand weer
vrijgegeven voor publiek.
De leden waren oorspronkelijk Amsterdammers en
Haarlemmers, die het heerlijk vonden om een zomer
lang op het Zandvoortse
strand door te brengen.

De allereerste onderkomens
bestonden uit tenten van
zeildoek, en later kwamen
daar de huisjes bij. Een teil
of andersoortige bak diende
als ‘aanrecht’. Tegenwoordig
is dat allang niet meer zo en
is er een ringleiding die het
water aanlevert. “Hoewel”,
vertelt Thea Tacx (oud-bestuurslid) tijdens de radiouitzending Goedemorgen
Zandvoort, “douchen met
warm water is nog steeds
niet mogelijk. Er staan toiletunits die de gemeente
elk jaar plaatst en uiteraard betalen we daar apart
voor.” Vanaf haar tweede
jaar kwam Thea met haar

In de beginjaren sliep men in tenten

Het is niet altijd rozengeur
en maneschijn in het 70-jarig bestaan van de kampeerverenging. In 1980 werd
tijdens een aprilstorm een
groot aantal standhuisjes
verwoest. En in 1992 moest
een derde van de bewoners
van Helios hun huisjes ontruimen omdat er explosieven en een antitankmijn
gevonden werden. Maar de
meest actuele bedreiging
is nog steeds de strandafkalving die is ontstaan door
de verlenging van de pier in
IJmuiden. Er is al een keer
een zandsuppletie geweest
maar dat zand is volgens
Thea Tacx een ramp. “Het
opgespoten zand is veel
fijner en het betekent dat
het veel meer stuift en dat
we dieper moeten graven
als we ons huisje gaan op-

bouwen.” Voor de kust van
Bloemendaal en het naaktstrand van Zandvoort wordt
een extra zandbank aangebracht door Rijkswaterstaat
om de kust te verdedigen.
“Vroeger hadden we nog drie
rijen huisjes staan en telde
de vereniging nog tweehonderd huisjes. Nu hebben we
twee rijen huisjes, op het
noordelijkste deel slechts
één.” Toch woont men met
veel plezier en er is onderling
een goed contact. De wachtlijst is groot en er staan nog
steeds gegadigden te trappelen om lid te mogen worden om een huisje te kunnen
betrekken. Voor vreemden is
daar weinig kans op. Hoewel
men de huisjes niet mag
overdoen, blijven ze in de familie en worden de kinderen
bij de geboorte al lid van de
vereniging gemaakt.
Het jubileumfeest is zaterdagmiddag 26 juli geopend
en duurt een hele week.
Bij slecht weer is het goed
toeven in de grote feesttent. Het jubileumboek met
de geschiedenis van Helios
is te koop bij de kampeervereniging en bij Bruna
Balkenende.

Later kwamen daar de huisjes bij

10e rommelmarkt Oud Noord

Dit jaar wordt door de bewoners van Oud Noord voor de 10e keer een rommelmarkt en
straatspeeldag georganiseerd die feestelijk met een barbecue zal worden afgesloten. Op
zaterdag 9 augustus zullen daarom de Potgieterstraat, het Ten Kateplantsoen, de Genestetstraat en de Da Costastraat voor al het verkeer zijn afgesloten. Het geheel wordt
onder andere door de EMM, de gemeente Zandvoort en enkele particulieren gesponsord.
De rommelmarkt, van 9.00
uur tot 15.00 uur, is voor iedereen toegankelijk om te
kopen of te verkopen. Er zullen echter geen kramen zijn

dus verkopers zullen een
eigen tafel of kleed moeten meenemen. De straatspeeldag, tussen 11.00 uur
en 16.00 uur, is voor alle

kinderen gratis toegankelijk. Tevens zal er op de
‘buikglijbaan’ voor het eerst
het Zandvoorts kampioenschap Buikglijden worden

georganiseerd. De barbecue
is bedoeld voor de buurtbewoners van Oud Noord
die door middel van een
in te vullen formulier kunnen aangeven of zij al dan
niet hier aan mee willen eten. Meer informatie
kunt u krijgen via Peter
Verswijveren (06-40805352)
of Bar t Botschuijver
(06-21216265).
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De Zandvoortse Apotheek

door Erna Meijer

Onlangs ontving de redactie een anonieme brief. Normaliter
gaan wij nimmer in op dergelijke schrijfsels, maar deze keer
besloten wij daar toch iets mee te doen. Een korte weergave,
geschreven op de achterkant van een apothekersmededeling: “SOS, aan iedereen die het (nog) niet wist: Wat stom,
dat ik dit lees terwijl ik al vele jaren zo blij ben met mijn
apotheek. De aandacht voor mij als mens en klant, voor de
controle van de medicatie… Elders haalde ik meermaals met
of zonder recept medicatie. Makkelijk en gevaarlijk! Daarom
ben ik met velen blij met mijn dorpsplein apotheek.”
Genoeg reden om eens een gesprek te voeren met Hans
Mulder, samen met mevrouw Bischot apotheker van de
Zandvoortse Apotheek op het Raadhuisplein. “De apotheek,
oorspronkelijk in de Haltestraat gevestigd, opende al in 1908
haar deuren en bestaat dus dit jaar een eeuw! Mijn vader
kwam hier in 1961. Na lang aarzelen of ik wel in dienst van
mijn vader wilde werken of zelfs maar de studie farmacie
wilde volgen, ben ik toch in 1988 in de zaak gekomen en heb
ik deze in 1992 overgenomen. Thans hebben wij 18 deskundige medewerkers, meest parttime, om de ruim 8 à 9.000
patiënten van medicijnen én advies te kunnen voorzien.”
Het contact met de patiënten bestaat niet alleen uit het leveren van medicijnen, de apotheker controleert namelijk ook of
uw dosering wel veilig is en of uw medicijnen goed samengaan met andere medicijnen of aandoeningen. “Voorlichting
is een zeer belangrijk onderdeel van ons werk geworden. Dit
betreft niet alleen de wijze waarop en wanneer je een medicijn moet innemen, maar ook over- en onderconsumptie.
Men denkt al gauw dat het veel beter is om minder medicatie te gebruiken maar in bepaalde gevallen, zoals bij
cholesterolverlagers en osteoporose, is het van wezenlijk
belang dat wij de mensen motiveren om het geneesmiddel
(goed) in te nemen.”
Jammer genoeg is de administratieve rompslomp de laatste
jaren gigantisch toegenomen en moet men zich voor ieder
wissewasje verantwoorden tegenover de zorgverzekeraars.
Daarbij komt nog dat vanaf 1 juli sommige zorgverzekeraars
de vergoeding van bepaalde medicijnen beperken tot de
goedkoopste variant. “Door dit beleid zijn sommige medicijnen weliswaar link goedkoper geworden, maar is deze
daling van grote invloed op de wijze waarop de apotheek
nog zorg kan bieden.”
De Zandvoortse Apotheek is, behalve op Raadhuisplein 8 (tel.
5713185), sinds enige tijd ook te vinden in Nieuw Noord aan
de Celsiusstraat 198 A (tel. 5734004).
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ZANDKORRELS

Administratiekantoor

K. Willemse
Administratie en
belastingaangiften
voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf
Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl

Zin om te sporten?
kijk op
www.sportinzandvoort.nl

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF
levering en plaatsing
van alle glassoorten
vrijblijvende offerte!
023 5720480/06 41374921

JOOST VAN DIEPEN
meubelmakerij – timmerbedrijf

Vanaf dinsdag 12 augustus
zijn wij weer open

meubels op maat voor woonkamer, kantoor, keuken, badkamer etc.
timmerwerk: wanden, vloeren, ramen, deuren, kozijnen, plafonds,
6 dagen per week geopend
kleine en grote verbouwingen

dinsdag t/m zaterdag van 17.00 - tot 03.00 uur
zondag van 15.00 tot 03.00
vraag
vrijblijvend offerte
maandag gesloten
Gasthuisplein 9a, 2042 JM Zandvoort
Kamerlingh Onnesstraat 11/3,
tel. 023-5737888
Tel.:2041
023CB
571Zandvoort
92 05

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels €5,-

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

Zakelijke
zandkorrels €10,- (excl.BTW)

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

1

3
4

5
6
7

8
9

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist
plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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Autobedrijf
Trade
Ard.
Lid BOVAG
en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl
.................

Kabel-internet/adsl
installateur
helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it,
totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of
06-44696001. ;
Met garantie en KvK.
.................

SHIATSU
en stoelmassage.
Deze heilzame
acupressuur massage
kan helpen
gezondheidsproblemen te
verminderen of voorkomen.
Tel. 023-542 78 58,
www.shiatsis.nl
.................

2

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilderswerkzaamheden
.................

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen
tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Te huur:
Hogeweg 56D
Kantoorruimte met
pantry (60m2)
Huurprijs: € 675,00
per maand (excl.)
Van Schaik Omaco
Makelaars
023-5712944
www.vanschaikomaco.nl

Rustige vrouw (40+) zoekt
woonruimte.
Werkzaam in sociaal beroep.
Eventueel tijdelijk,
huur rond € 300.
Reacties tot 22
juli per email:
donnadi59@yahoo.com,
daarna telefonisch:
06-1502 4743
.................
God vertrouwt je toe
aan zijn engelen die
over je waken waar je
ook gaat (Psalm 91:11).
Gebed nodig?
Mail het Huis van
Gebed Zandvoort:
gebed-zandvoort@
hotmail.com
.................

Te koop:
elektrisch zonnescherm.
4,85m breed, uitval 3.00m.
Kleur crème,
semi aluminium cassette.
Doek is geplastiiceerd
en moet gereinigd of
vervangen worden.
€200,
tel. 06-5189 0322
.................
Te koop:
kersenhouten dressoir,
Copava. Afm: 209x45x78,
op wielen.
2 Deuren en 3 laden.
Beslist als nieuw.
Van €2040,- voor € 495,-.
Tel. 06-4611 7172
.................
Schoonmaakhulp/
oproepkracht gevraagd
voor enkele ochtenden
per week.
Hotel Anna,
tel. 5714674.
.................

Gezocht:
Alleenstaande vrouw (49 jr.)
zoekt woonruimte.
Huur tot €600.
Tel. 06-20631081
.................
Te huur:
loods/kantoor
in Zandvoort.
Ruim 330 M.2
Ook in 2 delen a 115 M2
te huur.
Info 023-5738777

DE COMBINATIE VAN KLASSIEK,
CASUAL EN EXCLUSIVITEIT.
HUMBERTO, CASA-MODA, BAILEYS, CALVIN-KLEIN UNDERWEAR,
ALBERTO, TAKE-TWO JEANS, BUDDHA TO BUDDHA,
RED-WING SHOES EN VELE ANDERE.

10 augustus superprijzen op de kraam!

Eindelijk is het zover!
Dit is hier op de markt de laatste keer.
Dus gooi je tassen vol.
Dan zien we je 4 september
in de Kerkstraat weer!
(Winkel in de Haltestraat sluit 29 augustus)

www.vlugfashion.nl
Haltestraat 2a
7 dagen per week geopend tot 21.00 uur

Zeer aantrekkelijke zomermarkt

zomermarkt

ledig ingenomen door de kramen van de Zomerfeestmarkt. Circa

den. Niet alleen marktkooplieden van buiten Zandvoort zullen

Grote Krocht hebben voor deze bijzondere markt in hun marktkraam voor de deur aantrekkelijke aanbiedingen voor u! Bekijkt

u bijvoorbeeld maar eens de advertentie van Confet’ti met hun
Emotion by Esprit op pagina 14!
In de Haltestraat hebben
Confet’ti, Vlug Fashion Men’s
Wear, Etos, Boudoir by Sara,
Corry’s Kaashoek, La Bonbonnière,
parfumerie Moerenburg en Belli
e Ribelli aantrekkelijk aanbiedingen voor u aan de kraam voor hun
winkel. Op de Grote Krocht zetten
Rosarito (met 50% korting op de
zomercollectie!), Slinger optiek,
Dobey Zandvoort en Shanna’s
Shoe Repair & Leatherwear hoog
in. In de Kerkstraat kunt u ook
proiteren van de Zomermarkt.
De Bode heeft een kraam met
zeer aangename verrassingen!
En dat allemaal terwijl er ook

volop marktkooplieden uit het
hele land graag naar Zandvoort
afreizen om hun waar aan de
man te brengen! Het zal weer
een zeer divers aanbod worden,
waar voor elk wat wils te koop
zal zijn.

Culinair

Ook is door organisator Ferry
Verbrugge en zijn team uitgebreid aandacht besteed aan de
inwendige mens. Over de hele
markt verspreid staan diverse
kramen met lekkere hapjes uit
verre landen. Op dit culinaire
terrein zijn natuurlijk ook diverse Zandvoortse ondernemers
zeer actief.

BIJ ONS IN DE KRAAM

Gehele collectie, kleding,
sieraden, slippers enz:
voor de helft van
de prijs!

300 kraampjes zullen de bezoekers van alles en nog wat aanbie-

in de Kerkstraat, aan het Kerkplein, in de Haltestraat en aan de

La Bonbonnière
Ook op de markt met terras

Staat ook op de

Komende zondag is het centrum van onze woonplaats weer vol-

met aanbiedingen komen. Ook diverse Zandvoortse ondernemers

Ook wij staan op de Zomermarkt!

NU

Entertainment

De organisatie biedt ook een
aantal attracties gratis aan. In
het centrum komen twee podia
waarop diverse artiesten de, hopelijk vele, Zandvoort-gangers
een breed scala aan vermaak
zullen voorschotelen. Genoemd
mag worden de ‘Sergeant Wilson
show’. De vereniging die oude
legervoertuigen rijdende houdt,
Keep Them Rolling, zal komende zondag op de Zomermarkt
acte de présence geven. Vijf
van hun voertuigen zal als decor dienen voor de show van
Sergeant Wilson. Plaatsgenoot
Nico Vos, een zeer actief lid van
Keep Them Rolling in deze regio, heeft een paar leden bereid
gevonden hun voertuigen voor
dit doel ter beschikking te stellen. De Sgt. Wilson Army Show
brengt nostalgische muziek. De
sergeant ‘drillt’ een groepje dames die liedjes uit de jaren vlak
na de oorlog zingen. Vooral dat
laatste sprak Vos aan en heeft
hem doen handelen. Vijf originele legervoertuigen uit vervlogen

30%

KORTING
OP ONZE
SCHOOLTASSEN

Staat ook op de markt met leuke
aanbiedingen vele merkbrillen
o.a. D&G Dolce & Gabana zonnebrillen.
Exclusieve zonnebrillen van de
Nederlandse mode couturier
Mart Visser!
Grote Krocht 20a Zandvoort Tel.: 023 – 571 4395

tijden zullen de show omringen.
Verder staan op verschillende
plaatsen gratis kinderattracties die voor nog meer feestvreugde zullen gaan zorgen.
Ook de straatartiesten kunnen
natuurlijk niet meer ontbreken.
Van muziek tot pantomime is
er zondag in het centrum van
Zandvoort te vinden.
De organisatie van de jaarmarkten, waarvan er drie per jaar
plaatsvinden, is in handen van
de ondernemersvereniging OVZ
en Pole Position. Voor actuele informatie kunt u de uitgebreide
website www.zandvoortpromotie.nl raadplegen of bellen
met 023-5737355.

In de winkel
NIEUWE NAJAARS COLLECTIE!

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort
Tel.: 023-57 35 002
Ma 13.00-18.00
di t/m vrij 8:30-18:00
za 8:30-17:00 zo 12:00-17:00

Laatste zomercollectie 50% KORTING!
Op de kraam koopjes
v.a. 5 EURO!

OP = OP

Wij zijn er ook
met zonnige aanbiedingen
voor u en uw huisdier

Dobey Zandvoort
Grote krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Kom gezellig langs
op de markt.
Wij zijn er ook met
leuke
aanbiedingen!
Haltestraat 38
2042 LN Zandvoort
Tel./Fax (023) 571 50 00

Kijk voor meer
aanbiedingen
op de volgende
pagina
>>>>>>>>>>>>
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Lancaster & Parfumerie Moerenburg. De Zon Experts!

Sponsor worden van het wekelijkse weerbericht?
Bel 06-4342 9783 en vraag naar de mogelijkheden!

Uw parfumerie in
Zandvoort aan Zee

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Dorpsgenoten

door Erna Meijer

Gré van den Berg
Parfumerie - Drogisterij
Schoonheidssaloon

Hoewel zij pas elf jaar in Zandvoort woont, zullen velen

deze in Rotterdam geboren muzikante en componiste voor
hun gevoel al veel langer kennen. Dus wordt het tijd eens
nader met haar kennis te maken.

7 dagen per week
geopend tot 21:00
Zondag tot 18:00
Kom bij ons langs voor een persoonlijk zon advies,
wij adviseren U graag hoe U mooi en verantwoord bruin
kunt worden. Tegen inlevering van deze advertentie
5 Euro korting bij aankoop van Lancaster
zon producten* en bij 3 Lancaster zon producten een schitterende beachbag cadeau*.
*Beachbag zolang de voorraad strekt, Korting bij besteding vanaf €20,-

Parfumerie Moerenburg
Haltestraat 1 Zandvoort 023-5716123

SENSATIONELE VOOR UITVERKOOP ZOMERMARKT:

€ 9,95

BIKINI’S
2 VOOR

€ 17,50

Door een toeval werd de muzikale toekomst van de dertienjarige Gré Hoogendoorn bepaald. “Mijn ouders hadden ter
gelegenheid van hun 20-jarig huwelijk een feestje georganiseerd, waarbij ook twee accordeonisten waren uitgenodigd.
Zij kwamen helaas door overmatig alcoholgebruik niet opdagen. Mijn vader heeft toen voor twee van zijn drie dochters
een accordeon gekocht met het argument: als wij
25 jaar getrouwd zijn, is er in ieder geval muziek! Zo is het toen begonnen. Ik kreeg les
en oefende elke dag. Al op mijn 17e ben
ik, zeer tegen de zin van mijn moeder,
beroeps geworden, wat inhield dat
ik direct al drie maanden van huis
ging om in Groningen zowel ‘s
middags als ‘s avonds op te treden
met de Mario Ribettiband. Ik was
een streber, leefde voor de muziek
en stond er altijd, zelfs met een
gebroken enkel. Maar na zes jaar
door het land trekken ontmoette ik
mijn eerste man en besloot van het
ene op het andere moment te stoppen met optreden”, herinnert zij zich.

overheerlijke gehaktballen! Zij haalden haar over om op zondagmiddag te komen spelen, wel Nederlandstalig hoewel zij
voor die tijd voornamelijk jazzmuziek op haar repertoire had.
Daarna volgden ook party’s op (Rijn)schepen en maakte zij
in totaal drie Cd’s met Rotterdamse liedjes.

Een nieuwe liefde kwam elf jaar geleden in haar leven toen
zij Jac van den Berg uit Zandvoort tijdens een optreden in
‘De ballentent’ ontmoette. Hoewel Gré een prachtig huis in
Rotterdam had, werd toch gekozen voor ons dorp omdat Jac
vanwege zijn betrokkenheid bij de reddingmaatschappij beslist hier wilde blijven wonen. Inmiddels is het
stel negen jaar getrouwd en is praktisch
24 uur per dag samen op stap. Is het
niet naar hun boot in Loosdrecht
dan toch wel twee keer per
week in Rotterdam. Daar huist
namelijk het beroemde, uit
50 man bestaande, shantykoor van de brandweer
‘Barend Fox’. “Tijdens de
Wereldhavendagen van
vier jaar geleden werd ik
benaderd om vaste accordeoniste te worden en ook
Jac zingt ondertussen zijn
partijtje volop mee. Naast de
deelname aan allerlei festivals is
het ook de gewoonte dat dit koor in
de terminal van de Holland Amerika lijn
alle cruiseschepen ‘uitzingt’.”
Gré van den Berg

Het gezin woonde in Rotterdam en werd
verblijd met een zoon en een dochter. Na een
aantal jaren begon het tijdens een personeelsfeest
in Klaaswaal toch weer te kriebelen en ging Gré overstag.
Zij richtte samen met haar broer, die gitaar speelde, het
Rainbow Trio op. Behalve de accordeon had zij inmiddels
ook hammondorgel en keyboard leren spelen en nam zij ook
het zingen voor haar rekening. “Het waren gouden tijden,
wij speelden onder andere in het Hilton hotel, maar waren
ook het huisorkest van voetbalclub Feijenoord”, aldus deze
geweldig vrouw, waaraan je haar leeftijd (75) beslist niet
aleest.
Helaas werd haar man ernstig ziek en had extra aandacht
en verzorging nodig. Opnieuw verkocht Gré al haar instrumenten, behalve haar accordeon. Na het overlijden van haar
man bracht zij haar tijd door als oppasoma en bezocht regelmatig de artiestenclub van Rotterdam, waar onder andere
ook Lee Towers en Rudi Carrell kwamen. Vrienden van haar
hadden aan de Parkkade het restaurant ‘Maaszicht’, dat in
de volksmond ‘De ballentent’ werd genoemd vanwege de

Zoals vele dorpsgenoten weten, is Gré al jaren ook de vaste
accordeoniste (met haar prachtige Italiaanse Piermaria
instrument) en dirigente van het Gemengd Zandvoorts
Koper Ensemble. Naast de maandelijkse, zeer gezellige,
oefenavonden in café Koper treedt dit koor vanzelfsprekend
op tijdens het jaarlijkse shantykorenfestival in Zandvoort
en op uitnodiging bij diverse gelegenheden. Tijdens het
700-jarig bestaan van Zandvoort schreef Gré de tekst van
het inmiddels vaak gezongen lied: “Zandvoort, ik wil je wel
bekennen dat ik zoveel van je hou” en daarna zowel muziek als tekst van ‘Welkom in Zandvoort’ . Zandvoort heeft
dus naast Rotterdam een belangrijk plekje in haar hart
veroverd.
De visie van zowel Gré als Jac is: “Nog tien jaar op deze manier erbij boeken, dan het iets rustiger aan doen, maar pas
op ons 95ste kopen wij dat bewuste plantje!” Het is ze van
harte gegund…

Wekelijks de krant lezen op internet?
Haltestraat 10 A/B Tel.: 023-5713880
14

surf naar www.zandvoortsecourant.nl

Nog tien dagen wisselvallig weer

De komende pakweg acht tot tien dagen zitten we nog

opgescheept met een voortvarende weststroming. Voor
het Zandvoortse en Bentveldse weerbeeld iets heel ge-

woons, zo’n lange periode met overwegend westelijke

winden, maar in de hoogzomer toch minder gebruikelijk.
Zeker in het perspectief van de voorbije warme zomers
waarin die westerse lucht meestal nagenoeg ontbrak.
Het weer van de afgelopen
tijd doet meer denken aan
de dikwijls zeer gematigde
zomers uit de jaren zeventig en tachtig. Toch is
er een essentieel verschil
met die koele zomers van
destijds en dat is de gemiddelde temperatuur, die
tegenwoordig veel sneller
en gemakkelijker boven de
normaal uitkomt.
De afgelopen julimaand
had nu niet het predikaat
super en kenmerkte zich
door periodiek regenweer,
relatieve somberte en voor
het gevoel was het zeker
niet warm. Laat deze modeste maand het nu toch
gepresteerd hebben om
uiteindelijk ruim een halve
graad boven normaal uit
te komen. De laatste week
van de hooimaand heeft
een belangrijke thermische
bijdrage geleverd, niet in de
laatste plaats door de extreem warme nachtelijke
uren.
Afgelopen maandag knapte
het weer op onder invloed
van wat drukstijgingen. Die
verbetering zette dinsdag
deels door en gisteren op
woensdag was het zwoel
warm met een zomerse

temperatuur, zonder dat het
overtuigend zonnig werd. Nu,
op deze donderdag, hebben
we inmiddels het meeste
(onweers)water wel weer
gehad in Kennemerland. We
zaten nog even met een restantje warme lucht vanochtend vroeg, maar de frisse
zeewind kwam in de middag
binnen met opklaringen. De
vrijdag geeft toch ook weer
geen volledig droog weer
met een realistische buienkans, een koele aanlandige
wind en amper 20 graden.
Om de week alvast maar helemaal door te nemen is er
rond zaterdag weer even een
weerherstel zichtbaar op de
kaarten, maar het oogt vrij
fragiel en met name zondag zou het wel weer eens
tot serieuze regen kunnen
komen. Het kwik komt dan
met nauwelijks 19-20 graden
iets onder de normaal te liggen. Zeer kenmerkend voor
de al genoemde westcirculatie is de vrij snelle afwisseling van weertypen en het
voordeel van zo’n stroming
is dat er dus ook hele mooie
weermomenten zijn. Ook
volgende week blijft er volop
dynamiek in de lucht.
Weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

21-22

19-20

19-20

19

Min

17

15

12

15

Zon

30%

40%

45%

25 %

Neerslag

85%

75%

30%

70%

zw. 3-4

wzw. 4-5

west. 4-5

zw. 4-5

Weer
Temperatuur

Wind
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Aangewaaid bij… The Loveboat Party
Ditmaal is Aangewaaid bij… een tikkeltje anders. Helaas

heeft Bruxelles aan Zee geen tijd willen vrijmaken voor
een inhoudelijk interview. Daarom kijken we deze keer

Locatie Noord
Flemingstraat 55
2041 VW Zandvoort
Tel: 023 574 03 30

mee, door de ogen van de 36-jarige Pascal Mousset, naar

Zondag
10 augustus

Locatie Centrum
Willemstraat 20
2042 VB Zandvoort
Tel: 023 571 73 73

het wel en wee van The Loveboat Party dat aankomende

www.pluspuntzandvoort.nl
cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl
info@pluspuntzandvoort.nl

aanvang
23.00 uur

EXPOSITIERUIMTE VANAF HALF
AUGUSTUS 2008!
Jazeker…… de Expositieruimte bij Pluspunt is een
laagdrempelig podium voor aankomend talent.
Met name kunstenaars die nog niet zijn opgenomen
in het gangbare kunstcircuit worden uitgenodigd om
bij Pluspunt een tentoonstelling te realiseren. Pluspunt
organiseert ongeveer 6 exposities per jaar.Veelal betreft
het solo-exposities die de kunstenaars voor het eerst
kunnen realiseren en waarbij ze veel ervaring opdoen.
Pluspunt fungeert hierdoor veelvuldig als een opstap
naar de meer gevestigde kunstwereld.Voor de maanden
september en oktober zoeken wij een kunstenaar die
bij ons zijn/haar werk wil presenteren.
Wanneer u interesse heeft om bij ons te komen
exposeren, neem dan contact op (5740330).

Grand Café Danzee - Kerkplein 8 - T. 023 571 22 52

Pascal (2e van rechts) temidden van zijn vrienden

Vijftien jaar lang woonde
hij in hartje Haarlem, maar
sinds kort vindt Pascal
zijn geluk in de bruisende

Opnieuw trad een Britse band op bij strandpaviljoen Beachdirezione:
Alfredo Caramante

club 10. Dankzij de internationale samenwerking van de
Passage 2-4 Zandvoort
Tel.: 023-5716785

Stichting Classic Concerts en Club Europe Tours, trad op 29

juli The Knighton Town Silver Band met veel plezier op in
de ‘feestzaal’ van het paviljoen.

officieel dealer van
voor Gem. Bennebroek, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort

GEHEUGEN SPREEKUUR
Daarnaast starten wij met een geheugenspreekuur.
U kunt hier terecht met al uw vragen over geheugen,
vooral als u meent problemen te hebben. Het spreekuur
wordt bemand door deskundigen die alle tijd voor u nemen.
Een maal in de 14 dagen op donderdag van 11.tot 12.00
uur in het wijksteunpunt:
11 en 25 september.

Max Planckstraat 44, 2041 CZ, Zandvoort
023-5735735
www.betermobiel.nl info@betermobiel.nl

ROMMELMARKT ZONDAG 7 SEPTEMBER
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JA, stuur mij gratis de uitgebreide brochure.

ZC32

De markt zal worden gehouden op het parkeerterrein
van het Winkelcentrum Nieuw-Noord. Er zullen voor
deze buitenmarkt door Pluspunt geen tafels beschikbaar worden gesteld en de deelname aan de markt is
deze keer gratis. Bij eventueel slecht weer zal de markt
(gedeeltelijk) binnen gehouden worden.
De markt zal worden gehouden van 10.00 tot 15.00 uur
U kunt een inschrijfformulier aanvragen of halen bij
Pluspunt en de bibliotheek.

hoofdstad van Frankrijk. “Ik
woon nu voor mijn werk minimaal 2 jaar in Parijs. Dat
gaat heel mooi omdat ik
momenteel single ben, ha
ha! Ik hou erg van mensen
om me heen en vul mijn tijd
daarom met uit eten gaan,
uitgaan, muziek en plaatjes draaien. In het dagelijks
leven ben ik juridisch adviseur voor het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat. Parijs
is een te gekke wereldstad
waarin je alles hebt, maar
er zijn twee dingen die ik
echt mis! Een wit kadetje
met een Van Dobben of
een Kwekkeboom kroket

Wales te gast in Zandvoort

ALZHEIMERCAFÉ
De afdeling Zuid Kennemerland van Alzheimer Nederland gaat in samenwerking met Pluspunt elke
1e woensdag van de maand starten met een Alzheimercafé in het wijksteunpunt. De eerste bijeenkomst is op
3 september.
Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar. Om 19.30 start de
informatie rond een specifiek thema: Ik vergeet zoveel;
is dat dementie? Uitleg over vergeetachtigheid door een
deskundige. Natuurlijk is er ruim gelegenheid om vragen
te stellen en ervaringen uit te wisselen. Wij sluiten om
21.00 uur. U kunt voor vervoer gebruik maken van de
Belbus tel: 5717373.

zaterdag 9 augustus plaatsvindt bij Bruxelles aan Zee.

Afterparty
Zandvoort ALive
DJ Sheila

Naam
Adres
PC/Plaats
Telefoon
Email

Dhr/Mevr

Opsturen naar: Beter Mobiel, Antwoordnummer 310, 2040 VB Zandvoort

The Knighton Town Silver Band

Deze brassband, al in 1945 opgericht, bestaat niet uit scholieren, maar is een doorsnee
uit het 3.000 zielen tellende
Welsh dorpje Knighton, vlak
bij de Engelse grens. De leeftijd van de 35 vrouwelijke en
mannelijke muzikanten varieert tussen de 13 en 74 jaar!

Populaire muziek

Het is niet de eerste keer dat
deze traditionele brass band
(voornamelijk koperinstrumenten, echt Engels en in
Nederland niet of nauwelijks
meer te horen) in Nederland
optreedt. Vorig jaar waren ze
onder andere te gast in het

tehuis voor oud-militairen in
Bronbeek en dit jaar werd in
Delft en Noordwijk gespeeld.
Het repertoire bestaat uit
populaire en dynamische
muziek uit musicals, ilms en
vrolijke marsen. Zo was het
altijd swingende ‘Putting on
the Ritz’ te horen en de titelsong van de ilm ‘Singing
in the Rain’. Het mooie
‘Summertime’ uit de opera
Porgy & Bess van George
Gershwin werd afgewisseld met muziek uit de ilm
‘Pirates of the Caribbean’. Het
talloze publiek genoot volop,
vooral bij de ‘clog dance’ en de
op een fraaie antieke klaroen
gespeelde ‘Posthoorngalop’.
Het was jammer dat de band
binnen speelde en niet buiten op het terras, hoewel
de weersomstandigheden
’s avonds ideaal waren.
Als besluit van deze serie speciale internationale zomerconcerten zal het John Flute Choir
& Big Band op vrijdag 29 augustus aanstaande een gratis
toegankelijke uitvoering geven
in de Protestantse kerk.

en... het strand! Parijs heeft
het oudste stadstrand dat
langs de Seine ligt, maar
dat is niets vergeleken bij
de duinen en het strand van
Nederland”, zegt hij.

‘Doe-maar-normaalmentaliteit’

Toen Pascal nog in Haarlem
woonde, bracht hij regelmatig een bezoekje aan het
Zandvoortse strand en met
feestjes was hij altijd van de
partij. Daarnaast is hij zelfs
betrokken bij evenementen
als The Loveboat Party. Er is
één strandpaviljoen waar
hij eigenlijk altijd naartoe
gaat: Bruxelles aan Zee. Dit
‘bruine café aan het strand’
heeft nog een broertje in
het centrum van Haarlem,
waar Pascal vijf jaar lang
achter de bar heeft gestaan.
Hij vertelt: “Vanuit Parijs
is het lastig om even een

door Ilja Noltee

hapje bij Bruxelles te doen,
maar vroeger hoorde ik bij
het interieur. Ik probeer nog
regelmatig bij Bruxelles City
te komen om lekker wat te
eten en een biertje te doen.
Soms draai ik zelfs nog wel
eens een plaatje! Beide bedrijven hebben allebei de
uitstraling van een bruin
café: gemak, betaalbaar
eten en een ‘doe-maar-normaal-mentaliteit’. Ik vind
het te gek om in het voor- en
najaar aan het strand over
zee uit te kijken en daar is
Bruxelles aan Zee een prima
plek voor!”

“Zandvoort Alive is een
topevenement met lekkere muziek. Het idee
van de Loveboat is een
herinnering aan de welbekende serie in de jaren
’70 en ’80. Een cocktailparty op het ‘sundeck’
met hele verschillende
mensen, crew, roddel en
achterklap, zon, boot, zee
en strand. Met natuurlijk
te gekke dansplaatjes van
nu en vooral uit die tijd!
Vorig jaar swingde iedereen mee. Dat willen we
dit jaar ook zeker weer bereiken!”, legt Pascal uit.

The Loveboat Party

Ik zou zeggen: zet je kapiteinspet maar op je
hoofd, neem een sigaar
in de hand en laat je lekker gaan op The Loveboat
Party, 9 augustus vanaf
16.00 uur bij Bruxelles
aan Zee!

Aankomend weekend is
het weer zover: Zandvoort
Alive! Pascal is voor een deel
betrokken bij The Loveboat
Party, welke tijdens dit
evenement plaats zal vinden bij Bruxelles aan Zee.

Ontdek je Levensmissie

Hoe voelt het om bezig te zijn met dingen in je leven, deze talenten vervullen en
die door omstandigheden absoluut steeds maar niet tijdens de volgende sessie
komt het tweede bord aan
lukken? Soms heb je iemand nodig om je ergens doorde beurt. Via de levensheen te helpen en te stimuleren om te doen wat je echt boom wordt je persoonwilt doen. Brigit Rozestraten wil degene zijn die je be- lijke blauwdruk verklaard.
moedigt en aanspoort om je inzichten ook in praktijk te Zo krijg je een goed beeld
over de samengevoegde
brengen en patronen te doorbreken.
talenten die straks zijn in
door Nel Kerkman
en de opleiding tot intern te zetten in je leven. Wat
adviseur, vulde ze aan met uiteindelijk leidt tot een
Uit eigen ervaring weet de opleidingen effectieve samensmelting van je
Rozestraten welke gevol- intuïtie, loopbaanadviseur talenten en een concrete
gen het kan hebben als en coachen trainer van het formulering geeft die jij als
je niet datgene doet wat Talentenspel.
mens nodig hebt voor de
bij jou hoort, je unieke
eigen levensmissie.
zelf niet volledig te durft Talentenspel
te leven. Haar leven is zo- Een bijzondere methode van Workshop
wel privé als in het werk coaching om zicht te krijgen Rozestraten biedt in
afwisselend geweest. Ze in je unieke levensmissie is het jeugdhuis naast de
heeft jarenlang als iscaal het Talentenspel. Het is een Protestantse kerk aan het
jurist, manager en intern speelse maar diepgaande Kerkplein een 2-daagse
adviseur bij de overheid manier om je talenten te workshop aan. In deze
gewerkt. Ze moest eerst ontdekken en te leren ken- workshop (max. 8 deelneziek worden voordat ze nen. In het eerste deel van mers) speel je je individuinzag dat ze echt een an- het spel kies je (uit 70 kaar- ele spel op je eigen speldere richting in moest ten) 12 archetypische talen- bord. De data zijn: 9 en 16
slaan. De al eerder ge- ten die jouw innerlijke ko- augustus van 10.00 t/m
volgde opleidingen zoals ninkrijk vertegenwoordigen. 17.00 uur. Aanmelden kan
spirituele veranderkunde Je kijkt naar de functies die via info@justbeing.nl.
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Hele maand augustus:

Heerlijke Shaslicks
5 halen = 4 betalen

Château des Eyssards

rood of wit
Nu per les € 5,95
Neem er 3 voor maar € 14,95

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Aufschnitt
300 gram
€ 3,25

Voor de pashouders
Broodje van de week

Nieuwe collectie
windlichten, lantarens en
bollen (windkracht 10)
voor buiten.

Krabsalade

Medina
Woninginrichters
e

www.de-bode.nl
Pashouders op alle artikelen 5% korting.

ZANDVOORT PAS

5%
korting*

www.autobedrijfzandvoort.nl

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Old English
Fudge
Op de
zomermarkt:
Alle
zomerrestanten
vanaf € 5,-!

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!
www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Rum-rozijn met
pure chocolade.
Per zakje van
€ 3,25 voor € 2,75

GRAND CAFÉ 25
Heerlijke kipsaté met salade en
frietjes incl. 1 drankje naar keuze
€ 8,50 voor ZandvoortPashouders

Kerkstraat 25 - Tel. 5713510

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 5,00)

for shoes

Met ZandvoortPas 10% korting
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen
Kerkstraat 1a

Tel. 023 571 44 10

Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bezoek op
10 augustus a.s.
de gezellige
zomermarkt
op het
Gasthuisplein.
Gasthuisplein 6
(naast het Circus)

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing

Deze pas is geldig t/m 31 december 2008
Uw op naam gestelde ZandvoortPas
wordt, tesamen met een welkomstkado,
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.

ZANDKORREL

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Witte
bollen

Lekker mals
en makkelijk voor op het strand!

6 halen
4 betalen

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

Met de aangehechte tegoedbon voor een
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst
tijdstip gratis een Zandkorrel (miniadvertentie) plaatsen.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

Het prijsje
is haast nog
malser dan
de bolletjes:

OP=OP

Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Uitverkoop is
begonnen!
ontdek een nieuwe ervaring van welzijn!

10% korting op een
voet-reflexmassage
massageservice ook aan huis
www.nympheia.com

bij veel merk
zonnebrillen glazen
op uw eigen sterkte gratis

10% Korting
op Pilates

Op vertoon van de ZandvoortPas

een les huiswijn i.p.v. € 16,00
voor € 14,50 (wit, rood of rosé)
Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

Kijk op www.newwaves.nl
023- 571 32 55 of info@newwaves.nl
massages ~ groepslessen ~ personal coaching

Sea Optiek

Schofies Kindermode - Haltestraat 2d

Voor pashouders:

5% extra korting op de
reeds afgeprijsde artikelen!
Burg. Engelbertsstraat 94b – Zandvoort
7 dagen per week geopend

Aanbod geldig tot en met woensdag 13 augustus 2008
en alleen in onze vestiging te Zandvoort.
Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 - 57 12 865
Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

De veelzijdige opticien voor accessoires, contactlenzen, brillen en zonnebrillen
Sea Optiek wordt gerund door Michel en Anita

(in alfabetische volgorde)

Winkeliers:

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

aan brillen en zonnebrillen doet Sea optiek
ook oogmetingen met de modernste apparatuur. Verder kunt u bij Sea Optiek terecht
voor het aan laten meten van contactlenzen,
cadeaubonnen, etuis en brilkettingen. “Een bril
of zonnebril is een sieraad voor het gezicht.

Mode en trends:

Wonen en onderhoud:

De bril is een fashion item: het mag gezien
worden”, vertelt Michel.

Dat moet ook wel, want anders
kan je aan de klanten geen kwaliteit, kennis en service bieden.
Bij ons staat het allemaal hoog
in het vaandel. Het voordeel van
het zijn van een zelfstandige opticien, is dat ik elk soort contactlens
of glas kan bestellen die de klant
wil. Als extra service komen we
ook bij klanten thuis, bijvoorbeeld
bij mensen die slecht ter been
zijn”, vertelt Michel enthousiast.
Michel en Anita gaan regelmatig
naar internationale beurzen in
o.a. Milaan en Parijs, op zoek naar
de nieuwste trends en snufjes.

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat
Autorijschool Duet - 06-54280393
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hobby -Art- Gasthuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - www.nympheia.com
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre - 57 132 55
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Chaozzz - Schoolstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Schofies Kindermode - Haltestraat

van Scheppingen. Naast een grote collectie

Na jarenlang in een gerenommeerde brillenwinkel in Amsterdam gewerkt te hebben, besloten
Michel en Anita zelf een eigen
zaak te beginnen. “Het was een
grote stap, maar we zijn blij dat
we die hebben genomen. Het
gaat goed. We hebben veel vaste
klanten en een hoop plezier in ons
werk”, vertelt Michel opgetogen.
Hij omschrijft het beroep van opticien als veelzijdig en afwisselend: “Er is een medisch gedeelte,
het vakmanschap en de verkoop.
Ik hou alle ontwikkelingen op het
gebied van ogen, brillen en contactlenzen heel nauwkeurig bij.

Lijst van deelnemende bedrijven

Verzorging en vrije tijd:

Hele maand augustus voor
ZandvoortPashouders:

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

2042 LM Zandvoort - Tel.: 023-5738047
Vrijdag koopavond

Bestel nu de
ZandvoortPas 2008

Elk 2 vouwgordijn voor de helft van de prijs
q(Vouw)gordijnen qTapijt
023-531 78 40
qVitrages
qVinyl
Haltestraat 56
qLuxalex
qLaminaat
2042 LP Zandvoort
qZonwering
qParket
www.medina-woninginrichting.nl

Op vertoon van

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

kortingen tot 50%!

pashouders 5% korting op de gehele collectie.

Haltestraat 54 - T. 023-5712451

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102
7 dagen per week geopend
van 09.00 tot 22.00 uur

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Op vertoon van de pas geen
afmeldkosten bij APK Keuring

SALE:

van € 3,75 voor € 3,25

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Michel: “We hebben de nieuwste
collecties van o.a. topmerken als
Prada, Gucci, Dior, Bulgari, Ray-Ban
en Versace. Daarnaast hebben we
ook diverse special editions.”

ZandvoortPas

Voor ZandvoortPas houders heeft
Sea Optiek op vertoon van de
ZandvoortPas een vaste aanbieding van ‘tien procent op alles’.
Deze korting geldt dus het hele
jaar door. Sea Optiek, Haltestraat 5,
tel. 5712174. www.seaoptiek.com

Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Mark Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:

Grand Café 25 - Kerkstraat
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
She Satehcafé - Zeestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20
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Uitagenda
Holland Casino

door Mitzi Visser
50plus@zandvoortsecourant.nl

Foto uit de oude doos

Zandvoort
Augustus 2008

De foto dateert van net na

Bestelt u in de zomer een 3-gangendiner in Circles Restaurant dan ontvangt u een exclusieve electrische
zout/pepermolen. Dat smaakt naar
meer! De actie start 1 augustus en
loopt zolang de voorraad strekt.

Latin Night
Woensdag 20 augustus 20.30 uur
• Swingende Latin DJ
• Optreden 3 Latin Live finalisten
• Presentatie door EliZe
• Heerlijke tropische cocktails en
Latijns-Amerikaanse specials

Holland Casino Augustus Uitgaanstip:

Latin Days

21.30 - 02.00

Zondag 3 augustus
Amy & Paolo

17.30 - 21.30

Vrijdag 8 augustus
Lucky 888 Day

Vanaf 12.30 uur

Zantvoort. Het bruidspaar

zit stralend in het midden,
achter hen Jan van Honschooten. De 3e heer zittend

van rechts is jachtopzichter

50-jarig huwelijk familie Van der Berg

Piet van der Berg.

Terschelling
Er wonen 4.690 ‘eilanders’ op Terschelling, maar in de zo-

mer lopen er minstens drie maal zoveel mensen rond. Nou,

Het regent geldprijzen!

reiken met eigen boot, met de gewone veerboot (2 uur) of

De enige regen die er in deze zomerse maanden mag
vallen is de prijzenregen. Komt u in augustus naar
Holland Casino Zandvoort dan maakt u op de speciaal
geselecteerde automaten kans op 1 van de 200
prijzen van € 200,-.

ten). Het eiland staat onder andere bekend om vuurtoren

met de sneldienst, een megagrote catamaran (45 minude Brandaris en Willem Barentsz.

vr 8 aug

Zaterdag 9 augustus
Hot Summer Latin Night met
Latin DJ & salsa workshop

21.30 - 02.00

Zondag 10 augustus
Tommy Thompson

17.30 - 21.30

De brandaris op Terschelling

Zaterdag 16 augustus
Hot Summer Latin Night met
Latin DJ & live percussie

21.30 - 02.00

Zondag 17 augustus
NME Events

17.30 - 21.30

Terschelling is in de middeleeuwen ontstaan en bestaat
voor bijna 80% uit natuurlijk
duinlandschap en kwelders.
De duinen en kwelders vallen sinds 1909 onder beheer van Staatsbosbeheer.
Het Europese natuurreservaat, de Boschplaat, ligt
op het oostelijk deel van
Terschelling en is bijna 10 km.
lang. Overweldigend zijn de
enorm brede stranden waar
je eindeloos kunt wandelen.
Veel strandpaviljoens, zoals
bij ons op Zandvoort, kennen
ze niet. Er staan er slechts
vier, waar het overigens prima toeven is.

Woensdag 20 augustus
Latin Night met EliZe en
3 finalisten van Latin Live

vanaf 20.30 uur

Zaterdag 23 augustus
Hot Summer Latin Night met
Latin DJ & salsa workshop

21.30 - 02.00

Lucky 888 Day!

Zondag 24 augustus
Cross-Over

17.30 - 21.30

Vandaag kan iedereen zijn geluk beproeven bij
Holland Casino.

Zaterdag 30 augustus
Hot Summer Latin Night met
Latin DJ & live percussie

21.30 - 02.00

Woensdag 3 september
vanaf 20.00 uur
Special Ladies Day
met o.a. DJ-Anciano en tips van ICI Paris XL

Reserveer in ons restaurant voor 888 en u betaalt
slechts � 24,- voor een drie-gangen-888-menu.

Hot Summer Latin Night

U ontvangt een actiefiche die u ‘en plein’
kunt inzetten. Valt het nummer dan wint u een
extra prijs!

Elke zaterdag in augustus een ’Hot Latin
sfeer’ met een Latin DJ en salsa workshop
of live percussie.

Holland Casino Zandvoort, Badhuisplein 7, 2042 JB Zandvoort. Tel 023 - 57 40 574. Kijk voor meer informatie en onze voorwaarden op hollandcasino.nl

iemand ook werkelijk zo’n prijs uitgereikt krijgt? Vast niet, want het is pure oplichterij!

De consumentenautoriteit geeft heel gericht waarschuwingen en adviezen:

staan Willem en Bertha Ver-

van 70 km. ietspaden op het eiland. Terschelling is te be-

Zaterdag 2 augustus
Hot Summer Latin Night met
Latin DJ & live percussie

die droomreis of dat enorme geldbedrag. Heeft u echter wel eens gehoord of gezien dat

steege. 3e van links is To van

Van der Berg uit de Zeestraat

niet alleen lopen, maar ook ietsen. Er is een totale lengte

Feesten & Events

mededeling dat u in aanmerking komt voor de hoofdprijs: die spiksplinternieuwe auto,

weer. Geheel links op de foto

rig huwelijk van de familie

Electrische zout/pepermolen
cadeau bij een 3-gangendiner

U kent ze wel, die opvallende enveloppen, speciaal aan u gericht met de feestelijke

Hoe werkt het? Je krijgt een bericht, dat kan ook per e-mail, telefoon of fax, dat je iets krijgt.
Maar… dan moet je wel eerst even iets bestellen of een bedragje overmaken voor de administratiekosten of zo. De meeste mensen weten dat het om oplichting gaat en gooien het
‘feestelijke bericht’ direct in het VAM-archief (de prullenbak). Helaas zijn er ook nog steeds
mensen de dupe van deze praktijken, omdat ze zo graag willen geloven dat ze die prachtige
prijs werkelijk gewonnen hebben. Vooral ouderen trappen er vaak in.

de oorlog en geeft het 50-ja-

Tijdens de Latin Days vindt in alle
vestigingen de spannende strijd plaats
van Latin Live. De grandioze show
waarbij een professionele jury onder
leiding van Eric van Tijn het grootste
Latin Talent van Nederland kiest.
De Grand Finale is zondag 31 augustus in
Holland Casino Breda.

Gefeliciteerd! U hebt een prijs gewonnen!

Brandaris

De 54 meter hoge vierkante
vuurtoren, gebouwd in 1594,
is al van verre te zien. Op de
gevelsteen staat ‘Den cooman tot oegh ende Merck’:
voor het oog van de koopman/zeeman een baken.
Enige technische gegevens
voor de liefhebbers: het karakter is een schitterlicht
om de 5 seconden, duur 0,3
sec., lichtsterkte 3.500.000
candela (eenheid van lichtsterkte, red.), zichtbaarheid
29 zeemijlen (54 km. bij normaal zicht) en de vuurtoren
is bovendien voorzien van
radar.

Willem Barentsz

De bekendste inwoner van
Skylge, zoals Terschelling
ook wel genoemd wordt, is
Willem Barentsz. Deze zeevaarder en poolonderzoeker
maakte drie reizen om de
noordoostelijke doorvaart
te vinden, waarbij hij de
kusten van Nova Zembla verkende. Tijdens zijn derde reis
slaagde Barentsz er in om de
noordpunt van Nova Zembla
te ronden, maar kwam daarna vast te zitten in het ijs. Van
aangespoeld drijfhout werd
een huis gebouwd, dat bekend staat als ‘Het Behouden
Huys’, waarin vervolgens de
winter werd doorgebracht.
De volgende lente werd een
extra sloep gebouwd, zodat
de zestien opvarenden naar
de bewoonde wereld konden
terugkeren. Barentsz echter
stierf een week na het vertrek. In het museum ‘Het
Behouden Huys’ is alles over
de expeditie te vinden, maar
ook over de cultuurhistorie
van het eiland.

Toeristische tips

Een boottochtje naar de
zeehonden, koffie drinken
bij ‘Het Wakend Oo g’, een
koffiehuisje met ingemetseld oog dat waakt over de
Waddenzee met leugenbankje voor de Terschellingse
‘Wurf’, maar vooral veel genieten van de prachtige, afwisselende landschappen.

• Negeer zulke berichten. Mail, schrijf of bel ook niet terug. Wie dat wel doet loopt kans
dat zijn naam in een ‘standaardlijst’ komt die wordt gedeeld met andere fraudeurs.
• Verstuur in die gevallen nooit persoonlijke gegevens zoals naam, adres of bankrekeningnummer of creditcardgegevens.
• Betaal nooit vooruit! Onthoud: wie iets gewonnen heeft, zou niets hoeven te betalen om
de prijs te ontvangen.
• Let erop dat veel valse websites van banken en beveiligingsbedrijven worden misbruikt
om de oplichtingpraktijken te ondersteunen.

Meld misstanden!

Wie een dergelijk praktijk tegenkomt, kan dit melden bij het speciale Meldpunt Misleidende
Loterijen via www.ConsuWijzer.nl of telefonisch via: 0880 - 70 70 70. Met tips van (bijna)
gedupeerden kan de Consumentenautoriteit (CA) het probleem beter aanpakken. De consumentenautoriteit is opgericht om eerlijke handel tussen bedrijven en consumenten te
bevorderen. Ze richt zich op vijf aandachtsgebieden: Internethandel, Reisbranche, Algemene
voorwaarden (de kleine lettertjes), Garanties, Misleidende prijzenfestivals en neploterijen.
Wie iets te melden heeft op deze terreinen, kan bij deze CA terecht. Verder kunt u kijken op
www.consumentenautoriteit.nl.

Memories

Comedy Keepers
Een aantal dagen is het
al drukkend warm. We
worden gepest door onweersvliegjes. Op het
strand is het weer een
topdag: ze liggen als sardientjes in een blikje. Veel
gasten zien er ook zo uit.
’s Middags rond een uur
of drie vult de lucht zich
ineens met grote donkere
wolken. Jippie! Wij nemen
onze positie in. De hele
familie neemt plaats in
de erker van ons dertiger
jarenhuis in zuid. Oma is
ook van de partij. Zij heeft
absoluut toegevoegde
waarde in verband met
het commentaar. Theo
Koomen is er niets bij.
Plotseling barst er een
wolkbreuk los. De badgasten verlaten massaal het

strand. En hoe! Hilarische
taferelen voor onze deur
en wij zitten op de eerste
rang. “Moet je kijken!”
roept oma, “die mevrouw
heeft de Keukenhof op
haar kop.” Een dame met
badmuts waarop decoratieve plastic bloemen prijken, holt voorbij. Gelukkig
wordt haar haar niet nat.
Omdat het noodweer de
gasten zo overviel (ze hadden kennelijk allemaal de
oogjes dicht tijdens het
bruin bakken) namen ze
niet de tijd zich even aan
te kleden. Dus slechts gekleed in badpak of zwembroek met daaromheen
een badlaken gewikkeld,
een zonneparasol boven
het hoofd, rennen ze naar
hun auto’s om vooral niet
nog natter te worden

dan ze al zijn. In die tijd,
de zestiger jaren, was het
absoluut not done om
zo schaars gekleed over
straat te gaan. Zelfs niet
in onze badplaats van
internationale faam. Je
kon er zelfs een bekeuring
voor krijgen.
Tijdens een wolkbreuk
of wanneer hagelstenen
naar beneden stortten,
stond onze gang altijd vol
met wandelwagentjes.
Moeders met kindertjes
schuilden tot de ergste bui
over was en mijn moeder
deelde glaasjes limonade
uit. Voor de badgasten
was het een abrupt en
teleurstellend einde van
hun dagje Zandvoort aan
de zee, maar onze dag kon
niet meer stuk.
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Adventure Race

Pepijn Paap naar Bull of Africa

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

Gemeentelijke publicatie week 32 - 2008

Verkeersbesluiten Zomermarkt

het college van Burgemeester en Wethouders besluit om:

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergaderingen van 22 en 29 juli
en de verdere in de weken 30 en 31 door het college genomen
besluiten zijn 5 augustus vastgesteld. Op 29 juli jl. waren er,
vanwege vakanties, onvoldoende collegeleden aanwezig om
officiële, juridisch gezekerde, besluiten te kunnen nemen.
De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie en op de
website.

nge o en verg nningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclame-aanvragen

Zandvoort:
- Wilhelminaweg 7, bouw klompenhok, ingekomen 28 juli
2008, 2008-149Lv
- Mr. Troelstrastraat 21, vernieuwen kozijnen, ingekomen 29
juli 2008, 2008-150Lv
- Brederodestraat 39, ontheffing parkeren in voortuin, ingekomen 29 juli 2008, 2008-151Vr
- Ronald Ketellapperstraat 18, uitbreiden woning, ingekomen
30 juli 2008, 2008-152Rv.
Bentveld:
- Saxenrodeweg 101, uitbreiden woning, ingekomen 24 juli
2008, 2008-148Rv.

Verzonden besl iten
Bouw-, sloop- en reclame-vergunningen

Zandvoort:
- verlengde Haltestraat 77, slopen asbesthoudend dak, verzonden 29 juli 2008, 2007-261S.

Verkeersbesluit KLM Open fase 3

Besluit:
1. het college van Burgemeester en Wethouders besluit om:
Eenrichtingsverkeer in te stellen op de Kennemerweg middels
het plaatsen van de borden C01 van bijlage 1 van het RVV 1990
op de volgende locaties:
- in de ’s Gravesandestraat ten oosten van de Amperestraat
(twee keer);
- in de Kamerlingh Onnesstraat ten westen van de Amperestraat (twee keer);
2. de in de verkeersbesluiten KLM open Fase 1 en KLM open Fase
2 genomen besluiten blijven in van kracht tijdens Fase 3;
3. de bebording bij het evenement te plaatsen van 18 augustus
2008 tot en met 27 augustus 2008;

1. over te gaan tot de plaatsing van fysieke maatregelen inclusief de borden conform model C01van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op de volgende
locaties:
- in de Achterweg om verkeer richting de Haltestraat tegen
te gaan;
- in de Diaconiehuisstraat direct ten westen van de Nieuwstraat;
- in de Koningstraat direct ten westen van de Oosterstraat;
- in de Kanaalweg direct ten westen van de Oosterstraat;
- in de Willemstraat direct ten westen van de Prinsesseweg;
- in de Oosterstraat direct ten noorden van de Prinsesseweg;
- in de Prinsesseweg (noordelijk en zuidelijke rijbaan) direct
ten westen van de Koninginneweg;
- In de Schoolstraat direct te noorden van de Louis Davidsstraat;
- In de Cornelis Slegersstraat direct te zuiden van de Louis
Davidsstraat;
- In de Grote Krocht direct ten Noorden van de Hogeweg;
- In de Oranjestraat direct ten noorden van de Hogeweg;
- In de Swaluëstraat direct ten noorden van het Gasthuisplein;
- In de Pakveldstraat direct ten oosten van de Swaluëstraat;
-Op het Gasthuisplein direct ten zuiden van de aansluiting
met de Gasthuisstraat;
- In het dorpsplein direct ten oosten van de Sandrinastraat;
- In de Haltestraat direct ten zuiden van de Zeestraat;
2. op vrijdag 8 augustus 2008 de borden E01 (Verboden te
parkeren) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens 1990 met onderbord ‘zondag aanstaande’ te
plaatsen op de locatie van de zomermarkt 2008 om zodoende
de locatie vrij te houden van geparkeerde auto’s;
3. vergunningshouder voor de desbetreffende wegen kunnen
parkeren op het De Favaugeplein vanaf zaterdag 9 augustus na
12.00 uur tot en met maandag 11 augustus tot 12.00 uur;
4. te bepalen dat de besluiten op de in de gemeente gebruikelijke wijze bekend wordt gemaakt middels de plaatsing van deze
mededeling in één of meer plaatselijke dag- of weekbladen;

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. 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. 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.

Plaatsgenoot Pepijn Paap is momenteel onderweg naar

Zuid Afrika om daar mee te doen aan een 600 km lange
adventure race, the Bull of Africa. De wedstrijd zal bestaan uit diverse onderdelen die non-stop achter elkaar
worden uitgevoerd. De race zal maximaal 7 dagen in be-

slag nemen waarbij 24 uur per dag wordt doorgegaan om
de inishlijn te behalen.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag
t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 – 16.00 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
klachtenco rdinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur
Donderdag:
08.30 - 20.00 uur
Vrijdag:
08.30 - 12.30 uur
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
Tollensstraat 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 collegelid
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling
verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur.

de editie van 2008 is gekozen voor de Oost Kaap, het
Transkei gebied. Dit gebied
staat bekend als geïsoleerd
maar ook om zijn ruige
schoonheid. De felle zon,
de bergen maar ook de hel-

Nog geen maand na de presentatie van het Dutch GT4

Championship, waar deze krant al over berichtte, is de

eerste inschrijver bekend geworden. Niemand minder

dan plaatsgenoot Allard Kalff zal met een Ford Mustang
aantreden in het nieuwe multi-merken kampioenschap
dat tijdens de Paasraces in 2009 haar debuut beleeft.

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van
www.werkeninzandvoort.com.
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort.
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Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Deze Bull of Africa valt onder de categorie ‘unsupported’ en ‘expedition style’.
Unsupported betekent dat
de deelnemers geheel op
zichzelf zijn aangewezen
gedurende de hele wedstrijd,
ze mogen geen assistentie

Volgen

De wedstrijd is te volgen via
www.bullofafrica.com waar
een live leaderbord aanwezig
is en waar de teams via GPStracking kunnen worden gevolgd. Teams mogen zelf geen
GPS gebruiken, maar worden
vanuit veiligheid voorzien van
een GPS-zendertje. Deze geeft
elke 15 minuten een signaal
af dat via Google Maps is te
volgen, zodat het thuisfront
exact kan zien waar het team
zich bevindt.

Eerste team Dutch GT4 bekend

Gemeente Zandvoort

Krant niet ontvangen?

De wedstrijd die gehouden
wordt van 9 tot en met
16 augustus is een kwalificatiewedstrijd voor het
We r e l d ka m p i o e n s c h a p
Adventure Racen in 2009
dat in Portugal gehouden zal
worden. Het team van Paap,
bestaande uit 2 dames en 2
heren, gesponsord door Falke
kleding en Sleepmonsters,
heeft als doel deze kwaliicatie binnen te halen voor
Nederland.

van buitenaf ontvangen.
Expedition style wil zeggen
dat de wedstrijd tenminste
3 dagen en 2 nachten kent
waarin wordt doorgegaan.
Het maakt een groot verschil of een wedstrijd 24 uur
duurt of expedition style is.
Planning, verzorging, materialen en teamspirit zullen
ervoor moeten zorg dragen
dat het team ook de moeilijke momenten doorkomt
en de inishlijn bereikt.

autosport

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

WK

Unsupported

Het ruige landschap in de Transkei

De Bull of Africa wordt voor
de 2e keer georganiseerd. In
2005 werd de wedstrijd gehouden in en rondom het
natuurpark Richterveld op
de grens met Namibië in
de Kalahari woestijn. Voor

dere sterren ’s nachts en de
verfrissende oceaanlucht
maken van dit avontuur een
onvergetelijke herinnering.

Allard Kalff verschijnt komend seizoen in een Ford Mustang
aan de start van de GT4 Cup

Kalff deelt de Mustang samen met Michiel Campagne.
Met vele jaren race-ervaring
in diverse historische raceklassen, waaronder het
Nederlands Kampioenschap

voor Toerwagens & GT’s, is
Campagne geen onbekende
op de circuits. De resultaten van
hem doen niet onder voor die
van Kalff, die uiteraard ook geen
onbekende op de circuits is.

Het duo mengt zich in de
strijd met een Ford Mustang
FR500C. De auto is speciaal
in Amerika gemaakt volgens de GT4 reglementen.
Hij is voorzien van een 5 liter
Ford V8 motor en levert 420
pk. Met de aanschaf van de
Mustang hebben Kalff en
Campagne direct een competitieve auto tot hun beschikking. Afgelopen jaar werd de
mogelijkheden van de auto
eens te meer duidelijk toen
de Belg Eric de Doncker met
zo een auto de Europese GT4
titel op zijn naam schreef.
Ook dit jaar is de Mustang,
met een leidende positie in
het kampioenschap, erg succesvol.
Onder de vlag van Tachyon
Motorsport team zullen de
beide coureurs hun kunsten
laten zien. Het team uit Soest
bestaat al drie jaar en kwam
voorheen uit in veelal his-

torische klassen. Met deelname aan het Dutch GT4
Championship slaat het
team een nieuwe weg in en
houdt de deur open voor nog
eens 2 GT4’s.
Kalff blikt vol vertrouwen
vooruit naar het komende
seizoen: “Ik heb er alle vertrouwen in dat ik samen
met Michiel en Tachyon
Motorsport mooie resultaten
kan boeken in het Dutch GT4
Championship. Het zal geen
makkelijke opgave worden
om direct de titel te pakken,
lettend op het grote aantal
automerken wat mee dingt
naar de titel, maar ik kan nu
al niet meer wachten tot we
van start gaan.”
De eerste race van het Dutch
GT4 Championship zal plaatsvinden tijdens de Paasraces
op 11 en 13 april 2009 op
Circuit Park Zandvoort.

Softbal
Verlies ZSC-softbaldames

Het damessoftbalteam van ZSC heeft de eerste thuiswed-

strijd na de zomerstop met 4-11 verloren van de ongeslagen koploper in de 6e klasse E, Vennep Flyers 2. Nadat

de Zandvoortse verdediging in de eerste slagbeurt geen

punt moest incasseren, scoorde Vennep Flyers 2 in de 2e
inning wel in ruime mate.

ZSC-werpster Wilma van
Riemsdijk (4 x 3-slag, 0 x
4-wijd, 12 honkslagen tegen) moest vijf honkslagen incasseren, waaronder
een twee- en driehonkslag.
Samen met een veldfout
betekende dat een 0-6 achterstand.
Vennep Flyers vergrote
in de 4e inning de voorsprong naar 0-7 op basis
van een honkslag en een
Zandvoortse veldfout. In
de gelijkmakende inning

kwam Nieki Valkenstijn met
4-wijd op de honken. Twee
gestolen honken, waaronder
de thuisplaat betekenden 1-7.
In de 6e en 7e inning scoorde
de Flyers nog vier runs, In de
gelijkmakende slagbeurt
kon ZSC de nederlaag nog
een wat dragelijker aanzien
geven. Sonja Koper, Denise
Kerkman en Sylvia Koper (2
uit 4) sloegen honkslagen.
Nieki Valkenstijn, Martina en
Marcella Balk volgende hun
goede voorbeeld waardoor
de eindstand op 4-11 kwam.

Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl

adverteerders

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte
houden van alles wat in Zandvoort leeft.
De adverteerders in de krant van deze week zijn:

Administratiekantoor
K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding
Zandvoort
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Beter Mobiel
Bloemsierkunst Jef &
Henk Bluijs
Bruna
Café Alex
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Danzee
Dorsman Assurantiën
Gemeente Zandvoort
Holland Casino
IJzerhandel Zantvoort
Joost van Diepen
La Fontanella
Pluspunt
Pole Position
Printing People

She Satehcafé
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van Schaik Omaco Makelaars
Van Vessem & Le Patichou
Vanhier
Vrijehuizenmarkt.nl
Zandvoort Optiek
Zandvoort(A)Live

Zomermarkt:

Belli E. Ribelli
Boudoir by Sara
Confet’ti B.V.
Corry’s Kaashoek
De Bode
Dobey Zandvoort
Etos
La Bonbonnière
Parfumerie Moerenburg
Rosarito
Shanna’s Shoe Repair
& Leatherwear
Slinger Optiek
Vlug Fashion Men’s Wear
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5 slaapkamers

Jan Sneijerplein 3

In de luwte van het centrum, aan een autovrij pleintje, staat dit vrijstaande
woonhuis met oprit voor 2 auto’s, besloten tuintje, 2 schuurtjes en 5
slaapkamers (waarvan 2 in het souterrain). Het huis is rond 1978 gebouwd,
beschikt over 4 woonlagen en is zeker uw bezoekje waard.
•
•
•
•

Sfeervolle woonkamer met balkenplafond
Geheel voorzien van dubbele beglazing
Begane grond beschikt over een plavuizenvloer
Gebruiksopp. ca. 150 m2 , perceelopp. 143 m2

Vraagprijs: € 475.000,--

nieuwe prijs

www.cvl.nu

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie

rustig

modern

Max Euwestraat 15

Swaluestraat 29-A

• Alleen bestemmingsverkeer
• Keuken, toilet, badkamer beschikken over het centraal
afzuigsysteem
• Centraal gelegen t.o.v. strand, centrum en openbaar vervoer
• Gebruiksopp. ca. 120 m2 , perceelopp. 255 m2

• Zo te betrekken!
• Eigen combi ketel
• Gebruiksoppervlakte ca. 65 m2 (excl. balkon)

In kindvriendelijke en rustige woonomgeving gelegen goed
onderhouden 2 onder 1 kap woonhuis met een voor -en achtertuin,
4 slaapkamers, garage, oprit en achterom.

Vraagprijs: € 499.000,--

Op de 2e en tevens hoogste verdieping bevindt zich dit moderne 3 kamer
appartement (thans 2 kamers) gelegen in het kleinschalige complex
Prinsenhof Résidence, met ruime woonkamer, moderne keuken, moderne
badkamer en balkon. Het complex beschikt over een lift en inpandige
parkeerkelder met bergingen.

Vraagprijs: € 269.000,--

groene hart

nieuw

Burg. Engelbertsstraat 72

Wilhelminaweg 13

Zeestraat 58 ‘Pension Mara’

Hotel/Café/Restaurant Meijershof is gunstig gelegen nabij het station van
Zandvoort en met het strand en de zee op loopafstand is dit een goede
uitvalsbasis voor toeristen. Het met warme kleuren sfeervol ingerichte grill
restaurant met bar beschikt over een complete horeca keuken en opslag en
heeft tevens een aangenaam, ruim terras aan de straatkant.
Op de 1ste etage is behalve vier 1-persoonskamers ook een 4-persoons
appartement te vinden. Op de 2e etage zijn nog eens acht
1-persoonskamers.

In het groene hart op 316 m2 eigen grond gelegen, charmante half
vrijstaande 20-er jaren woning met fraai aangelegde voor -en achtertuin.
De woning beschikt over authentieke details, 5 slaapkamers,
royale L-vormige living, garage en oprit voor meerdere auto’s

Op centraal punt gelegen zeer ruim en charmant pand, nu in gebruik als
pension met 12 kamers (incl. privégedeelte), een heerlijk zonnige tuin
(zuiden) met schuur en achterom op het zuiden. Het pand uit 1901 is goed
onderhouden, ligt op 100 meter van het station Zandvoort, 150 meter van
het strand en midden in het centrum.

• Volledig gerenoveerd in 2002, met behoud van het charmante karakter
• Absoluut de moeite waard om deze woning van binnen te bekijken!
• Gebruiksoppervlakte ca. 170 m2

• Evt. te koop in combinatie met woonhuis Burg. Engelbertsstraat 70
• Totaal vloeroppervlak ca. 375 m2

Vraagprijs: € 845.000,--

Vraagprijs: € 679.000,--

•
•
•
•
•

Geheel voorzien van hardhouten kozijnen en dubbele beglazing
Wordt geheel gestoffeerd opgeleverd (pension en privégedeelte)
Gebruiksoppervlakte ca. 250 m2 (excl. de balkons en bergingen)
Perceeloppervlakte 305 m2
Inhoud ca. 740 m3

Vraagprijs € 795.000,--

Zandvoortse
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Het wekelijkse nieuwsblad
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl

5

Courant

Actueel

7

Opening nieuw
VVV kantoor

• Pompoenkorn € 1,25
• 5 witte Pistolets € 1,75
• Weekendtaartje € 7.95
Stap ook eens binnen voor
een heerlijk belegd broodje
met ambachtelijk gemaakte
salade, of een heerlijk kopje
koffie met een gebakje
Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

Zonnebril op
sterkte actie
Deze maand bij veel
merk zonnebrillen
glazen op uw
eigen sterkte gratis
Zichtbaar beter

De Mannetjes
VVV kantoor
verhuisd

Festival

11

Geweldige
Zomermarkt

World at your
beach festival

Sport

Sterke bezetting
KLM Open

De schoolbel klinkt weer

Het zomerreces is voor de Zandvoortse politici weer voorbij. Komende week dinsdag, woensdag en donderdag zijn
weer de eerste drie commissievergaderingen in de aanloop naar de raad van 2 september.

Het nieuwe schooljaar 2008-2009 was 11 augustus zowel voor ouders, kinderen als leerkrachten een spannende dag. Voor het onderwijs in Zandvoort betekent het nieuwe
schoolseizoen veel veranderingen: één noodschool voor alle groepen van de Mariaschool, start van de bouw van de brede school en geen zes maar zeven basisscholen.

Dinsdag zullen de leden van
de commissie Raadszaken
zich gaan buigen over een
interessante agenda. Jerry
Kramer vraagt een toelichting op de WVG. Hij wil
graag van het college weten
waarom het voorkeursrecht
op een aantal panden in het
Middenboulevard-gebied is
afgehaald. Een ander punt
gaat over de Verordening
‘gunning opdrachten door
toekenning exclusief recht’.
Deze verordening geeft het
college de bevoegdheid om bij

wijze van uitzondering op de
aanbestedingsplicht, gemeentelijke opdrachten niet in de
markt te zetten maar exclusief te gunnen aan met name
genoemde publiekrechtelijke
rechtspersonen. Het meest interessante agendapunt wordt
weer voor het laatst bewaard.
‘OPZ heeft naar aanleiding van
een aan de omwonenden van
de busweg gezonden brief
over werkzaamheden aan de
busbaan vragen gesteld.

vervolg op pagina 3

Kerkpleinconcerten:
Ondernemersborrel

Donderdag
21 augustus
Café Koper, Kerkplein
Aanvang 18.00 uur

Zondag 17 aug. 2008
Viool- en orgelconcert
Emmy Verhey – viool
Aart Bergwerff – orgel
Aanvang: 15.00 uur
Toegang: gratis

www.classicconcerts.nl

De Mariaschool werd oficieel geopend

door Nel Kerkman

Bij de Mariaschool is men
blij met het nieuwe schooljaar. “Er is reden genoeg om
feest te vieren”, vindt directeur Carla Went, “want sinds
jaren zitten alle 8 groepen
weer in één gebouw bij elkaar. Weliswaar in de noodschool, in afwachting van
de nieuwe brede school,
maar toch reden genoeg om
feest te vieren.” Op symbolische wijze werd de ‘nieuwe
school’ doorgeknipt en lieten
de leerlingen onder de klan-

OPEN HUIS
Zaterdag 30 augustus
12:00 - 17:00 uur
Flemingstraat 55

‘Dus de sloop in LDC
kan beginnen!’

23

Zomerreces politiek weer voorbij

sea optiek
Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74
Vrijdag koopavond

Actueel

Zie onze advertentie op de achterpagina

Auto Strijder
Zandvoort

ken van een draaiorgel 180
ballonnen omhoog gaan.
De nieuw opgerichte zevende basisschool ‘De School’
heeft tot op het allerlaatste
moment in spanning gezeten welke locatie men van de
gemeente toegewezen zou
krijgen. In eerste instantie
was het pand van de voormalige gereformeerde kerk
aan de Julianaweg een optie.

Maar omdat de onthefing
voor het bestemmingsplan
nog niet klaar is, is in onderling overleg besloten om
de sociocratische school
tijdelijk twee ruimtes in de
Beatrixschool aan te bieden.
De verwachting is, dat in oktober/november ‘De School’
naar de locatie van de kerk
verhuist.

vervolg op pagina 4

19, 20 en 21 augustus
Commissievergaderingen
van de Gemeente Zandvoort.
U vindt de agenda’s in de gemeente-advertentie in deze krant.

Presentatie nieuwe programma
seizoen 2008/2009
U BENT VAN HARTE WELKOM!
1

Met droefheid geven wij u kennis dat rustig en vredig
is ingeslapen mijn lieve vrouw, moeder en oma

Dank voor een liefdevolle omarming, voor troostende
woorden, gesproken of geschreven.
Voor een handdruk wanneer er geen woorden waren.
Dank voor het medeleven na het overlijden van
onze lieve man, vader en opa

Pietertje Termes – Verhoeven
-Rietje* ’s Gravendeel,
4 juli 1926

† Zandvoort,
10 augustus 2008

Onze speciale dank gaat uit naar het verzorgend
personeel van de afdeling ‘De Branding’ in het Huis
in de Duinen.
Piet Termes
Paul Termes
Petra Exel
Stan, Britt, Thijs, Vince
Flemingstraat 156
2041 VN Zandvoort

Jacob Schuiten
Jaap
Uit aller naam: D.G. Schuiten-Veenstra

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~
~ Verzorging van overledene ~
~ Begeleiding voor nabestaanden ~
~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~
Dag en nacht bereikbaar

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

023 -7515 666
Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

Keuken iedere
avond geopend
Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

burgerlijke stand
2 augustus - 8 augustus 2008
Geboren:

Julia Isabella, dochter van: Logmans, Emil en: Lefferts, Yvette
Annemarie.
Niels Gerrit Joseph, zoon van: Schaap, Volkert André Wijnand
en: Juffermans, Lilian Jannette.
Ties Dominic, zoon van: Brok, Dennis Christiaan en: van
Eldik, Manon Dina Patricia.
Britt, dochter van: Paap, Maarten en: Brussel, Desirée
Carmen.

Gehuwd:

Zwiers, Bernardus Johannes en: Ophof, Melanie.
de Jong, Gertjan Koos en: van Groenigen, Brenda.
de Jong, Rolf en: van der Drift, Elisabeth Diane.
Philips, Erwin en: Grauwelman, Nancy.

Overleden:

Borghart, Coenraad, oud 46 jaar.
van Koningsbruggen, Pieter, oud 87 jaar.
Rober, Hans Rudolf, oud 68 jaar.
van Adrichem geb. Wijckmans, Magdalena Josephina Maria,
oud 70 jaar.
2

restaurant aan het strand
Tel. 023 - 571 57 07

www.clubnautique.nl
augustus Hoog

Zandvoort, augustus 2008

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

vervolg

waterstanden
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kerkdiensten

ZONdag 17 augustus

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
www.kerkzandvoort.nl
Oecumenische dienst
Voorgangers ds. D. Nicolai en pastor D. Duijves
RK Parochie St. Agatha,
Grote Krocht
www.aap-parochies.nl
Zie Protestantse Kerk
RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
www.aap-parochies.nl
10.30 uur de heer J. Wesseling

Zomerreces politiek weer voorbij - pagina 1

Planning & Control

Woensdag is de commissie Planning & Control bijeen. Zij gaan het hebben
over een experiment dat
op het gebied van volkshuisvesting gestart wordt
en waarbij de grenzen
tussen de woningmarkten van Velsen en ZuidKennemerland worden
opengesteld. Op basis van
de resultaten hiervan zal
bekeken worden of het
permanent openstellen
van beide woningmarkten
tot de mogelijkheden behoort, dit om de doorstroming in beide gebieden te
bevorderen. De commissieleden van Planning &
Control kunnen met het
college discussiëren, het
is uiteindelijk wel een collegebevoegdheid. Ook bij
deze vergadering zit het
‘venijn’ in de staart. Op
verzoek van de VVD wordt
het college verzocht een
toelichting te geven op de
verplaatsing van de weekmarkt.

Kantooradres: Hogeweg 39-1 • 2042 GE Zandvoort
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 16.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Bij uitzondering zal donderdag de commissie Projecten
& Thema’s bijeen komen.
Het eindrapport van de
haalbaarheidsstudie voor
‘collectie Attema’ is gereed.
Voordat hierover voorstellen voor de besluitvorming worden ontwikkeld,
is een discussienotitie opgesteld waarin de conclusies van het eindrapport
verbonden worden met
actuele ontwikkelingen
rond het Gasthuisplein en
Zandvoorts Museum. OPZ
heeft voorgesteld om ‘Het
Wapen van Zandvoort’ door
de gemeente aan te laten
schaffen en samen met de
‘schuur van Dorsman’ in
het Zandvoorts Museum
te laten opgaan. Tevens wil
OPZ dat het Gasthuisplein
anders wordt ingericht.
Alle drie de vergaderingen
zijn in de raadszaal van het
raadhuis en beginnen om
20.00 uur. De ingang is op
het Raadhuisplein.

Buitenschoolse opvang De Boomhut
Voor-, tussen-, naschoolse en vakantie opvang.

colofon

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Projecten & Thema’s

Voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind.
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.
Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer • Plezier
Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten
Flemingstraat 55
T: 023 – 57 173 73 / 57 40 330
info@pluspuntzandvoort.nl

•
•
•

2041 VW Zandvoort
F: 023-57 16 865
www.pluspuntzandvoort.nl

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok

Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Nieuwe wet over huisnummering
zorgt voor veel rompslomp

Veel mensen die in aanmerking komen om binnenkort een
nieuw huisnummer te krijgen, weten vaak niet waarom dat

is. De wet BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) is

vorig jaar oktober aangenomen en zal waarschijnlijk medio volgend jaar in werking treden. Het geeft voor zowel

inwoners als voor het ambtelijk apparaat veel rompslomp.
In het wetsvoorstel wordt
geregeld dat gemeenten een
beperkte set basisgegevens
over gebouwen en adressen
bij gaan houden in een geautomatiseerde registratie. Deze
gegevens dienen vervolgens
door alle overheidsorganen
verplicht gebruikt te worden
bij de uitoefening van hun
publiekrechtelijke taken. De
BAG, als onderdeel van een
stelsel van basisregistraties,
draagt bij aan een verbeterde informatiehuishouding
van de overheid ten behoeve
van onder meer de verbetering van dienstverlening
aan burgers en bedrijven, de
openbare orde en veiligheid
en adequate informatie voor
beleidsvorming en fraudebestrijding. Beoogde invoeringsdatum van de wet is medio
2009. Vanaf dat moment

moeten de gemeentelijke
BAG-registraties gereed zijn.
De BAG bestaat uit de Basis
Gebouwen Registratie (BGR) en
de Basis Registratie Adressen
(BRA). De BGR is een objectenregistratie, waarin bepaalde
objecten concreet worden afgebakend en van een unieke
aanduiding worden voorzien.
De BGR kent vier typen objecten: panden, verblijfsobjecten,
standplaatsen en ligplaatsen.
Aan verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen wordt
een uniek adres toegekend.
Deze adressen zijn opgenomen in de BRA.
Een uniek adres is een adres
dat slechts één keer wordt
uitgegeven. Aanduidingen
als 32 rood, 29/1 of 83-II zullen worden omgenummerd.

In café-restaurant Laurel en Hardy in de Haltestraat is vorige week woensdag brand ontstaan. De elektriciteitskast

vatte door onbekende reden rond 16.45 uur vlam en er ont-

stond grote rookontwikkeling. Een aantal neringdoenden
en passanten in de buurt hebben het vuur door middel

van een schuimblusser in bedwang kunnen houden tot de

Hans van Pelt

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort
Druk: Dijkman offset
Visseringsweg 40 - Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06-1139 1478 • info@zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Volgens de eerste gegevens
zou het in Zandvoort gaan om
2500 adressen. De gemeente
heeft aan 1700 bewoners een
brief gestuurd met mededelingen rondom de omnummering. Voor de omnummering is
€ 10 per adres beschikbaar. De
kosten die inwoners moeten
maken om bijvoorbeeld briefpapier of visitekaartjes aan
te laten passen, zijn niet voor
rekening van de gemeente.
Informatie over de hele wet
BAG kunt u vinden op website:
http://bag.vrom.nl.

Brand bij Laurel & Hardy

brandweer arriveerde.

cartoon

Indien in een straat een klein
probleem is, bijvoorbeeld
31/1 en 31/2, dan wordt dat
omgenummerd naar 31a en
31b. letters mogen dus wel.
Mocht dat nog een probleem
opleveren dan mogen er na
de letter weer cijfers komen,
bijvoorbeeld 31a1 en 31a2. Let
wel, de cijfers achter de letter mogen niet in superscript
zijn (klein en bovenaan zoals
bij machtsverheffen) maar
normale cijfers. Schuine strepen en mintekens zullen dus
worden omgenummerd.

Brandweerlieden inspecteren het zojuist gebluste pand

Arwin Drommel van het aan
de overkant gelegen petit
restaurant Priet Praat was
er als een van de eersten bij.
“Ik hoorde een knal en zag
direct vlammen uit Laurel

& Hardy komen. Samen met
een passant hebben we toen
met schuimblussers kunnen
voorkomen dat de brand
oversloeg naar de buren.
Gelukkig is het niet verder

gegaan”, zegt Drommel die
hulp kreeg van de andere buren van Laurel & Hardy. Ron
Brouwer, de uitbater van het
bedrijf, woont boven de zaak
en was totaal van de kaart.
Hij begrijpt ook niet hoe de
brand kon ontstaan. “Alles
was nog uit want op dat
moment waren we nog niet
eens open. Van overbelasting
kan dus eigenlijk geen sprake
zijn want er stond nog niets
aan. Dat de frituurpan ontploft zou zijn, hetgeen in het
Haarlems Dagblad stond, is
grote lauwekul en verwijs ik
naar het land der fabelen. De
zaak heeft grote roet- en waterschade opgelopen en onze
woning in een wat mindere
mate”, zegt de ongelukkige
eigenaar, die in het pand een
unieke verzameling Laurel
& Hardy-objecten en foto’s
heeft. Het is nog niet bekend
wanneer Laurel & Hardy weer
open kan voor zijn gasten.

column
Taal
en nog meer

Het is warm. Erg warm. Zelfs
buiten op het balkon is het
nog 28°C. Onze vaste tafel
is gereserveerd. Spanje, land
van de zon. In de zomer heel
veel zon. Naast ons zijn bijna
alle tafels bezet. Dan is het al
rond negen uur in de avond.
Vroeger kun je echt niet aan
tafel. Hier eet je nog voor
twaalf, dertien euro. Met een
les wijn voor € 7 kom je de
avond wel door. Omdat in
het naastgelegen hotel veel
gasten logeren, spitsen we de
oren. De taal die onze ‘buren’
spreken kunnen we echter
niet thuis brengen. Met handen en voeten probeert de
man het menu te vertalen.
Het beetje Engels van zijn tafelgenoot wordt ook niet begrepen. “Kunnen we helpen?”
Ik vraag het aan de Spaanse
bediening. “Por favor.” Graag
alsjeblieft knikt ze opgelucht.
“Waar komt U vandaan?,” vragen we in het Duits. Gelukkig
is het een schot in de roos.
“Kroatië. Maar we wonen
en werken in Duitsland. Ze
hadden mij gezegd dat ze in
Spanje ook wel Duits spraken.”
Ik grinnik onhoorbaar. “Hier in
de omgeving spreken ze alleen maar Spaans. Alleen in
Benidorm wordt er wel Duits
gesproken”, leg ik uit. Na het
wisselen van de Franse in een
Engelse menukaart, komen
we eruit. “Vanmiddag bestelde ik een carpaccio, dacht
ik. Maar ik kreeg een soort
ijskoude soep. Afschuwelijk”,
zegt hij griezelend. “Dat was
gazpacho”, lach ik, “Spaanse,
koude soep. Die twee woorden lijken op elkaar als je het
snel uitspreekt. Net zoals jamon (ham) en jabon (zeep).
Daar heb ik bij de slager ook
eens een linke blunder mee
geslagen.” Het wordt een genoeglijke avond. En passant
kwam ook zoonlief met mijn
hulp een pizza zónder uien bestellen!
“Volgende keer neem
ik een woordenboekje
mee”, knikt de man.
Dát lijkt me nou een
goed idee!

Lienke Brugman

familieberichten
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evenementen agenda
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Jeffrey van Zon
is 1 jaar, hoera!

15+16
16
16

17

16+17
17
17

21t/m24
25t/m29
29
30

30+31
31

Gefeliciteerd, pappa en mamma

Swingsteesjun on the beach - bij Take Five aan Zee
Spinningride - strandpaviljoen Booker,
14.00-17.00 uur
KLM Open - Charity Challenge, BN’ers golfen
voor het goede doel, 12.30-17.30 uur
Nationaal Oldtimer Festival - (autoraces)
Circuit Park Zandvoort
NK Hobie Cat - (zeilwedstrijd)
Watersportvereniging Zandvoort
The World at Your Beach - Gratis cultureel
festival op boulevard en strand tussen
Badhuisplein en Van Fenemaplein. 12.00-22.30 uur
Classic Concerts - Vioolconcert.
Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur
KLM Open - Kennemer Golf & Country Club
Zwem 4-daagse - Aqua Mundo, Center Parcs
Classic Concerts - Cleveland College,
Protestantse kerk
Yoga & meditatie - Yoga Strandfeest Enter
Joy - voor het hele gezin, zie www.enterjoy.nl
Top Gear Festival - Circuit Park Zandvoort
Blote Billenloop - naaktstrand

VVV Zandvoort: de hele zomer 7 dagen per week geopend!

vervolg
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De School

Het schoolgebouw ‘De Golf’
is bestemd voor drie basisscholen: de Beatrixschool,
OBS de Duinroos en de
Nicolaasschool. Door een lokalenoverschot, is ‘De School’
tijdelijk in een afgeschermd
deel met aan de achterzijde
de ingang, in de Golf gehuisvest. De 15 leerlingen (ingedeeld in 2 groepen) krijgen 5
dagen per week van 8.00 tot
18.00 uur onderwijs op maat
aangeboden. Eind september wordt met de leerkracht,
ouders en hun kind een individueel leerplan besproken.
Op woensdag 20 augustus is
iedereen van 12.00 tot 17.00
uur welkom om een kijkje te
nemen bij ‘De School’, kennis
te maken met de leerkrachten en eventueel vragen te
stellen.

De eerste schooldag op De School

4

Brede school

De voortgang van de
brede school in het Louis
Davidscarré heeft erg lang
op zich laten wachten. In
het nieuwe schooljaar zal
in september aanstaande
het stenen gebouw van de
Mariaschool eindelijk gesloopt worden. Daarna volgt
het bouwen van de brede
school die multifunctioneel
gebruikt gaat worden. Niet
alleen de Mariaschool, maar
ook de Hannie Schaftschool,
het kinderdagverblijf Ducky
Duck, de openbare bibliotheek, twee peuterspeelzalen, bij voorkeur een buitenschoolse opvang en extra
organisaties met een sociaalmaatschappelijke functie
nemen in de zomervakantie
van 2010 (!) hun intrek in de
nieuwe brede school.

Gezellige rommelmarkt
Oud Noord

Zwaar ongeval op
boulevard

Voor het tiende achtereenvolgende jaar werd afgelopen

Zondagmiddag rond 15.30 uur heeft een zwaar ongeval

markt is uitgegroeid tot een jaarlijks trefpunt. De organi-

voertuigen bij betrokken. Door onbekende oorzaak kwam

zaterdag de rommelmarkt in Oud Noord gehouden. De

satoren, Peter Verswijveren en Bart Botschuiver, konden

zaterdag weer een groot aantal ‘standhouders’ begroeten
die hun waren veelal op straat uitstalden.

plaatsgevonden op de boulevard Barnaart. Er waren drie

een van de auto’s op de verkeerde weghelft terecht en
kwam frontaal in botsing met een tegenligger.
In het ene voertuig zat een
Amsterdamse familie met een
1-jarige baby. In het andere
een gezin met vier kinderen,
tussen de 2 en 10 jaar, uit Den
Haag. Een taxi reed op één
van de voertuigen in. Direct
werd groot alarm geslagen en
omdat het leek alsof er meerdere zwaargewonden zouden
zijn vertrok ook een traumahelikopter, de tweede die dag,
richting Zandvoort. Wonder
boven wonder raakte slechts
de Amsterdamse moeder ge-

wond: ze had een gebroken
middenhandsbeentje. De
overige betrokkenen hadden
geen letsel.
Het verkeer richting Zandvoort
werd gedeeltelijk over de busbaan geleid. Vertrekkend verkeer moest omrijden en via
de dr. Gerkestraat Zandvoort
verlaten. De stremming op
de boulevard was rond 17.00
uur opgelost. De politie onderzoekt de juiste toedracht
van het ongeval.

Nieuw kantoor VVV geopend

Maandagmiddag is het nieuwe kantoor van de Zandvoortse VVV oficieel geopend. Alhoe-

wel nog niet helemaal klaar, de voorpui zal nog onderhanden genomen worden, verrichtten de vijf sprekers van dienst de oficiële handeling door een informatiezuil te onthullen.
Het is een strak, modern ingericht kantoor waar gasten van Zandvoort met opgeheven
hoofd kunnen worden ontvangen.

De onthulling van de informatiezuil

De vijf sprekers waren allemaal van mening dat
de toeristenbranche voor
Zandvoor t, en NoordHolland, heel belangrijk
is. Ferry Verbrugge dankte
tevens zijn naaste medewerkers en memoreerde
de snelheid waarmee het
nieuwe onderkomen gereed
is gekomen. Hij zei dat zijn
organisatie bezig is om pakketten voor alle takken van
de Zandvoortse economie
samen te stellen, om deze
‘in den vreemde’ te kunnen
promoten. Hij was tevens blij
dat de ervaren krachten van
de ‘oude’VVV in het team zijn
opgenomen. “Ervaring kan
je nu eenmaal niet missen.
Hun kennis en gedrevenheid
werkt aanstekelijk”, was hij
van oordeel.
Algemeen directeur van het
Nederlandse Bureau voor

Toerisme en Congressen, Jos
Vranken, was van mening
dat een sterke organisatie
om Zandvoort, en daarmee
deze regio, te promoten,
bijna van levensbelang is
gezien de daling van de bezoeken aan de Nederlandse
kust . Noord-Hollandse
gedeputeerde Jaap Bond
(Economie en Toerisme)
sprak van de derde meest belangrijke tak van economie
voor onze provincie. Bond
benadrukte dat Zandvoort
moet proiteren van de mogelijkheden die ze heeft en
noemde naast het strand, de
zee en de duinen uiteraard
ook het circuit als voorbeeld!
Dit in tegenstelling tot zijn
collega Hooijmaijers die
het dit speerpunt van het
Zandvoortse toerisme nog
steeds wenst te verhuizen.
Burgemeester Niek Meijer
kon de woorden van de spre-

kers alleen maar beamen.
Hij had een cadeau voor de
nieuwe manager van de
VVV, Ferry Verbrugge, in de
vorm van een Zandvoortse
vlag. Hij had in de ochtend
stiekem naar binnen gekeken en had de Zandvoortse
tweekleur gemist. Tenslotte
dankte Wilfred Tates, in zijn
hoedanigheid als voorzitter
van de stichting Zandvoort
Promotie, de secretaris/
penningmeester van die
stichting, Holland Casino
Zandvoort directeur Peter
Michalides, voor het vele
inspirerende werk dat hij de
laatste maanden heeft verricht.
Na de toespraken onthulden
de sprekers gezamenlijk de
eerste informatiezuil in het
nieuwe VVV-kantoor die bij
grote drukte de dames en de
heer achter de balie kan helpen. Tevens zijn er buitenzuilen gekomen op de hoek van
de Kerkstraat/Bakkerstraat
en bij de NS station. en binnenzuilen bij Center Parcs en
het NH Hoteles.
Dat de bewegwijzering naar
het nieuwe kantoor klopt,
bleek uit een aantal toeristen die tijdens de opening
al naar binnen wilden voor
informatie. Dinsdag echter
was pas de eerste oficiële
dag dat het nieuwe VVVkantoor geopend was.

Brand in Hillegom tot in Zandvoort te zien

Veel animo voor de markt in Oud Noord

Het was voor de eerste keer
dat de rommelmarkt op een
zaterdag gehouden werd.
“Dat moesten we omdat
er zondag in het dorp de
grote zomermarkt werd
gehouden”, zeggen de organisatoren, die overigens
zeer te spreken zijn over de
medewerking van de gemeente, onder andere door
het leveren van hekken om

enkele straten af te kunnen
sluiten. Ook het feit dat er
sinds vorig jaar geen kosten
betaald hoeven te worden
voor vergunningen, is een
stimulans om voor volgend
jaar alweer plannen te maken voor de elfde editie van
dit gezellige evenement, dat
onder goede weersomstandigheden vele belangstellenden trok.

Ongeluk op boulevard Barnaart

Maandagmiddag even voor 17.00 uur brak een grote brand uit op een bedrijventerrein in Hillegom. De
brand ontstond in een autobedrijf en heeft ook de naastgelegen panden verwoest. Ruim twee uur na
de melding was de brandweer de brand meester. De enorme rookontwikkeling was ook in Zandvoort
goed zichtbaar. Fotograaf Chris Schotanus nam deze foto vanuit Zandvoort.
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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)

Raadsel opgelost

meter lang met een fors posOm te weten of Beauty tuur en zeer kort / geen haar.
van Mary Zwager echt de Hij was gekleed in een wit
oudste kat van Zandvoort shirt met een lichte broek.
is dan had natuurlijk wel Getuigen van dit incident
de leeftijd van Beauty in worden verzocht contact op
het vorige artikeltje van te nemen met de politie in
oog en oor moeten staan. Zandvoort via 0900 - 88 44.
Per abuis stond de leeftijd
niet vermeld! Vandaar even Burendag
in de herhaling: Mary heeft Op 20 september viert
Beauty overgenomen toen Nederland voor de 3e keer
de vorige eigenaars Tiny Burendag! Het thema van
en fotograaf Fred Hehl zijn Burendag is dit jaar: Kom in
overleden. Ondertussen actie voor de buurt. Klusjes
heeft Beauty al 18 jaar een als scheefzittende hekliefdevol huis gevonden bij ken reparen, lelijke elektriMary en haar andere kat- citeitshuisjes opknappen
ten. Dus het rekensomme- of samen herfstbloemen
tje is simpel: Beauty is 26 planten. Het Oranjefonds
jaar! Zou ze echt de oudste gaat samen met DE kofiekat in Zandvoort zijn?
brander deze buurtwensen
verzamelen. Ze stellen tot
Kort lontje?
€ 1.000 beschikbaar om het
Maandag vond er een goede plan voor de buurt te
aanrijding plaats op de realiseren. En na het klussen?
Boulevard Barnaart. Een Komen de buurtbewoners
56-jarige automobilist uit op bezoek bij uw open huis.
Zandvoort verleende voor- Alle deelnemende sociale
rang aan drie overstekende organisatie’s zetten op 20
ietsers. Toen de man op- september rond 16.00
trok bleek nog een vierde tot 18.00 uur hun deuren
ietser over te willen steken. open om nieuwe deelneDoor hard te remmen kon mers en nieuwe vrijwilde Zandvoorter een aanrij- ligers te ontmoeten. Kijk
ding voorkomen. De vader meer info op www.oranvan de overstekende ietser jefonds.nl.
reageerde boos en schopte
een deuk in de auto. De Wolkbreuk
automobilist stapte uit Van de week pakten donwaarna een worsteling kere wolken boven Zandvoort
ontstond. Beide mannen zich samen. Gevolgd door
zijn aangehouden.
een langdurige tropische
regenbui met als resultaat:
verschillende straten weer
Getuigen overval
onder water en met omhoog
gezocht
De politie is op zoek naar gesprongen putdeksels.
getuigen van een overval Iedere keer valt het op dat de
op het tankstation aan de automobilisten niet snapHogeweg. Rond 21.00 uur pen dat men niet hard maar
kwam een man dit tanksta- juist zachtjes door de straten
tion binnen lopen. Hij gaf moet rijden om de geparde aanwezige medewerker keerde auto’s te ontzien. Ook
achter de balie een paar brommers sjezen als een gek
klappen, deed een greep in door het water en kinderen
de kassa en ging ervandoor. lopen vaak op blote voeten
Signalement overvaller: een met veel plezier door het
man van ongeveer 1.75 á 1.80 smerige rioolwater. Gelukkig

was Zandvoort niet de
enige plaats die wateroverlast had. Ook elders in de
regio waren viaducten en
straten ondergelopen. Een
schrale troost!

Activiteit strandbieb

Veel kinderen bezochten
afgelopen zaterdag de speciaal neergezette Wii tent.
Daarin stond een groot
scherm waar 4 kinderen tegelijkertijd met het nieuwste stuurwiel van het Mario
Kart Wii computerspel konden gamen. Het was een
succesvolle middag. Maar
er komen nog meer leuke
activiteiten bij de strandbieb. Op woensdagmiddag
20 augustus is er van 14.00
tot 16.00 uur een knutselactiviteit voor kinderen
vanaf 4 jaar. Zoek iets uit
in de knutselschatkist en
maak een kunstwerk over
de zee.

Weer schoon

Dit keer viel het op dat de
mannen van de groenvoorziening onder leiding
van Peter den Boer na
het droogvallen van de
straten, de veegwagens
en bezems snel ter hand
namen. De straten werden
schoongeveegd en de bladeren weggeblazen. Rond
de klok van zes uur waren
de straten schoon en
keerde de rust terug in
Zandvoort. Het was wel
hét gesprek bij de avondmaaltijd. Groen voorziening: bedankt voor de
snelle actie.
5

ZATERDAG A.S. 2X OPEN HUIS. U BENT VAN HARTE WELKOM !!
Oranjestraat 12-7
Zandvoort

Dit penthouse ligt op de 3e etage van het appartementencomplex “Oranjehof” en verkeert in nieuw staat. Het heeft
een ruime living, 1 slaapkamer, een open keuken en moderne
badkamer en een zonnig balkon. Eventueel is een privé- parking
beschikbaar. Gelegen in het centrum én in de luwte. Heerlijk en
exclusief wonen in het centrum van Zandvoort!
•
•
•
•

Fraai penthouse met royale living;
Verkeert in nieuw staat;
Woonoppervlakte ca. 80m2;
Eventueel privé parking beschikbaar.

Zomermarkt trekt ca. 50.000 bezoekers
Het zag er in eerste instantie niet naar uit maar de zomermarkt van afgelopen zondag is de drukste ooit geweest. De organisatie was bang dat de hele dag in het water zou vallen maar gelukkig gebeurde dat niet. Sterker
nog, de weergoden waren organisator Ferry Verbrugge zelfs goedgezind. Een winderige zonovergoten, niet te
warme middag zorgde voor naar schatting 50.000 bezoekers. Op het strand stoof men weg, in het centrum
was het feest. Hieronder laat de Zandvoortse Courant u enkele beelden van deze succesmarkt zien.
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Spetterend
Zandvoort Alive

We hadden allemaal zo gehoopt op mooi, zonnig weer. Maar
helaas, het werd regen en storm zaterdagavond tijdens het
strandfestival Zandvoort Alive. Toch mocht het weer de pret

voor de feestgangers niet drukken. De tenten die ter voorberei-

ding bij de strandpaviljoens waren geplaatst stonden overvol

dansende bezoekers. En zondag, toen de zon zich wél liet zien,
barstte het feest al helemaal los!

Zaterdag 16 augustus Open Huis van 11:00 tot 13:00 uur
Vraagprijs: € 279.500,= k.k.

Max Euwestraat 8
Zandvoort

Deze ruime en luxe 2-onder-1-kapwoning heeft een voor- en
achtertuin, een royale living met open keuken, 4 slaapkamers
en een ijne achtertuin gelegen op het ZUIDEN. Wonen in een
heerlijke, rustige omgeving waar de kinderen op straat kunnen
spelen en op loopafstand van de prachtige duinen met het Visserspad, het centrum en het strand.
•
•
•
•

Royale woonkamer over de gehele breedte van het woonhuis;
Fraaie achtertuin op het zuiden;
Perceelgrootte 258m2, de woonoppervlakte ca. 130m2;
Parkeren op eigen terrein mogelijk.

Zaterdag 16 augustus Open Huis van 13.00-15.00 uur
Vraagprijs: € 487.500,= k.k.

Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Skyline 13, Bruxelles aan Zee
en Mango’s Beachbar hadden hun best gedaan om het
feest zo ‘droog’ mogelijk te
laten verlopen. Vrijwel overal kon men zaterdag uit de
regen genieten van de beats
van diverse artiesten. Deze
goede voorbereiding van de
organisatie zorgde ervoor
dat er toch ook zaterdag een
hoop publiek uit Zandvoort
en omgeving op het strandfestival was afgekomen.

Zondag

Door het gunstige weer was
het zondag wel opmerkelijk
drukker dan de avond ervoor.
Het leek erop dat de mensen
die het zaterdag af hadden
laten weten, zondag alsnog
richting het Zandvoortse
strand waren gekomen. Nu
met slippers aan en zonnebril op! Hoewel het even wat
tijd nodig had voordat het
feest echt op gang kwam,
kwam iedereen in de stemming tegen de tijd dat de
succesvolle band VanKessel
en DJ Gregor Salto op het
podium verschenen.

Actie = Reactie!

Verkopen of aankopen?
Schakel de actiefste makelaar in!

• NVM-kantoor midden in het centrum!
• Gecertiiceerde makelaars & taxateurs o.g.!
• Optimale FUNDA.nl presentatie!
• Scherpe tarieven!
Actieve makelaardij werkt. Ook voor u!

VanKessel en Louis Schuurman live bij Zandvoort Alive

Breed scala

Rob Greeven

Kim Dekker

Timo Greeven

Één van de doelen van
Zandvoort Alive is om bezoekers in alle soorten en maten
op het feest af te laten komen. En dat is de organisatie
van het festival dit jaar weer

goed gelukt. Het scala van
aanwezige muzieksoorten
en artiesten was ontzettend
breed. Dit zorgde voor een
heerlijk onbezonnen, voor-ieder-wat-wils sfeertje. Voor de
dance- en houseliefhebbers
was er een aantal bekende
DJ’s aanwezig en bij de live
stage bij Bruxelles konden
popliefhebbers genieten van
de optredens van één van de
vele aanwezige coverbands.
Zo was daar zaterdagavond
volop aandacht voor de
Engelse Maybe Winehouse,
die een spetterende vertolking van Amy Winehouse
neerzette, en ging iedereen zondag uit zijn dak op
de vrolijke soulsounds van
Buckwheat.

Knallende afsluiter

Bij de strandtenten Skyline
en Mango’s was vooral het
jongere publiek te vinden.
Daar draaiden de populaire
DJ’s. Op zaterdagavond waren het vooral Erick E en Don
Diablo die achter de draaitafel bij Skyline de aandacht
van de bezoekers trokken.
Zondag zorgde dorpgenoot
DJ Raymundo bij Mango’s
voor een knallende afsluiter
van een spetterend festival.
En daarmee mag de organisatie terugkijken op een
succesvol en vooral sfeervol
Zandvoort Alive 2008!
7
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Sponsor worden van het wekelijkse weerbericht?
Bel 06-4342 9783 en vraag naar de mogelijkheden!

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Dorpsgenoten
NIEUW

Herman Duiven

NIEUW

Mijn dorpsgenoot deze week is iemand die noodgedwongen naar Zandvoort is verhuisd. Zijn naam: Herman Duiven. Al 26 jaar woont hij, tot volle tevredenheid, in Zandvoort waarvan 12 jaar met zijn vrouw Arina. Maar laten we
bij het begin beginnen.

Wilhelminaweg 50

Bilderdijkstraat 19

In het “Groene Hart” ligt in een rustige straat deze uitstekend onderhouden en uitgebouwde gezinswoning met een zonnige en fraai aangelegde voor- en achtertuin. Deze ruime woning is aanzienlijk
vergroot door een uitbouw aan de achterzijde en een bij de woning getrokken bergruimte. Tevens is
de nok van de tweede verdieping verhoogd, waardoor een extra woonlaag is gecreëerd. Parkeren is
mogelijk op eigen terrein aan de achterzijde.
Totale perceeloppervlakte 233 m2.

In gezellige en kindvriendelijke woonomgeving gesitueerde goed onderhouden, ruime eengezinswoning met voor- en achtertuin, stenen schuur en achterom. De woning beschikt o.a. over een royale
woonkamer met erker, 5 slaapkamers, moderne half open keuken v.v. diverse inbouwapparatuur en
een badkamer met ligbad en wastafel.

>
>
>
>
>

Totale woonoppervlakte ca. 130 m2
L-vormige en uitgebouwde woonkamer
De woning is geheel voorzien van dubbel glas
Zonnige achtertuin met vrijstaande stenen berging en achterom
Rustige en kindvriendelijke omgeving in de mooiste buurt van Zandvoort.

>
>
>
>
>
>

Vraagprijs € 450.000,- k.k.

Bruynzeel vloerdelen over gehele begane grondverdieping
De gehele woning is voorzien van kunststof kozijnen met dubbele beglazing
Laminaatvloer op gehele 1e etage.
Totale woonoppervlakte 115 m2
Bouwjaar 1948
De kindvriendelijke wijk Oud-Noord is recentelijk gerenoveerd en er zijn veel speelvoorzieningen
geplaatst.

Vraagprijs € 309.000,- k.k.

Van Speijkstraat 2-51

Brederodestraat 28

Zeer fraai afgewerkte 4 kamer maisonnette met riant dakterras en inpandige garageplaats en
berging. Deze maisonnette is gelegen op de eerste en tweede verdieping en beschikt over 2 balkons,
3 royale slaapkamers met Frans balkon, luxe badkamer v.v. ligbad, separate douche en dubbele
wastafel, riante en moderne Siematic woonkeuken v.v. inbouwapparatuur, royale living met toegang
naar het dakterras. Woonopp. 130 m2.

In gewilde buurt Zandvoort-Zuid, op een fraaie locatie gelegen vrijstaand woonhuis (ca. 110m2) met
besloten zonnige achtertuin. Dit charmante woonhuis is gebouwd in 1914 en verkeert in uitstekende
staat van onderhoud. Lichte woonkamer (ca. 27m2) met openhaard en aangebouwde serre, aparte
eet/werkkamer (ca. 3,90x3,40m) met openslaande deuren naar de achtertuin, kelder op stahoogte,
royale keuken met toegang naar de fraai aangelegde achtertuin, 2 royale slaapkamers met kastenwand,
moderne badkamer met ligbad, bidet, 2e toilet en wastafelmeubel, div. bergingen w.o. vliering.

> De servicekosten bedragen € 122,- per maand
> Eventueel 2 garageplaatsen ter overname
> Een moderne en perfect afgewerkte woning om zo te betrekken op een uitstekende locatie nabij
strand en centrum.

Vraagprijs € 439.900,- k.k.

Zandvoort - Hogeweg 5
Tel 023 - 571 29 44
www.vanschaikomaco.nl

>
>
>
>

Voldoende parkeergelegenheid middels vergunningensysteem
Mogelijkheid voor derde slaapkamer op de begane grond
Gehele buitenzijde geschilderd in voorjaar 2007
Rondom gevoegd in 1999.

Vraagprijs € 425.000,- k.k.

Haarlem - Rijksstraatweg 8-10 - tel 023 - 5 255 2
Haarlem entrum - Spaarne 38 - tel 023 - 5 428 408
www.omaco.nl

kerk tentoongesteld. De opbrengsten van zijn kunstwerken
gaan naar een kindertehuis in Indonesië. “Via foto’s van mijn
vriend, die daar vaak heen gaat, zie ik hoe het geld besteed
wordt en dat geeft mij weer veel voldoening.”

Geloof

Dertien jaar geleden ontmoette Herman, bij Nieuw Unicum,
Herman Duiven (54) heeft tot zijn 16e jaar in de Hoeksche zijn Arina. Het klikte samen en al twaalf jaar delen ze lief en
Waard gewoond, daarna is het gezin Duiven naar Axel in leed. Herman is nog steeds gelovig en heeft zijn kerk gevonZeeuws Vlaanderen verhuisd. Herman heeft verschillende den in de Evangelische Levend Woord Gemeente in Haarlem.
banen gehad, zo heeft hij gevaren op een tanker, is hij
Deze gemeente is gebaseerd op de liefde van
kapper geweest en werkte hij bij een houtzageJezus en vanuit die liefde streeft men errij. Wat zijn ogen zagen, maakten zijn hannaar om te bouwen aan onderlinge
den. Zijn leven verliep zoals bij iedere
relaties en om de opdracht, die
26 jarige, gewoon gezellig. Totdat hij,
God voor de gemeente heeft,
door oververmoeidheid, een autote vervullen.
ongeluk veroorzaakte. De frontale
botsing op een kruispunt, laat
Hobby’s
in de avond, veranderde in één
Buiten het tekenen is
klap zijn leven. In kritieke toeHerman een natuurstand werd Herman naar Gent
mens. Het liefst staat
vervoerd waar hij drie keer een
hij heel vroeg op om de
hartstilstand kreeg. Ondanks
stilte van de natuur op
operatie’s en revalidatie’s werd
te zoeken. Hij houdt van
al snel duidelijk dat Herman
hengelen en is lid van
afhankelijk van zijn rolstoel zou
de visclub ‘de Rijdende
zijn. Voor zijn dagelijkse verzorging
Karper’ van Nieuw Unicum.
was hij aangewezen op een dagverAl menig keer heeft Herman
blijf van een verzorgingshuis. Herman
meegedaan met de jaarlijkse
zag het leven eigenlijk niet meer zitten.
‘Rollende Visnacht’ en ook dit
Totdat zijn nicht hem wees op het geloof.
jaar was hij van de partij. Zijn liefste
Herman Duiven
Herman was eigenlijk helemaal niet gelovig want
wens om eens te vliegen is uitgekomen,
de vraag ‘waarom juist ik’ maalde door zijn hoofd. “Maar
samen met Arina heeft hij al vele landen bezocht.
lieverlee”, vertelt Herman, “kwam ik door een wonder tot het Bovendien doet Herman boodschappen voor zijn medebegeloof en dat veranderde mijn leven.”
woners die niet meer naar Zandvoort kunnen. “Een kleine
moeite om iets voor een ander te doen, toch? Ik heb een
Doorzetter
goede elektrische rolstoel waarmee ik ook twee keer per
Herman besloot om uit Zeeuws Vlaanderen te vertrekken week naar Haarlem ga om de gebedsbijeenkomsten bij te
en koos 26 jaar geleden voor Nieuw Unicum. Dat was een wonen”, legt Herman bescheiden uit. Als de gelegenheid
grote beslissing, om zonder familie en vrienden deze stap zich voordoet, gebruikt hij het looprek. Dat is een hulpapte maken. In het begin was het erg wennen maar met de paraat op wielen waarmee hij zelfstandig rondjes door het
woorden van z’n tante in zijn achterhoofd (“Kind, ze bak- gebouw kan lopen.
ken overal brood”), lukte het hem om uit het diepe dal te
komen. Hoewel Herman zijn handen niet meer optimaal kan Herman heeft geen spijt dat hij naar Zandvoort is gekomen,
gebruiken, nam hij schilderlessen bij Nieuw Unicum. Met want juist daardoor is zijn leven als een blad aan de boom
aanpassingen voor penseel en potlood maakt Herman nu in alle opzichten veranderd. Er zijn twee dingen die hij zeer
de mooiste aquarellen. “Over een aquarel doe ik minstens belangrijk vindt: zijn Arina en het geloof, zonder dat is het
een maand. Mijn onderwerpen zijn veelal natuur en men- moeilijk om zo positief te blijven. Soms is het goed om eens
sen.” Hij heeft al vele tentoonstellingen in Zeeland, Haarlem stil te staan bij het levensverhaal, wat anders is dan ons
en Zandvoort verzorgd. Tot 30 augustus zijn elke zaterdag- dagelijks wereldje. Dank je wel Herman dat je jouw verhaal
middag twee van zijn schitterende aquarellen in de Agatha met mij wilde delen.

Krant niet ontvangen?

Augustus op septembertoer

door Nel kerkman

Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Ook de rest van deze week gaat het onbestendige septemberweer(!) gewoon voort en waarschijnlijk knapt het
weer tegen, of juist in het komende weekeinde wel wat
op. Opvallend waren de getoonde verschillen tussen het

Amerikaanse weermodel en het Europese de afgelopen
etmalen.

De Amerikanen waren de
laatste dagen relatief positief over de neerslagkansen
voor deze week, terwijl het
grote Europese model ook
richting de verwachtingshorizon (tien dagen) nog
voluit ‘depressiewerk’ liet
zien op de kaarten. De tijd
zal het weer eens leren en
de weerkaarten moeten
haast wel beter gaan ogen,
want belabberder dan de
afgelopen dagen kan bijna
niet.
Opmerkelijk de laatste
tijd is de stevige wind,
die met name de kop opsteekt achter de gepasseerde regenstoringen.
Woensdagmiddag stond er
boven de open Zandvoortse
duinen ook weer een harde
wind uit het zuidwesten.
Betere dagdelen (deze
donderdag en in het weekeinde) worden regelmatig
afgewisseld door nog enkele (vaak ondiepe) buien
en zowel windrichting als
temperatuurlijn blijven
vrijwel ongewijzigd in deze
randstedelijke regio. Die
vlaagwind gaat echter afnemen en op vrijdag staat
er nog maar windkracht 3.
Met name deze donderdag
en ook op vrijdag is er een

kans op het zien van een
waterhoos(je) boven zee.
Zoals gezegd lijkt er tegen het
weekeinde wel wat herstel
in te zitten, maar hoe lang
dit gaat duren en of het wel
geheel van de grond komt is
lastig exact te zeggen in dit
soort grillige weersomstandigheden. Opmerkelijk blijft
dat dit genre tegenvallende
zomermaanden wel hoog
blijft scoren wat de gemiddelde temperatuur betreft.
Deze augustusmaand zit alweer ruim anderhalve graad
boven de normaal momenteel. Let wel, dit is volgens
de oude, maar nog steeds
gangbare temperatuurnorm,
dus het tijdvak 1971-2000,
waarin een heleboel koude
en kille zomers zaten die zo
berucht waren in de jaren zeventig en tachtig. Als we een
nieuwe temperatuurnorm
zouden hanteren, bijvoorbeeld 1990-2005, zou deze
maand normaal zijn tot nu
toe qua temperatuur. Voor
de gewassen in het vrije veld
werkt deze zomer uitstekend
tot nu toe. De aardappelen
groeien als kool en ladingen
bosfruit, zoals blauwe bessen en zelfs bramen, worden
al geplukt momenteel.
Weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

20

21

20

21

Min

13

13

13

13

Zon

60%

55%

50%

50 %

Neerslag

40%

40%

40%

35%

Wind

zw. 5

west 3-4

west 3-4

zw. 3-4

Weer
Temperatuur
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Gemeenschapshuis
ZOEKT U RUIMTE VOOR
EEN BRUILOFT, FEEST,
VERGADERING,
CLUB OF PARTIJ
KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

Voor
gezelligheid,
lunch & diner

Ab v.d. Moolen
STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIDSSTRAAT 17
TEL. 573 14 47 MOB. 06-10792723

C U L T U U R
Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

Restaurant Cinq
3-gangen dagmenu
€ 29,50
4-gangen dagmenu
€ 34,00

Alle gerechten zijn
ook af te halen!

Hè, hè, lekker uitgerust
weer volkomen tot uw dienst

5-gangen dagmenu
Chefs Special
€ 46,50
Voor reserveringen:
023-5716119/info@tfaz.nl

Grand Café Danzee - Kerkplein 8 - T. 023 571 22 52

Café Oomstee
Vrijdag 22 augustus
aanvang 21.00 uur

Mulder & Mulder

Wandelen voor borstkanker

De landelijke Stichting ‘A Sister’s Hope’ zal na de succesvolle actie in 2007, ook in 2008 een
tweedaagse sponsorwandeling van 60 km op 11 en 12 oktober organiseren. Het doel van

dit evenement is om nog meer geld dan verleden jaar (€ 530.000) in te zamelen om meer

en beter onderzoek naar borstkanker mogelijk te maken.

drag van € 1500 voor Bert
in te zamelen. Ze heeft bij
verschillende ondernemers
collectebussen neergezet
met een foto van haar man
en het logo van de stichting erop. De bussen staan
bij: Wasuniek (Haltestraat
59), kapsalon Headsigns
(Louis Davidsstraat 11) en bij
Pluspunt Nieuw Noord waar
Bert Beumer als vrijwilliger
de belbus rijdt.

feat.

Frits Kaatee
Zie onze website: www.oomstee.nl
Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort - 023-57 387 27

Autoverzekering
vanaf € 6,- p/mnd
* startkorting tot 65%

Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl

De collectebussen van Zisca Beumer

door Nel Kerkman

Een jaar geleden vroeg
dorpsgenoot Zisca Beumer
in een artikel aandacht voor
‘A Sister’s Hope’. Zij en haar
vriendin waren op zoek naar
mensen die de tweedaagse
wandeling wilden sponsoren. Iedere deelnemer moet
namelijk het minimale bedrag van € 1500 inzamelen
om met de wandeling mee
te mogen doen.

Sponsors gezocht

Door de ziekte van haar zusters is Zisca persoonlijk be10

Spreuk van de week:

trokken bij kanker. Ook nu is
ze op zoek naar de nodige
financiën voor het goede
doel maar dit keer wil ze haar
man Bert ondersteunen. Hij
gaat de uitdaging aan om de
tweedaagse wandeling van
30 km per dag te lopen. Om
zich voor te bereiden heeft
hij, voor de eerste keer, met
de vierdaagse van Nijmegen
meegedaan en ook uitgelopen. Zisca zet zich, net als
vorig jaar, weer in als vrijwilligster bij het verzorgen van
de gesponsorde maaltijden.
Ondertussen is ze druk bezig om het minimale be-

Informatie

Elk bedrag is welkom en alle
kleine beetjes helpen. Niet
alleen een donatie is voor 27
september welkom maar ook
sponsors die het goede doel
van de stichting willen steunen. Om Bert Beumer inancieel te ondersteunen kunt u
uw bijdrage overmaken naar
Stichting A Sister’s Hope,
Postbank rekeningnummer
3922900 met, héél belangrijk,
de vermelding van: deelnemer G. Beumer deelnemersnummer: 1133. Informatie
over de stichting en de doelstelling zijn te vinden op
www.astistershope.org.

Wat u zegt kan belangrijk zijn. Het is echter belangrijker
om te weten hoe uw woorden geïnterpreteerd kunnen worden.

The World At Your Beach Festival 2008
Op zondag 17 augustus 2008 wordt voor de 7e keer het festival

The World At Your Beach georganiseerd. Wereldmuziek, thea-

uniek als vernieuwend festival voor jongeren in de muziek-

dende kunst wisselen elkaar af tijdens dit gratis toegankelijke

tent op het Raadhuisplein. Via dit podium wil de organisa-

evenement, dat voor het eerst plaatsvindt in Zandvoort: van

tie talentvolle jeugd een kans geven om op te treden voor

12.00 tot ca. 22.30 uur op de Boulevard en het strand!

Doel

De doelstelling van The World At Your Beach is om het
Badhuisplein, de boulevard boven en het strand voor de
strandpaviljoens Skyline, Bruxelles aan Zee en Mango’s
Beachbar om te bouwen tot een gratis toegankelijk festivalterrein waar kwalitatief hoogstaande theater- en muziekvoorstellingen van groepen met een verschillende (multi)
culturele achtergrond te zien en te beluisteren zullen zijn.

een publiek. Het gaat niet om één bepaalde uiting van
kunst, alles mag en alles kan mits het maar podiumkunst
is! De winnaar krijgt de titel ‘Most Talented 2008’.

Acrobatiek tijdens het The world at your beach festival

Line up

Een groot aantal groepen en inividuele artiesten zal optreden. Een kleine greep uit de line up: What Fun!, The
Cheerful Fruitflies, Bernies’ Lounge, Mdungu, Kareem
Raihani, Zabumba, De Soepsisters, Rina Mushonga, Todos,
La Manouche, Roel C. Verburg, La Ocasion, Bohemen, Sofrito
Na’ Más, Salsa Motion en DJ Andres.

Vakantieganger exposeert bij
bibliotheek Duinrand
Tijdens de maand augustus vult de Duitse kunstenaar Mi-

chael Weber de wanden van de expositieruimte in de Zandvoortse openbare bibliotheek met olieverfschilderijen en

aquarellen. Het is de derde keer dat Weber zijn kunstwerken
in onze badplaats presenteert.
tekst en foto Nel Kerkman

Het is heel opmerkelijk dat
een buitenlandse kunstenaar een tentoonstelling
in Zandvoort heeft. De
familie Weber voelt zich
hier thuis want in de 30
jaar dat ze als gast naar
het dorp komen, hebben
ze vrienden gevonden en
kunnen ze zich inmiddels
in het Nederlands verstaanbaar maken.

Abstracte kunst

Michael Weber (50) werkt
sinds eind jaren 80 als
vrije kunstenaar en heeft
zijn kunstwerken zowel in
Duitsland als in Nederland
op talrijke exposities tentoongesteld. Zijn voorkeur
gaat uit naar de abstracte
kunst en zijn materiaalkeu-

werk van Michael Weber

ze is olieverf en aquarel. De
tentoongestelde olieverven
zijn in aarden kleuren geschilderd en daarbij verwerkt
Weber afvalmateriaal, om
structuur in zijn schilderijen
aan te brengen. Daarvoor
gebruikt hij zand, netjes van
sinaasappels en uien en in
natte toestand worden er
eventueel kralen in geixeerd.
Vervolgens schildert hij de
verf, dus niet eerst op het

Kunstfestijn van start
Met het Kunstfestijn start komend weekend een even

ter en andere activiteiten zoals workshops, cabaret en beel-

Door mooie locaties als deze te combineren met een veelzijdige programmering (artiesten en muziek uit alle windstreken) heeft The World At Your Beach in de afgelopen jaren een
eigen identiteit ontwikkeld als multicultureel festival met
theater, muziek, cabaret, dans en kunst. Het heeft naamsbekendheid verworven in Noord-Holland en ver daarbuiten.

Marco Termes

(Marco wordt gesponsord door Grand Café Danzee)

palet gemixt, met een brede
kwast direct op het linnen.
Daarbij ontstaan er bijzondere effecten. De aquarellen
zijn feller van kleur maar ook
hier gebruikt de kunstenaar
de verf direct uit de
tube waarbij pas later
water overheen wordt
gespoten. Ook deze
schildermethode geeft
een speciaal resultaat.
Daarbij hebben zijn
werken geen titel maar
zijn allemaal voorzien
van een nummer. De
reden is zoals Weber
zelf formuleert: “Titels
dwingen de toeschouwer in een bepaalde richting
en daarmee verdwijnt een
stuk van de eigen interpretatie.” Een bijzondere combinatie die deze expositie
speciaal maakt.
De tentoongestelde kunstwerken van Michael Weber
zijn te bezichtigen tijdens de
openingstijden van de bibliotheek aan de Prinsesseweg
34 in Zandvoort.

Er zijn al een veel acts ingeschreven die op 17 en 24
augustus door middel van
voorronden zich voor de
grote inale op 31 augustus
kunnen plaatsen. Hip-hop
bands, artiesten met eigen
geschreven nummers, theater- en dansacts zullen de
voorrondes opvullen. De
beste talenten gaan door
naar de inale op 31 augustus

met in de jury onder andere
Bram Biesterveld en Conny
Lodewijk. Voor de winnaar(s)
wacht een weekend Center
Parcs en een optreden tijdens het KIKA Artiestengala
2009.
Het Kunstfestijn begint om
13.00 uur en rond 17.00 uur
zal de jury de dagwinnaars
bekend maken.

Emmy Verhey in Protestantse kerk

Komende zondag speelt de bekende Nederlandse violiste
Emmy Verhey in het kader van de Kerkpleinconcerten van
de stichting Classic Concert in de Protestantse kerk op het
Kerkplein. Tevens zal dan Aart Bergwerff het bekende Knipscheerorgel bespelen.

oolconcert van Tsjaikovski
voor 2500 toeschouwers.
Mede dankzij haar grote professionaliteit is Verhey al 40
jaar een veelgevraagd soliste.
De opmerkelijke diversiteit
van haar repertoire is illustratief voor haar muzikale
veelzijdigheid en technisch
vakmanschap.
Ook Aart Bergwerff speelt al
vanaf zijn 7e jaar. In zijn muziekopvatting staan expressie
en communicatie centraal.
Hij speelt tangomuziek op
het kerkorgel en zoekt naar
nieuwe wegen waar de orgelcultuur invloeden opdoet uit
bijvoorbeeld wereldmuziek en
jazz. Met een even grote liefde
speelt hij echter werken van
Bach, Franck en Reger.

Emmy Verhey

Al jaren staat Emmy Verhey op
grote hoogte in de wereld van
de klassieke muziek. Op haar
zevende kreeg ze haar eerste
vioolles en binnen een jaar
speelde zij alle vioolconcerten
van Johann Sebastian Bach.

foto: Jikke van Loon

Bestempeld als wonderkind
ging zij op achtjarige leeftijd
studeren bij Oskar Back. Op
13-jarige leeftijd (3 september
1962) trad ze voor het eerst
voor publiek op in het Kurhaus
in Scheveningen met het vi-

Gespeeld zullen worden werken van Johann Sebastian
Bach, Antonio Vivaldi, Johan
Severin Svendsen en Wolfgang
Amadeus Mozart. Het concert
begint om 15.00 uur en is zoals gewoonlijk gratis toegankelijk. De kerk gaat om 14.30
uur open. Na aloop is er een
openschaal collectie.
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Medina Woninginrichters
Hele maand augustus:

Heerlijke Shaslicks
5 halen = 4 betalen

Combineer meer met de geit.
Dartelaar zacht en fris!

500 gr van € 7,95 nu voor € 5,95

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Nieuwe Sia en
Riverdale collecties
zijn binnen.

www.de-bode.nl
Pashouders op alle artikelen 5% korting.

Van € 14,50 voor € 13,75
Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102
7 dagen per week geopend
van 09.00 tot 22.00 uur

Door
rookschade
zijn
wij helaas
gesloten.

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

q(Vouw)gordijnen qTapijt
023-531 78 40
qVitrages
qVinyl
Haltestraat 56
qLuxalex
qLaminaat
2042 LP Zandvoort
qZonwering
qParket
www.medina-woninginrichting.nl

Voor pashouders
Gekookte mosselen
met frites +sla

L

Potgieterstraat 4
2041 PC Zandvoort
Telefoon 023 – 5717 287
Mobiel 06-5577 8563
Mobiel 06-1887 6726

(vraag naar onze voorwaarden)

ZandvoortPashouders
ontvangen bij boeking
een barbecue pakket

pashouders 5% korting op de gehele collectie.

Addie Ottho & Zn

Gratis proefles

Nazomeren
in je eigen achtertuin?

Nieuwe quilts, spreien
en kussens binnen!

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

Voor zandvoortpashouders aanbieding:

GRAND CAFÉ 25

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Bel voor informatie
06-54280393 of 023 - 5730107
www.members.lycos.nl\rijschoolduet

ZandvoortPas houders 10% korting

Voor Pashouders:

Bij diner van 2 pers.
gratis karafje wijn!
Kerkstraat 25 - Tel. 5713510

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)

Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Laarzen € 29,95
e mode
Chaozzz - Schoolstraat 3
Betaalbar oud
023-57 34 221
en
g
n
voor jo
Woensdag gesloten

Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Van maat 34
tot en met
maat 56

Deze pas is geldig t/m 31 december 2008
Uw op naam gestelde ZandvoortPas
wordt, tesamen met een welkomstkado,
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.
Met de aangehechte tegoedbon voor een
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst
tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Krentenbollen

Lekker mals
en makkelijk voor op het strand!

OP=OP

6 halen
4 betalen
Aanbod geldig tot en met woensdag 20 augustus 2008
en alleen in onze vestiging te Zandvoort.
Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 - 57 12 865
Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

zichzelf te beginnen. “Ik was vroeger altijd al

schriften vind ik erg leuk om te lezen. Het is

Mode en trends:

Sjaak Balkenende van de gelijknamige Bruna:
ben gewerkt besloot Sjaak Balkenende voor

Het prijsje
is haast nog
malser dan
de bolletjes:

Winkeliers:

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat
Autorijschool Duet - 06-54280393
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hobby -Art- Gasthuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - www.nympheia.com
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

Na jarenlang bij een autobedrijf in Lisse te heb-

Bestel nu de ZandvoortPas 2008

(in alfabetische volgorde)

Verzorging en vrije tijd:

“Zandvoort is heerlijk, ik wil hier niet meer weg”

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Lijst van deelnemende bedrijven

veel in boekenwinkels te vinden. Vooral tijd-

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Chaozzz - Schoolstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Schofies Kindermode - Haltestraat

gewoon op mijn pad gekomen”, vertelt Sjaak
Balkenende, eigenaar van Bruna Balkenende.
“Op 1 februari 1996 zijn we in
Zandvoort van start gegaan. Het
eerste jaar was best lastig. Ik wist
toen nog niet zoveel af van het runnen van een zaak. Maar het is ons
als team gelukt om er een goedlopende zaak van te maken”, herinnert Sjaak zich de beginjaren.
Bruna Balkenende is al jaren een
begrip in Zandvoort. Er is een ruim
assortiment aan kantoorspullen,
schoolartikelen, schrijfwaren,
boeken, kranten, tijdschriften en
wenskaarten. Daarnaast verkoopt
Bruna ook inktpatronen en rookwaren. Verder kunt u in deze winkel ook terecht voor staatsloten,
strippenkaarten, telefoonkaarten
en postzegels. “Het is een gezellige en drukke winkel. Er komen
veel vaste klanten, maar ook dagjesmensen en toeristen. De sfeer is
goed. Soms is het net een sociale
ontmoetingsplek: iedereen maakt
een praatje met elkaar. Dat vind ik

Wonen en onderhoud:

alleen maar positief. Het maakt
mijn dag goed als klanten met een
glimlach de winkel verlaten”, vertelt Sjaak enthousiast. Wat Sjaak
ook erg leuk vind is dat hij op straat
vaak wordt begroet met: Dag, meneer Bruna. Hoe gaat het? “Dat zijn
nou leuke dingen. Ik woon in Lisse,
maar ik ben heel nauw betrokken
met het dorp. Zandvoort zit in
mijn hart. Zandvoort is heerlijk: ik
wil hier niet meer weg”, zegt Sjaak
lachend.

ZandvoortPas

De Zandvoortse Courant heeft een
goede relatie met Bruna Balkenende

en haar medewerksters. Voor
het inleveren van een Zandkorrel
(mini-advertentie) of voor het
aanvragen van een ZandvoortPas,
kunnen de lezers bij Bruna terecht.
Voor ZandvoortPashouders heeft
Bruna Balkenende een wisselende
aanbieding. In de maand augustus ontvangt u op vertoon van de
ZandvoortPas 15% korting op tijdschriften.
Bruna Balkenende, Grote Krocht
18. Open van maandag tot en
met vrijdag van 9.00 tot 18.00
uur. Zaterdag: 9.00 tot 17.00 uur.
Zondag: 13.00 tot 17.00 uur.

Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Mark Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:

Grand Café 25 - Kerkstraat
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
She Satehcafé - Zeestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Heden Verleden

OVZ Cultuurfonds
Muziek, cultuur en kindertheater
redactie: Info@ondernemendzandvoort.nl - fotograﬁe, Joop van Nes

100 jaar
1908-2008

17 augustus: Kunstfestijn
Zandvoorts talentenfestival nu al succesvol
Het Zandvoortse Kunstfestijn, krijgt professionele vormen. Het enthousiasme van Roy (18) en Joyce (19) kan sinds kort rekenen op de
steun van (jury)professionals Johnny Kraaijkamp jr., Conny Lodewijks, Kees van Amstel en Henry (so you wanna be a popstar). Aanmeldingen van hip-hop bands, eigen geschreven nummers met enkel
de gitaar, theaterstukjes, dansacts zullen de voorrondes opvullen. De
beste talenten gaan door naar de ﬁnale op 31 augustus. Voor de winnaars wacht een weekend Centerpars en een optreden bij hét Zandvoortse KIKA artiestengala 2009. Iedere zondag in augustus vanaf 13.30
uur op het Raadhuisplein.

Ondernemersvereniging
wil ook bruisend Gasthuisplein
De zondagmiddag optredens in het Muziekpaviljoen zijn in korte tijd
populair geworden. Als het aan de ondernemersvereniging OVZ ligt
wordt de Zandvoortse zondag de gezelligste zondag van de regio. De
meeste Zandvoorters hebben dat al ontdekt. En vanaf 2009 moet dat
ook in de regio steeds bekender worden. In 2009 wil de OVZ ook graag
het Gasthuisplein nieuw leven inblazen. De OVZ roept gemeente,
ondernemers en culturele sector op samen 10 culturele manifestaties
te organiseren bestaande uit kunst, cultuur en kindertheater. Volgens
de huidige afspraak met de gemeente is de OVZ voornamelijk beperkt
tot het Muziekpaviljoen. De OVZ zou dat graag willen uitbreiden met
het Gasthuisplein. Want volgens de OVZ kan ook het Gasthuisplein
een bruisend plein worden. Mits we het samen doen! Vindt u dat ook?
Wordt dan sponsor of donateur van het OVZ Cultuurfonds. Voor een luttel bedrag kunnen we ook het
Gasthuisplein nieuw leven inblazen. Samenwerken heeft de toekomst!
Virgil Bawits, voorzitter Ondernemers Vereniging Zandvoort, info@ondernemendzandvoort.nl

Grote Krocht: Shanna’s Shoerepair Daniel Groente en Fruit Dierenspeciaalzaak Dobey Radio Stiphout Kaashuis de Tromp Winkel Bruna
Balkenende RABO Bank Slagerij Marcel Horneman Albert Heijn. Haltestraat: Chocoladehuis Willemsen Parfumerie Moerenburg
V.O.F. Spiers-van Ravensberg Blokker Vlug Fashion La Bonbonnière De Kaashoek Sea optiek Slagerij Vreeburg Bloemsierkunst Bluijs
Restaurant Mollie & Co. Kerkplein/Kerkstraat: Café Koper Friture d`Anvers Beachim Pole Position C’est Bon Specialiteiten Van Dam.
Winkelstraten overig: Circus Zandvoort BV HEMA Zandvoort Zandvoortse Apotheek Van Vessem Le Patichou Printing People Van Dam
Vis B.V. Headsigns Kapsalon DEKAmarkt IJzerhandel Versteege Reisbureau KVSA B.V. Hotels & Recreatie: Hotel Zuiderbad Center
Parcs Zandvoort Hotel Faber NH Hotel Zandvoort Play in BV Amusino Royal C.F. Poppenburg Automaten BV Anti Slipschool Slotemakers Holland Casino Zandvoort Club Maritime BDO Accountants Overig bedrijfsleven: Makelaardij van Schaik Makelaardij Cense & van
Lingen Kuuna Foundation Belastingadviseur N. Bakels Kwekerij van Kleeff Aannemersbedrijf Koster HBR Adviescentrum Keur en
Zoon ABN*AMRO Bank Modern Art Accountantskantoor Huppelschoten Parkeerterrein De Zuid Loodgietersbedrijf Spolders Van De Graaf
Holding Nieuwe leden: Auto Strijder Cane & Co interieur De Bode woonaccessoires Confetti Home of Fashion Brands Taxi Centrale Zandvoort
Autobedrijf Karimo Installatiebedrijf Nieuwenhuizen

Volgende week is de Kennemer Golf & Country Club
(KG&CC) weer de gastheer van het grootste golftoernooi

de KG&CC zullen dan de deelnemers, waaronder een aantal

Muziekpaviljoen
Programma 2008
17 augustus, Podiumkunst
www.kunstfestijn.nl
Voorronde, 13.30 uur

Saarberg Masts

De Kennemer Golf & Country Club
van Nederland: het KLM Open. Op de schitterende baan van

sterren uit het Europese Ryder Cup team, proberen om de
vette cheque van € 300.000 in de wacht te slepen. De Ken-

nemer Golf & Country Club is de oudste links course in Nederland en wordt gerekend tot de honderd mooiste banen
van de wereld. De baan van de Kennemer is erg geliefd bij
de professionele spelers en het bezoekende publiek.

verdedigingswerken ‘Westwall’ dat weer onderdeel was van
het grote verdedigingswerk de ‘Atlantikwall’. Op de baan
werden in de laatste twee jaren van de oorlog een groot
aantal bunkers gebouwd, 78 in totaal, en de grote anti-tankmuur, waarvan restanten ook in Nieuw Noord nog zichtbaar
zijn, liep dwars over het terrein. Na de oorlog heeft men met
man en macht gewerkt om de baan weer bespeelbaar te
krijgen. Veel bunkers en het grootste gedeelte van de muur
zijn verwijderd maar een aantal bunkers, waaronder ook
een stal voor 36 paarden, zijn onder de grond verdwenen en
in het landschap opgenomen. De laatste grote aanpassing
was de aanleg in 1985 van nog eens 9 holes.

24 augustus, Podiumkunst
www.kunstfestijn.nl
Voorronde, 13.30 uur

7 september, Kindertheater
Kindercarroussel
Duo Arie en Lolly, 13.30 uur
14 september, Muzikaal theater
Voor (groot)ouder & (klein)kind
Peter & de Wolf, 13.30 uur
21 september, Wereldmuziek
Grietjebie (Surinaams), 13.30 uur
Crescendo (harmonie), 17.00 uur
28 september
Shantykorenfestival
5 oktober, GEEN OPTREDEN
i.v.m. A1 Grand Prix festiviteiten
12 oktober, Kindertheater
Duo Arie en Lolly, 13.30 uur

26 oktober, laatste optreden
Slotoptreden muziekpaviljoen
Met internationale Big Band
Flying Dutchman, 13.30 uur

door Erna Meijer

Wat heeft Zandvoort toch een enorme variatie in bedrijven! Deze week staan Piet en Annette Saarberg in de

schijnwerpers, die mede dankzij hun unieke en perfecte samenwerking wereldwijd aan de top staan met de vervaardiging van koolstof masten voor de met de Formule 1 uit de
racewereld te vergelijken A-klasse catamarans.

31 augustus, Podiumkunst
www.kunstfestijn.nl
Finale, 13.30 uur

19 oktober, Country Life
North Hill Country Dancers
Live Band ‘Wanted’ , 13.30 uur

Deze ondernemers ondersteunen het OVZ Cultuurfonds en dragen bij aan een leuker en gezelliger Zandvoort.

&
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De KG&CC is niet altijd aan Zandvoort verbonden geweest. Ze is op 11 december 1910 opgericht in Santpoort
en is in 1926 naar Zandvoort verhuisd. Op 11 december
1910 werd tijdens een oriënteringsvergadering in hotel
Hartenlust in Bloemendaal de beslissing genomen om te
komen tot de oprichting van de Kennemer Golf Club. Deze
vergadering vond plaats op initiatief van de eerste voorzitter van de club, Gérard J. van der Vliet. Bij deze vergadering
waren 29 heren en 4 dames aanwezig. De club kreeg in
1911 in Santpoort de beschikking over een 9-holes baan,
die circa 2005 meter lang was en die in 42 slagen gerond
moest worden. Er werden zowel nationale als internationale wedstrijden op gespeeld want al in 1920 mocht de
jonge club hun eerste ‘Open’ organiseren. Hoewel er op
de 9-holes baan goed te spelen was, was de grote wens
uiteraard een 18-holes baan. De kans daarop werd geboden door de familie Quarles van Ufford. Hun Maatschappij
Zandvoortsch Duin stelde toen voor om het terrein, waar
de club nu gevestigd is, voor een nominaal bedrag in erfpacht te geven. Deze genereuze geste werd met beide
handen aangepakt en de club kon aan de slag.

Veel kampioenschappen

Er zijn na de oorlog ook nog vele internationale toernooien
op de Kennemer gespeeld, waaronder 10 Internationale
Open Kampioenschappen, 3 Internationale Dames Amateur
Kampioenschappen en 5 Internationale Heren Amateur
Kampioenschappen. Recentelijk zijn in 2000 en 2001 de
Internationale Open Dames Kampioenschappen verspeeld
op de Kennemer. De KG&CC was in 2006, 2007 en 2008 de
plaats van handeling van het KLM Open. Ook in 2009, voor
de 20e keer met de KG&CC als gastheer, zal dit belangrijkste
golftoernooi van Nederland in Zandvoort gespeeld gaan
worden.

Bezetter verwoestte baan

Tijdens de oorlog is de baan een aantal jaren door de bezetters in beslag genomen. Het werd een onderdeel van de

De masten hebben een lengte van 9.04 meter en worden gemaakt
uit 190 stukjes van het hele dunne materiaal, dat verschillende
gewichten kan hebben, variërend van 200 tot 400 gram. Aan de
hand van Piet’s ‘geheime’ berekeningen doet zijn vrouw Annette
heel geconcentreerd al het zeer precieze snijwerk van de losse
onderdelen die daarna in een mal geplaatst worden. Gedurende
24 uur volgt dan in een oven tot boven de 100˚C het bakproces
om tot één geheel te komen zonder enige las- of naadvorming.
Het duurt in totaal drie dagen voordat één mast klaar is.
Het zeer kostbare materiaal, dat o.a. ook in de vliegtuigindustrie
wordt gebruikt, is geïmpregneerd met hars en wordt in de loods aan
de Max Planckstraat in rollen opgeslagen in een vriezer met -20˚C.
Inmiddels heeft het bedrijf al meer dan 550 masten gefabriceerd,
die zowel naar heel Europa als ook naar bijvoorbeeld Brazilië,
Amerika en Australië worden geëxporteerd. Bijzonder is dat
Annette een ‘mastenboek’ bijhoudt. Elke mast is qua samenstelling
namelijk uniek en wordt genummerd. Topzeilers uit de hele wereld
boeken veel succes met de masten van ‘Catamaranparts’.

Eerste bal

Op 3 mei 1928 konden de leden voor het eerst van het clubhuis gebruikmaken, 2 weken later sloeg de toenmalige
voorzitter, jhr. G.C. Quarles van Ufford, de eerste drive vanaf
de eerste tee. Voor de ballenjongen die de bal terugbracht
had de jonkheer een zilveren rijksdaalder, een klein kapitaal in die tijd. In de periode tot de Tweede Wereldoorlog
werd de club meerdere malen door het Nederlandsch Golf
Comité, de voorloper van de huidige NGF, gevraagd om de
internationale Open Kampioenschappen van Nederland
te organiseren, hetgeen 4 keer gebeurde.

Piet Saarberg is zelf een vermaarde catamaranzeiler, die o.a. twee
keer het beroemde Rondje Texel heeft gewonnen. Daarnaast
neemt hij deel aan diverse wedstrijden over de gehele wereld,
waarbij hij meestal in de toptien eindigt. Zo gaat hij eind van het
jaar naar Australië en Nieuw Zeeland om mee te doen aan het WK
in de A-klasse. Hij is tevens een techneut, die twaalf jaar geleden
een eigen procédé heeft ontwikkeld om, naast de bestaande aluminium exemplaren, koolstof masten te vervaardigen. Vooral het
verschil in gewicht is opvallend, slechts 8,4 kilo in tegenstelling
tot de veel zwaardere aluminiumuitvoering. Daardoor zijn ze ook
qua veiligheid beter.

Zandvoort

De Kennemer is nu onlosmakelijk verbonden met Zandvoort.
Niet alleen ligt de prachtige baan binnen de gemeentegrenzen van onze woonplaats, ook hebben generaties
Zandvoorters er hun hobby of beroep kunnen uitvoeren.
Velen zijn caddie geweest en weer anderen zorgden ervoor dat de baan in topconditie bleef, zowel beroepsmatig
als parttime. En velen zullen ook in de toekomst aan de
Kennemer Golf & Country Club verbonden blijven.

Naast deze specifieke masten kan de watersportwereld bij
Saarberg ook terecht voor andere onderdelen zoals zwaarden,
roeren, verstaging en zelfs voor complete catamarans! De rompen
worden uit Australië geïmporteerd en in Zandvoort in volwaardige
wedstrijdboten getransformeerd.
Saarberg Masts/Catamaranparts, Celsiusstraat 210 te Zandvoort,
is maandag t/m vrijdag bereikbaar van 8.30 tot 18.00 uur en ‘s
avonds en in het weekend op afspraak. Tel. 5718695, www.catamaranparts.nl.
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Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang -,
wit- en schilderswerkzaamheden
.................
Autobedrijf
Trade Ard.
Lid BOVAG
en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl
.................

Kabel-internet/adsl
installateur
helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of
06-44696001. ;
Met garantie en KvK.
.................

Gezocht:
Alleenstaande vrouw (49 jr.)
zoekt woonruimte
(ongemeubileerd).
Huur tot € 600.
Tel. 06-2063 1081

Nieuw!
Het Pakhuis.
Tweedehands
artikelen en planten.
Kennemerweg 6
Zandvoort.
Open: don-vrij-zat 10-17 uur.
Tel. 06-53693409
.................
SHIATSU
en stoelmassage.
Deze heilzame
acupressuur massage
kan helpen
gezondheidsproblemen te
verminderen of voorkomen.
Tel. 023-542 78 58,
www.shiatsis.nl
.................
Te huur:
Vanaf september van
maandag t/m vrijdag
Gemeubileerd
appartement
vlakbij centrum
€200,- p. week incl.
schoonmaak
06 28 787 237
.................
Te huur:
Bedrijfsruimte.
Ruim 90m2,
grote schuifdeur,
gas/water/elektra,
eigen opgang.
Bel voor info:
06-531 33112

Zebrapad
Jawel, het schooljaar is begonnen en nog steeds geen zebrapad op
de Hogeweg, zoals al maanden is beloofd. ‘Voor de feestdagen’ is nu
de belofte. Wordt het dan Kerst 2008 of 2009? Als het aan de
gemeente ligt wordt het 2010. Tijdens de Zomermarkt werd het
verkeer omgeleid… over de Hogeweg. “Pas op, wachten, oversteken
is hier gevaarlijk!” hoorde ik ouders de hele dag roepen.
M. Trouset
Hogeweg 52
We zijn weer begonnen!
Aikido in Zandvoort
Dinsdag 19.30-21.00
Oranje Nassau school
Lijsterstraat 1-3
(vlakbij Krocht)
Doe eens een proeles mee!!!
Astrid ten Brink
06-11316967
www.aikidojohaarlem.nl
.................
Gevraagd: jonge dames
vanaf 18 jaar voor sex en
massage. € 75 - € 150
per uur. Discr. verz.
Tel. 5716998

Tutti Frutti
2e hands merkkleding
boutiek. Vanaf heden
herfst- en winterinname.
Corn. Slegersstraat 6,
tel. 5731155

Te koop gevraagd:
Garagebox. Omgeving
Haarlemmerstraat
– Gerkestraat.
Tel. 06-53249769.
.................

Kankerbestrijding KWF
Collectanten gezocht
voor 1 t/m 6 september
in Zandvoort en Bentveld.
Tel. 5715171
.................

Te huur:
gemeubileerde vakantie
parterrewoning
nabij centrum.
Beschikbaar per 15 augustus.
Huurprijs € 750 p.m.
all-in. (Borg € 1000).
Reacxties per brief aan
de redactie van deze
krant (Hogeweg 39-1,
2042 GE Zandvoort).

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels €5,-

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

Zakelijke
zandkorrels €10,- (excl.BTW)

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

1

2
3

4
5

6
7
8

9

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist
plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen
tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Talk of the town
Zandvoort telt ontzettend veel
strandpaviljoens. Vrijwel allemaal zijn zij gericht op het toerisme. Op zondag 27 juli vond
de oficiële opening plaats
van Club Mirage. Een hapje en
drankje, het gehele pand afhuren voor een bedrijfsevenement
of gewoon een privé skybox
huren? Dit nieuwe strandpaviljoen biedt het ultieme gevoel
van rijkdom en glorie en gaat
zich voor 80% richten op de zakelijke markt. Club Mirage kan
Zandvoort een absolute oppepper geven op het gebied van de
zakelijke markt en de algemene
uitstraling van onze badplaats.
Daarnaast vindt men het misschien juist ongepast om een
paviljoen als Club Mirage te
plaatsen in een toeristisch dorp
als Zandvoort. Hoe denkt ons
panel hierover?

“Een bedrijf als Club Mirage is een aanwinst voor
Zandvoort, er zouden meer van zulke initiatieven
genomen moeten worden”
Victoria van Leeuwen, 22 jaar, afgestudeerd in Media en Entertainment Management te
Haarlem en momenteel werkzaam bij het Huis in de Duinen:
“Naar mijn idee is Zandvoort meer op toeristen ingesteld dan op zakenlui. Ik denk dat Club
Mirage weinig toegevoegde waarde heeft voor toeristen en de inwoners van Zandvoort en
omstreken, aangezien zij zich op een speciiek publiek richten.”
Lenna van den Haak, 28 jaar en journalist:
“Club Mirage lijkt me een geweldig strandpaviljoen. Een echte upgrade voor Zandvoort. Alleen
meer van dit soort initiatieven lijkt me overbodig. Het is juist goed dat er diversiteit is, maar teveel
paviljoens als Mirage zou ‘killing’ zijn, omdat Mirage niet het normale Zandvoortse publiek trekt.
Als er nog meer van dit soort uitgaansgelegenheden komen, betekent het dat er een tweedeling
zou kunnen ontstaan in het uitgaansleven. Dat lijkt me niet goed voor Zandvoort.”
Bas Lemmens, 25 jaar en mede-eigenaar discotheek Chin-Chin:
“Dit soort ondernemingen komen natuurlijk ten alle tijden ten gunste van de gemeente en haar
middenstand. Het lokt toeristen naar Zandvoort. En daarom is het voor Zandvoort ook belangrijk
dat bedrijven als het Holland Casino en Circuit Park Zandvoort behouden blijven. Het zou zeer
triest zijn voor Zandvoort en de gehele regio als dat soort trekpleisters zouden wegvallen.”
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over het leven op het str
Dit jaar viert de vereniging
waar Jean-Marie bij zit al haar
zeventigjarig bestaan. Voor
Jean-Marie is het zijn eerste
jaar met zijn eigen huisje op
het strand, maar zijn ouders
komen hier al hun hele leven,
dus hij zelf ook. “Het gaat
hier van generatie op generatie, het is heel moeilijk om
ertussen te komen als je een
strandhuisje wilt. Mijn ouders
hadden mij al ingeschreven
toen ik een jaar of tien was, ik
ben nu vijfentwintig en heb
dit jaar pas mijn eigen huisje.”
Een wachtlijst van vijftien jaar,
en ook nog generaties families
die daar zomers bivakkeren.
Daar is inderdaad geen speld
tussen te krijgen.

Weer of geen weer

Elk jaar vanaf april, wanneer
de huisjes weer worden opgebouwd, tot eind augustus
leven Jean-Marie, zijn ouders,
en de rest van zijn familie, aan

De stelling:

!
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N
O
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I Know Where It’s @
Vrijdag 15 augustus:

Het is weer zover! GirlsLoveDj’s bij Bloomingdale aan
Zee. Op 15 augustus presenteren Enter Dexter en Divinity
een XL-editie van GirlsLoveDjs bij Bloomingdale op het
Bloemendaalse strand én een afterparty in de Stalker te
Haarlem. Van 18.00 – 24.00. Voorverkoop: €10,-

Zaterdag 16 augustus:

zee. In de wintermaanden wonen ze in Haarlem, maar daar
komt Jean-Marie nu alleen
nog om af en toe te stappen.
“Ik ken hier iedereen, ik heb
hier alles. Mijn vrienden, familie, tv, muziek. En er is altijd
wat te doen, zoals kitesurfen,
vliegeren, bodyboarden en
volleyballen.” Maar wat doe
je dan in een klein huisje op
het strand wanneer de regen
met bakken uit de lucht komt
en het stormt? “Nou, dan kijk
je of er golven zijn en dan ga
je bodyboarden. Of ik kijk lekker tv of werk aan mijn autobouwpakket of zo.” Jean-Marie

verveelt zich niet. Hij werkt als
badmeester in het zwembad
van Center Parcs en daarnaast
gaat hij naar het tweede jaar
van het CIOS. Het is duidelijk dat Jean-Marie iets in de
sportwereld wil doen maar
relaxen kan hij ook. Lekker onderuit gezakt op de bank, nog
brak van Zandvoort Alive, met
een frisse zeebries door zijn
huisje heen, zegt hij: “Ik heb
hier gewoon constant een
vakantiegevoel!” Als je het
uitzicht vanuit zijn raam ziet
(blauwe lucht, wilde zee, leeg
strand, vrijheid) dan begrijp je
hem direct.

Zeebeving vindt plaats bij Rapa Nui. Zeebeving
is een beleving, een zomerfestival waar je kunt
genieten van strand, zee, zon, goede muziek, entertainment, decoratie en lekker drinken in een
relaxte sfeer. Met o.a. Ille Bitch, De man zonder
schaduw en Ravelli. Het feest duurt maar liefst
van 12.00- 24.00 uur en entree is gratis; zeker een
kijkje waard dus!

Zaterdag 16 augustus:

Bij Booker Beach werken vandaag maar liefst 220
mensen zich in het zweet voor het goede doel.
Bij Spinning on the Beach wordt er dit jaar geld
ingezameld voor het goede doel Right to Play.
Van 14.00 – 17.00 zal er worden gespind, waarna
de barbecue en live muziek van start zal gaan!
Het feest wordt om 24.00 uur afgesloten door
DJ Lucha.

Maandag 18 augustus:

Het is Red Monday, een Red-Bull Beachparty bij
Beachclub Vroeger in Bloemendaal. De hele avond
(van 16.00-24.00 uur) zorgen een aantal DJ’s waaronder DJ Sven en saxo live, Erick E, en Eric van Kleef
voor de lekkerste beats. Entree is gratis. Zorg dus
dat je erbij bent op deze Red Monday!

column

Burn, baby
burn!

Mijn vroegere tandarts is een
hunk, gemaakt van bittere
chocolade. Hij is zoet, exotisch, wild en vooral onweerstaanbaar. Hij danst zoals
je niet verwacht je tandarts
ooit te zien dansen en hij
zingt net zo heerlijk als hij
er uitziet. Met zijn charmes
en verleidelijke knipoogjes
laat hij bij elk optreden alle
vrouwenharten op hol slaan,
inclusief dat van mij. Ik krijg
het zelfs al warm als ik over
hem schrijf.
Is hij degene die jaren geleden met zijn witte mondkapje boven mij hing? Die mij elk
half jaar opnieuw uitnodigde
om op controle te komen? Mij
vervolgens altijd zonder zorgen en zonder gaatjes in mijn
gebit weer de deur wees? Ik
kon het haast niet geloven
toen ik hem voor het eerst
op het podium zag staan en
vooral zag gáán. Want niet alleen had hij zijn zwoele stem
al die jaren achter dat witte
mondkapje verborgen weten te houden. (nooit had ik
er maar iets van gehoord als
hij professioneel vroeg ‘of ik
nog ergens last van had’) Ook
de soepele, ritmische en o zo
sexy bewegingen met zijn
heupen, benen en bovenlichaam schenen zijn werking
niet te doen in de witte tandartskledij. Nee, het is pas daar,
op het podium, dat het ware
karakter van mijn vroegere
tandarts naar boven komt. Hij
is een wolf in schaapskleren
zoals ze dat noemen, of beter
gezegd een god in tandartskleding!
Gelukkig was hij bij Zandvoort Alive weer van de partij.
Hij sprak tot de verbeelding;
zong en danste als vanouds
en keek even indringend met
zijn pretogen in de rondte als
toen hij ooit op twintig centimeter afstand mijn gebit
observeerde. Kwijlend als de
hond van Pavlov liet ik me
gaan toen hij “burn, baby
burn” werkelijk goddelijk
vertolkte. En weer
lukte het hem, stond
ik voor even in vuur
en vlam!

Pauline

ZANDKORRELS

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de
redactie het met de inhoud eens is. De redactie behoudt
zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten
en plaatsing van brieven te weigeren.
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Wekelijks de krant lezen op internet?

50 plus pagina

surf naar www.zandvoortsecourant.nl

Zin om te sporten?
kijk op
www.sportinzandvoort.nl

JOOST VAN DIEPEN
meubelmakerij – timmerbedrijf
meubels op maat voor woonkamer, kantoor, keuken, badkamer etc.
timmerwerk: wanden, vloeren, ramen, deuren, kozijnen, plafonds,
6 dagen per week geopend
kleine en grote verbouwingen

dinsdag t/m zaterdag van 17.00 - tot 03.00 uur
zondag van 15.00 tot 03.00
vraag
vrijblijvend offerte
maandag gesloten
Gasthuisplein 9a, 2042 JM Zandvoort
Kamerlingh Onnesstraat 11/3, 2041 CB Zandvoort
tel. 023-5737888
Tel.: 023 571 92 05

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF
levering en plaatsing
van alle glassoorten
vrijblijvende offerte!
023 5720480/06 41374921

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

Administratie en
belastingaangiften

Bij grote beurt gratis!

voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf
Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl

“Bij Far Out pakken we van alles het mooiste!”, aldus eigenaren Maurice en Saskia Kamerbeek. Een beachclub die
meegaat met de tijd; een strakke, smaakvolle en uiterst

ontspannen sfeer zorgt ervoor dat iedereen zich hier op
zijn gemak zal voelen…

Links Ismael El Bakkali en rechts Faisel Rikkers

Het zonnetje hoeft maar te
schijnen of ze zijn er te vinden: Ismael El Bakkali en Faisel
Rikkers, beiden 23 jaar, brengen regelmatig een bezoekje
aan de beachclub en hebben
er zelfs nog een tijd gewerkt!
“Vroeger kwam ik hier al vaak
met mijn ouders. Er kwamen
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bij Far Out altijd veel gezinnen met kinderen”, vertelt
Faisel. De twee jonge mannen ontmoetten elkaar voor
het eerst op de peuterspeelzaal van de Nicolaasschool
en zijn elkaar sindsdien nooit
meer uit het oog verloren.
Acht jaar heeft Ismael bij
Beachclub 7 gewerkt. Hij begon als snelle beachboy met
de organisatie van de strandbedjes. Vervolgens kwam hij
in de bediening terecht en
ging ook Faisel voor twee
seizoenen bij Far Out aan de
slag. Momenteel werkt Ismael
parttime bij restaurant De Vier
Geboden in de Haltestraat en
studeert daarnaast commerciële economie. Faisel werkt
fulltime in de bediening bij
Holland Casino Zandvoort.

Sit down and lay back

Beachclub Far Out heeft een
ontspannen uitstraling, waarbij de aankleding een belangrijke functie heeft. De naturel
tinten zorgen voor een rustige,
lay back ambiance. “Er komen
hier vooral gasten die ‘vrolijk in
het leven staan’”, lacht Ismael.
Volgens Faisel is het buitenlandse vakantiegevoel bij
beachclub Far Out sterk aanwezig. De mannen adviseren
om vooral een keertje bij deze
beachclub te gaan lunchen.
“Ik vind dat Far Out één van
de weinige strandpaviljoens
is waar je goed kunt lunchen.
Het eten is erg lekker. Vooral
de broodjes met mozzarella of
hete kip zijn een echte aanrader”, zegt Faisel.

Van toen tot nu

Zeventien jaar geleden
zette de 37-jarige Maurice
Kamerbeek, samen met zijn
broer, Beachclub Far Out op.
Inmiddels is zijn broer alweer

4 jaar gestopt en is de vrouw
van Maurice, Saskia, volledig
in het management gestapt.
Maurice vertelt over de ontwikkelingen van toen tot
nu: “Vroeger ging men veel
vroeger naar het strand. Toen
wij net begonnen, waren de
strandbedjes al om 8 uur ’s
ochtends bezet. Tegenwoordig
komen de gasten pas aan het
begin van de middag, ze blijven langer zitten en we hebben dan ook veel meer eters
dan voorheen. Er zijn ieder jaar
meer strandpaviljoens met
een restaurant bijgekomen
en het ‘restaurant-op-hetstrand-idee’ is steeds meer
terug te vinden in de hedendaagse strandcultuur. Ook
wij gaan met de tijd mee en
er hebben hier de afgelopen
jaren dan ook vele veranderingen plaatsgevonden. Van een
snelle en simpele hap zijn wij
overgegaan op een veelzijdige
menukaart waarin kwaliteit
voorop staat.”

Wisselende menukaart

In 2007 is Beachclub Far
Out uitgeroepen tot 1 van
de twintig beste restaurants aan de Nederlandse
kust.“Wat ons uniek maakt
is het gebruik van verse en
hoogwaardige producten.
Dit is terug te vinden in
de smaak van het eten.
Daarnaast hebben we een
wisselende menukaart
die voor variatie zorgt.
Eigenlijk beschikken wij
over een menukaart die
iedere dag anders is”, vertelt Saskia. Beachclub Far
Out staat voor naturel,
kwaliteit en een ontspannen sfeer. Maurice is een
kitesurfer in hart en nieren
en daardoor komen hier
met regelmaat ook veel
kitesurfers. Geen les, just
for fun! Vooral vaste gasten maken dit strandpaviljoen bijzonder. Far Out
is ‘gewoon’ Far Out, en dat
is meer dan goed!

Bentveld. Activiteitenbegeleidster Ineke Deege heeft

Nero, politiehond in spe

samen met welzijnscoördinator Ria Winters een verrassend programma samengesteld, dat geheel in het teken

Voorzitter van de ANBO afdeling Zandvoort, Jaap Mole-

staat van het Olympisch spektakel.

naar, heeft een opmerkelijke hobby. Al 40 jaar traint hij

honden totdat ze de wijde wereld ingaan als politiehond.
Met op de arm zijn nieuwste aanwinst Nero, een 9 weken
oude Mechelse herder, vertelt hij over zijn passie.

Jaap is begonnen met bouviers en heeft Duitse en
Mechelse herders getraind. “Deze drie rassen komen het
meest voor in het beroep van politiehond,” vertelt hij. Ze
komen als puppie bij het gezin Molenaar, waar ze de eerste
acht maanden van een onbezorgde jeugd mogen genieten.
Na die tijd rijdt Jaap elk weekend naar Almere, waar hij
intensieve trainingen met zijn hond volgt. Na 3,5 jaar, als
de hond klaar is om als politiehond door het leven te gaan,
gaat het dier naar een politiekorps of beveiligingsbedrijf.

Astor: een toppertje
door Ilja Noltee

pische Spelen in Beijing. Zo ook in Huize A.G. Bodaan in

mijn lust en mijn leven

Het verzoek van een gespecialiseerde eenheid om Jaap’s
vorige hond te gebruiken om landmijnen op te sporen in
Afghanistan, weigerde hij. Vindt hij het niet moeilijk om
een hond, waar hij zo’n intensieve band mee heeft, over te
dragen? “Jawel, maar ik weet waar ik aan begin, dus stel ik
me erop in,” antwoordt Jaap.

vraag naar de voorwaarden

Aangewaaid bij… Beachclub Far Out!

Olympische Spelen
in de Bodaan

door Mitzi Visser
50plus@zandvoortsecourant.nl

Wereldwijd wordt veel aandacht besteed aan de Olym-

Administratiekantoor

K. Willemse
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Vol trots vertelt Jaap over zijn vorige hond Astor, waar hij
hoge resultaten mee haalde, en laat het certiicaat van de
Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging zien.
Op de keuringsstaat staan alle onderdelen vermeld waaraan de aanstaande politiehond moet voldoen. Maximaal
is een puntentotaal van 440 haalbaar. Astor haalde 416
punten, waarmee hij het predikaat ‘politiehond 1 met lof’
verdiende. Enkele onderdelen waarop beoordeeld worden:

Kwallen
Bij oostenwind, alandige

wind in vaktermen, zijn ze er
weer: kwallen. Oostenwind

komt vaak voor wanneer
het écht strandweer is en ie-

dereen het water induikt ter
verkoeling.

Ze zijn prachtig om te zien
als ze zwemmen, die kwallen
dus, ik bedoel in dit geval niet
die mensen. Een bijna doorzichtige bol die sierlijk door
het water beweegt met lange tentakels. Als die tentakels je echter raken, dan ben
je nog niet jarig. Een branderig gevoel en een ontsierende rode plek is het gevolg.
Vroeger zaten er veel ‘kwal-

Jaap Molenaar met pup Nero

al dan niet aangelijnd volgen, stil zijn, het transport gevolgd door het tot staan brengen van een vluchtende verdachte. Daarbij wordt gekeken naar de wijze van tot staan
brengen, het niet bijten en bewaken. Ook op het weigeren
van aangeboden en toegeworpen voedsel is hij getraind.
Dus een vette worst voorhouden heeft geen enkele zin.
Alleen tijdens het onderdeel ‘opzoeken en apporteren van
kleine voorwerpen’ dacht Astor: “Jaap, doe het effe lekker
zelf.” Daarom behaalde hij hierop slechts 2 punten. Maar
verder ging het uitstekend.

Boeventuig opgepast!

Pup Nero is nu nog een onschuldige deugniet met een
schattig koppie, maar zodra hij over pakweg 4 jaar door
Jaap Molenaar afgetraind is en het certiicaat ‘politiehond
1 met lof’ heeft behaald, is Nederland weer een geducht
wapen tegen de criminaliteit rijker.

dagje strand
ve r p e s t e n .
Soms ligt de
hele vloedlijn vol met
van die glibbers. Om
te flaneren
langs het
strand kun
je dan het
Een beet van de blauwe kwal is erg vervelend
beste je baglenwachten’ bij de strand- gerlaarzen aantrekken. Niet
tenten met een les ammo- latteus, wel doeltreffend. In
niak om de kwallenbeet mee de Zandvoortse Courant van
in te smeren. Een tip van een juli 1968 schreef ‘Stoeleman’
oude Zandvoorter: wrijf een in zijn rubriek ‘Zandvoorts
handje zand over de kwal- Badboek’: “We hebben een
lenbeet.
beetje vervelende week gehad. De mensen werden
De beet van een blauwe kwal verschrikkelijk belaagd door
is nog erger dan van een hele scholen kwallen en dat
witte. Het kan gruwelijk je gaf op den duur een soort

paniek onder de strandgasten. Jans en ik hebben er van
geweten hoor! U kunt maar
twee dingen doen als u niet
van kwallen houdt: in het
duin gaan wandelen of met
een ketelpak aan te water
gaan!” In een ander krantenartikel uit die tijd wordt
vermeld dat een 29 jarige,
vrouwelijke badgast tijdens
het zwemmen in een school
kwallen terecht was gekomen en uiteindelijk naar
een Haarlems ziekenhuis
werd gebracht omdat haar
toestand dit noodzakelijk
maakte. Die goeie ouwe tijd.
Ik ben ervaringsdeskundige
op het gebied van kwallenbeten. Helaas wist ik toen en
nu nog steeds niet wat een
ketelpak is.

Dinsdags zijn de voorbereidingen voor de opening van
de spelen in volle gang. Ineke
Deege doet haar naam eer
aan. Zij maakt het beslag
voor de appeltaarten en
laat enkele bewoonsters
keuren. “Heerlijk, dit vond
ik vroeger ook het lekkerst.
De beslagkom uitlikken,”
weet een dame zich te herinneren. Voordat een groep
dames Ineke zal assisteren
met de vulling voor de appeltaarten, wassen ze de
handen. “Dat heb ik gisteren
al gedaan hoor!”, grapt een
van de kokkinnen. De dames
snijden appeltjes, abrikoosjes en storten alles met de
rozijnen in een grote kom.
De oudste taartenbakster
is 102 en beweert nooit in
haar leven een appeltaart te
hebben gebakken. Een mens
moet alles een keer gedaan
hebben in het leven…

Olympisch programma

In het programmaboekje
staan niet alleen de activiteiten vermeld. Ook leuke
weetjes en anekdotes zijn
te lezen, zoals: ‘in China beschouwt men de ‘8’ als het
geluksgetal (spreek uit als
‘fa’, wat veel geld verdienen
betekent). Het IOC laat de

begindatum door het gastland vaststellen. Niet zo gek
dus dat de Chinezen kozen
voor 08-08-2008 om 8 minuten over 8.’ Op het programma in de Bodaan staan
onder andere het Olympisch
sjoelen, Koersbal met thee
of kofie als ‘warming up’ en
omdat gokken de Chinezen
in het bloed zit, wordt de
Olympische Bingo gespeeld.
Maar natuurlijk worden ook
de Spelen in China zelf gevolgd op het grote scherm in
de Blauwe zaal en zullen de
Nederlandse deelnemers vol
enthousiasme aangemoedigd worden vanuit Bentveld.
Uiteraard blijft Nederlands
de hoofdtaal, maar u moet
niet raar opkijken als er af en
toe wat Chinees in de Bodaan
wordt gesproken. Hier zijn
enkele woorden die u uit
het hoofd kunt leren, met
de uitspraak vermeld tussen
haakjes: Nederland = He Lan
(Hee Lan), hallo = nihao (nie
hauw), winnen = sheng li
(sjeng lie) en goud = jin pai
(Djin pah) want daar gaan
we voor. Maar niet voordat
de bewoners van de Bodaan
de openingsceremonie op
het grote scherm hebben
gezien onder het genot van
zelfgebakken appeltaart.

Contactadvertentie

Morris

Ik heet Morris. Ik ben een
lief mannetje van 13 jaar

oud. Nee, beslist niet meer
de jongste, maar wel de
liefste! Ik zoek een baasje
die mij een rustig leventje
kan bieden. Wil jij samen
met mij onze laatste jaren
nog gezellig en knus maken? Ik wel! Ik logeer in het
Dierentehuis Kennemerland,
Keesomstraat 5 te Zandvoort,
tel. 5713888. Geopend van
maandag tot en met zaterdag tussen 11.00 uur en
16.00 uur.
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Gemeentelijke publicatie week 33 - 2008

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 5 augustus
en de verdere in week 32 door het college genomen besluiten
zijn 12 augustus vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

19 augustus - Openbare vergadering Wmo-Raad

Op dinsdag 19 augustus aanstaande vergadert de Wmo-Raad
over welzijnszaken die van belang zijn voor alle burgers. Iedereen is van harte uitgenodigd de openbare bijeenkomst bij te
wonen. De vergadering vindt plaats in het raadhuis, vergaderkamer 1 en begint om 19.30 uur.

Commissie Raadszaken

De Commissie Raadszaken vergadert op 19 augustus vanaf
20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur open.
De entree vindt u aan het Raadhuisplein.
Op de agenda staat:
- Opening
- Vaststellen agenda
- Besluitenlijst 27 mei 2008 en toezeggingen
- Vast agendapunt, informatie college en burgemeester
- Verzoek toelichting toepassing Wet voorkeursrecht
gemeenten
- Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet
sociale werkvoorziening 2008
- Verordening gunning opdrachten door toekenning exclusief
recht
- Eindevaluatie Loket Zandvoort
- Herinrichting Busbaan Prinsesseweg
- Rondvraag
- Sluiting.
De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd
zijn. De meest recente agenda vindt u op de website. In deze
commissie kunnen burgers het woord voeren over onderwerpen op de agenda. Aanmelding vooraf is niet nodig.

Commissie lanning en Control

De Commissie Planning en Control vergadert op 20 augustus
vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur
open. De entree vindt u aan het Raadhuisplein.
Op de agenda staat:
- Opening
- Vaststelling agenda
- Besluitenlijsten vergadering 28 mei en 11/12 juni 2008 en lijst
van toezeggingen
- Vaste agendapunten, onder meer ‘Onderzoeksprogramma
Rekenkamer Zandvoort 2008 (onder voorbehoud)
- Pilot woonregio Velsen en Zuid-Kennemerland
- Jaarrekening 2007 Hulpverleningsdienst Kennemerland en
begroting 2009 Veiligheidsregio Kennemerland
- Tijdelijke locatie weekmarkt
- Financiering rioolwerkzaamheen Kostverlorenstraat
- Jaarrekening 2007 en liquidatie AZK
- Rondvraag
- Sluiting
De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd
zijn. De meest recente agenda vindt u op de website. In deze
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commissie kunnen burgers het woord voeren over onderwerpen op de agenda. Aanmelding vooraf is niet nodig.

E tra vergaderingCommissie rojecten en thema’s

De Commissie Projecten en Thema’s vergadert op 21 augustus
vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur
open. De entree vindt u aan het Raadhuisplein.
Op de agenda staat:
- Opening
- Vaststelling agenda
- Besluitenlijsten vergaderingen van 18 en 25 juni 2008 en
toezeggingen
- Collectie Attema/discussienotitie ontwikkelingen Zandvoorts
Museum en Gasthuisplein
- Discussiestuk varianten Hoorcommissie
- Rondvraag
- Sluiting
De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de website. In
deze commissie kunnen burgers het woord voeren. Dit kan
zowel over onderwerpen op de agenda als over een eigen
onderwerp. Degene die over een eigen onderwerp wil spreken, moet dit schriftelijk aanmelden. Dit kan ook per e-mail.
De aanmelding moet uiterlijk maandagochtend om 10.00
uur binnen zijn voor een vergadering die de woensdagavond
daarop wordt gehouden. De aanmelding kunt u zenden aan
Gemeente Zandvoort, t.a.v. de griffie, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort of per mail: griffie@zandvoort.nl. Afgeven aan
de balie van het raadhuis kan ook. Op de aanmelding moet
staan: naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp met
een toelichting op een aparte bijlage. Deze toelichting mag
niet te uitgebreid zijn en liefst worden afgesloten met een
concrete vraag, oproep of iets dergelijks. Naast deze regel
gelden extra regels. Deze zijn te lezen op www.zandvoort.nl
(Bestuur Raadscommissies Inbreng en meepraten) of op
te vragen bij de griffie.

Wijziging Kinderopvangregister

Per 1 januari 2005 is de Wet kinderopvang van kracht. Deze wet
bepaalt onder meer dat de gemeente toeziet op de kwaliteit
van kinderopvang. Vanaf dezelfde datum moet elke gemeente
over een kinderopvangregister beschikken. Ouders krijgen
alleen een bijdrage voor de kosten van kinderopvang van het
rijk als een kindercentrum is opgenomen in het kinderopvangregister. Per 7 augustus 2008 heeft een wijziging plaatsgevonden in het Kinderopvangregister. Vanaf deze datum zijn
de volgende kinderopvanginstellingen opgenomen in het
Kinderopvangregister Gemeente Zandvoort:

Vestiging 1
Naam: Kinderdagverblijf Pippeloentje
Adres: Burgemeester Nawijnlaan 101
Postcode: 2042 PZ
Plaats: Zandvoort
Telefoon: 023 - 57 13 665
In exploitatie sinds: 05-03-1990
Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen): 35
Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12 jarigen): 0
Vestiging 2
Naam: Kinderdagverblijf Pluk
Adres: Burgemeester Nawijnlaan 36
Postcode: 2042 PM
Plaats: Zandvoort
Telefoon: 023 - 57 15 513
In exploitatie sinds: 15-10-2001
Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen): 23
Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12 jarigen): 0
Website: www.pippeloentje-pluk.nl
Kindercentrum Ducky Duck
Naam: Kindercentrum Ducky Duck
Rechtsvorm: V.o.f.
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 34086265
Postadres: Postbus 128
Postcode: 2040 AC
Plaats: Zandvoort
Telefoonnummer: 023 - 57 30 042
Aantal vestigingen: 2
Vestiging 1
Naam: Kinderdagverblijf Ducky Duck
Adres: Prinsesseweg 36
Postcode: 2042 NH
Plaats: Zandvoort
Telefoon: 023 - 57 30 042
In exploitatie sinds: 01-01-1993
Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen): 36
Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12 jarigen): 0
Vestiging 2
Naam: Buitenschoolse opvang Duck Club
Adres: Prinsesseweg 10
Postcode: 2042 NH
Plaats: Zandvoort
Telefoon: 023 - 57 30 042
In exploitatie sinds: 01-06-2006
Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen): 0

Vestiging 1
Naam: Buitenschoolse opvang De Boomhut
Adres: Flemingstraat 9
Postcode: 2041 VW
Plaats: Zandvoort
Telefoon: 023 - 57 40 330
In exploitatie sinds: 01-09-1993
Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen): 0
Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12 jarigen): 50
Website: www.pluspuntzandvoort.nl
Buitenschoolse opvang De School
Naam: Stichting Sociocratische School “De School”
Rechtsvorm: Stichting
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 34245330
Adres: Oosterparkstraat 60
Postcode: 2042 AT
Plaats: Zandvoort
Telefoonnummer: 023 - 57 37 816
Aantal vestigingen: 1
Vestiging 1
Naam: Buitenschoolse opvang De School
Adres: Dr. Jacobus P. Thijsseweg 24
Postcode: 2041 BM
Plaats: Zandvoort
Telefoon: 023 – 57 37 816
In exploitatie sinds: 11-08-2008
Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen): 0
Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12 jarigen): 60
Website: www.deschool.nl
Gastouderbureau Kennemerkloek
Naam: Stichting Pluspunt Zandvoort
Rechtsvorm: Stichting
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 34239374
Adres: Flemingstraat 55
Postcode: 2041 VW
Plaats: Zandvoort
Telefoonnummer: 023 - 57 40 330
Aantal vestigingen: 1

Kinderopvangregister Gemeente Zandvoort

Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12 jarigen):
60

Vestiging 1
Naam: Gastouderbureau Kennemerkloek
Adres: Flemingstraat 55
Postcode: 2041 VW
Plaats: Zandvoort
Telefoon: 023 - 57 40 330
In exploitatie sinds: 01-10-2006
Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen): Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12 jarigen): Website: www.pluspuntzandvoort.nl

Kinderdagverblijven: Pippeloentje - Pluk
Naam: Stichting Kinderdagverblijven Pippeloentje - Pluk
Rechtsvorm: Stichting
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 41224309
Adres: Burgemeester Nawijnlaan 101
Postcode: 2042 PZ
Plaats: Zandvoort
Telefoonnummer: 023 - 57 13 665
Aantal vestigingen: 2

Buitenschoolse opvang De Boomhut
Naam: Stichting Pluspunt Zandvoort
Rechtsvorm: Stichting
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 34239374
Adres: Flemingstraat 55
Postcode: 2041 VW
Plaats: Zandvoort
Telefoonnummer: 023 - 57 40 330
Aantal vestigingen: 1

Gastouderbureau Knus
Naam: Gastouderbureau Knus
Rechtsvorm: Eenmanszaak
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 34286356
Adres: Witte Veld 60
Postcode: 2041 GB
Plaats: Zandvoort
Telefoonnummer: 0657 - 21 01 60
Aantal vestigingen: 1

Vestiging 1
Naam: Gastouderbureau Knus
Adres: Witte Veld 60
Postcode: 2041 GB
Plaats: Zandvoort
Telefoon: 0657 – 21 01 60
In exploitatie sinds: 07-11-2007
Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen): Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12 jarigen): Website: -

Verg nningen
Ingekomen aanvragen
Bouw-, sloop- en reclame-aanvragen

Zandvoort:
- Stationsplein & hoek Bakkerstraat/Kerkstraat, plaatsen digitale info-zuilen, ingekomen 14 juli 2008, 2008-153Lv.
- Spoortbuurtstraat 12, vergroten kelder, ingekomen 04 augustus 2008, 2008-154Rv.
Bentveld:
- Parnassialaan 4, wijzigen kozijnen garage, ingekomen 05
augustus 2008, 2008-155Lv.

Tervisielegging ontwer

esl iten

Vrijstellingen artikel 19.2 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening.

Zoals eerder is gemeld -gemeenteadvertentie Zandvoortse
Courant van 24 juli 2008- is het college van Burgemeester
en Wethouders voornemens om met toepassing van artikel
19.2 van de Wet op de Ruimtelijk Ordening vrijstellingen te
verlenen voor het:
- herinrichten van de busbaan “Prinsesseweg” gelegen tussen
Koninginneweg en Kostverlorenstraat te Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2008-053Vr)
- herinrichten van het kruispunt Zandvoortselaan - Tolweg te
Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2008-066Vr)
- herinrichten van het kruispunt Tolweg - dr. C.A. Gerkestraat
te Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2008-129Vr).
Voormelde verzoeken om vrijstelling liggen met ingang van 25
juli 2008 ter inzage bij de Centrale Balie van het gemeentehuis
tijdens de openingstijden. Deze terinzagelegging duurt vanaf
deze publicatie van 14 augustus dus nog 3 weken. Hou daar
rekening mee.
Gedurende de termijn van de terinzageligging kan een ieder
schriftelijk of mondeling haar/zijn zienswijze omtrent deze
aanvragen kenbaar maken bij het college van Burgemeester
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient in de
rechter bovenhoek van uw brief ‘zienswijze’ te vermelden.

Verkeersbesluiten KLM Open en Straatbarbecue
K M Open fase 2
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
i.v.m. het evenement KLM Open op de Kennemer Golf en

Countryclub;
1.een gesloten verklaring in beide richtingen in te stellen op het
fietspad ‘Oude Trambaan’ door het plaatsen van de borden C01
van bijlage 1 van het RVV 1990 op de volgende locaties:
- in de Oude Trambaan direct na de aansluiting met de aansluiting met de Herman Heijermansweg;
- in de Oude Trambaan direct voor de aansluiting met de
Blinkertweg;
2. een verbod stil te staan is te stellen op de wegen rondom de
ingang van het KLM open op de volgende locaties:
- in de Kamerlingh Onnesstraat direct ten oosten met de aansluiting met de Amperestraat (2 keer);
- in de Kamerlingh Onnesstraat bij de aansluiting met de laatste noordelijke zijstraat met dezelfde naam aan twee zijden
van de weg (2 keer);
- in de Kamerlingh Onnesstraat bij de aansluiting met de laatste noordelijke zijstraat met dezelfde naam aan de overzijde
van de aansluiting;
- in de Gravesandestraat direct ten oosten van de Ampèrestraat
(twee keer);
3. de bebording bij deze fase van het evenement te plaatsen
van 15 augustus 2008 tot en met 27 augustus 2008.
Straatbarbecue
Het college van burgemeester en wethouders heeft in verband
met de straatbarbeque op 30 augustus in de Van Ostadestraat
het volgende besloten:
1. een gesloten verklaring in beide richtingen in te stellen om
de locatie van de straatbarbecue vrij te houden van alle verkeer
middels het plaatsen van de borden C01 van bijlage 1 van het
RVV 1990 op de volgende locaties:
- in de Jan Steenstraat direct ten zuiden van de Hobbemastraat;
- in de Van Ostadestraat direct ten westen van de Koninginneweg;
2. de bebording bij het evenement te plaatsen op 30 augustus
van 17.00uur tot 24.00uur;

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. 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. 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.

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

spinning

autosport

Spinning on the Beach
voor goede doel

golf

Nationaal Oldtimer Festival
op Circuit Park Zandvoort
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golf

KLM Open Charity
Challenge & Pro-Am

Volgens KLM Open toernooidirecteur Daan Slooter is de

Kennemer Golf & Country Club de KLM Open Charity Chal-

land, het sterkst bezette toernooi sinds “het KLM Open

dan voor het goede doel een team aanvoeren. De goede

geschreven en een aantal wildcards is vergeven aan grote,

Gehandicapten en de Robert Kalkman Foundation. Beide

se radiostation ZFM iedere speeldag via de evenemen-

melijke beperking in aanraking te brengen met golf.

ment. Speciale radio’s zijn voor een luttel bedrag naast de

Sterkste veld sinds KLM Open weer KLM Open werd

Zaterdag 16 augustus 2008 is het weer zover! Voor de

Zondag 17 augustus opent Circuit Park Zandvoort de poor-

Komende zaterdag, 16 augustus, zal op de baan van de

komende editie van het grootste golftoernooi van Neder-

On The Beach op het strand van Zandvoort gehouden. Vo-

met een bouwjaar dat minstens twee decennia terug

lenge gespeeld worden. 26 bekende Nederlanders zullen

weer KLM Open werd”. Een aantal toppers heeft zich in-

doelen zijn dit jaar de Nederlandse Golfvereniging voor

met name Britse talenten. Ook dit jaar zal het Zandvoort-

instellingen hebben ten doel meer mensen met een licha-

tenfrequentie 107.3 FM live verslag doen van het evene-

tweede maal wordt het sportieve evenement Spinning
rig jaar werd gespind voor KiKa. Dit jaar wordt geld inge-

zameld voor Right To Play, de organisatie van oud-werelden Olympisch kampioen Johann Olav Koss.

ten voor (sport)wagens, motorietsen en vrachtwagens
gaat. Voor de tweede keer wordt het ‘Nationaal Oldtimer

Festival’ georganiseerd, een van de belangrijkste dagen
voor de liefhebbers van klassieke voertuigen.

kassa’s te koop.

Bugatti T37 uit 1936

De vorige editie van Spinning on the beach was een groot succes

Maar liefst 220 fietsers
hebben zich inmiddels ingeschreven voor Spinning
on the Beach 2008. Dat
betekent dat er dit jaar 50
ietsen meer zijn dan vorig
jaar en dat er geen ietsen
meer beschikbaar zijn. Het

belooft daarom een geweldige dag te worden met vooral
veel opbrengsten voor Right
to Play. De 3 uur durende
marathon gaat om 12.00 uur
van start bij strandpaviljoen
Booker, op het zuidstrand
(1b).

schaken

13 Strandschaaktoernooi
e

Op 23 augustus organiseert de Zandvoortse Schaak Club
haar jaarlijkse Strandschaaktoernooi. Opnieuw is de lo-

catie strandpaviljoen 8, Wander & Karin. De eerste ronde
begint om 12.00 uur en na het spelen van de 5e ronde zal
om circa 17.15 uur de prijsuitreiking plaatsvinden.
Het altijd gezellige Strandschaaktoernooi zal dit jaar
voor de 13e keer van start
gaan. Evenals de vorige
edities kunnen ook dit jaar
maximaal 84 deelnemers
ingeschreven worden. Titelverdediger Thomas Broek uit
Castricum is ook weer present. De indeling is opnieuw
in groepen van zes deelnemers op speelsterkte met een
bedenktijd van 20 minuten
per deelnemer. Maximaal
mag een partij dus 40 minuten duren. Per groep van 6 is
er één beker beschikbaar en
voor de winnaar van groep 1,
de sterkste groep, bovendien
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de ‘Jan Berkhout’ wisselbeker. Tevens wordt onder alle
deelnemers, een diner voor 2
personen verloot, beschikbaar
gesteld door Wander & Karin.
Wie aan dit schaaktoernooi
wil deelnemen dient zich
uiterlijk donderdag 21 augustus om 17.00 uur aan te
melden bij Edward Geerts,
tel. 023-5717978 of via e-mail
bij ruudzandvoort@hetnet.
nl. Dit alles onder vermelding
van naam, woonplaats, club
en speelsterkte (ELO-rating )
in verband met de indeling.
De toegangsprijs bedraagt
€7, te voldoen op de speeldag.

Het Nationaal Oldtimer
Festival biedt een dag waarop alle pracht en praal van
weleer in het zonnetje staat.
Of u nu liefhebber bent
van oldtimers, klassiekers,
youngtimers, prestige cars,
prewars, vintage of exclusieve auto’s, alles zal dan te vinden en te bewonderen zijn.
Ook kunnen eigenaren van
klassiekers een ‘vrij rijden’
sessie boeken, meedoen aan
het Concours d’Elegance,
hun klassieker op het paddock presenteren, deelnemen aan de slalom en nog
een aantal leuke dingen.
Het Concours d’Elegance is
een zeer gevarieerd schouwspel van diverse soorten oldtimers die aan u voorbij rijden en waarbij verschillende
merken en types te zien (en
te horen) zullen zijn. Op het
Klassiekerpaddock kunt u de
mooiste klassiekers vinden,
die door een speciale jury zijn
beoordeeld. Tevens krijgen
de eigenaren de mogelijkheid om meer achtergrondinformatie over hun trots te

geven op het podium. Na de
jurering op het paddock krijgen de Concours d’Elegance
deelnemers de mogelijkheid
om een paraderonde op het
circuit te rijden. Die zal rond
15.40 uur zijn beslag krijgen.
Tevens zal op een markt van
alles en nog wat te koop zijn
voor de restauratie van uw
klassieker. Of het nu accessoires zijn of onderdelen die
u zoekt, waarschijnlijk vindt
u die hier.
Bezoekers kunnen voor € 16
de gehele dag genieten van
de auto’s, trucks en motoren
op het paddock en op het
circuit. Toegangskaarten zijn
verkrijgbaar aan de kassa’s
van Circuit Park Zandvoort
of in de voorverkoop met
€ 2 korting. U krijgt ook € 2
korting als u via www.nationaaloldtimerfestival.nl, waar
u overigens meer informatie
kunt vinden, uw kaarten bestelt. Kinderen tot en met 8
jaar krijgen overigens volledig gratis entree (mits onder
begeleiding van een volwassene).

voetbal
SV Zandvoort oefende thuis

In de aanloop naar de nieuwe competitie, heeft het zaterdagelftal van SV Zandvoort afgelopen zaterdag op het

eigen terrein een oefenwedstrijd tegen Vlug & Vaardig
gespeeld. De zaterdag derdeklasser werd met 4-1 terug
naar Amsterdam gestuurd.

Johan Cruijff slaat af

Onder andere prof. mr.
Pieter van Vollenhoven, Tom
Okker, Ronald de Boer, Relus
ter Beek, Karel van de Graaf,
Pierre van Hooijdonk, Ivo
Niehe, Danny Blind, Betty
Stöve, Gijs van Lennep en
Willem van Hanegem zullen acte de précense geven
en een flight van 3 amateurs aanvoeren. Bedrijven
kunnen deelnemen aan een
light in ruil voor een donatie aan het goede doel. Vorig
jaar is tijdens de Challenge
het enorme bedrag van
€ 75.000 bij elkaar ‘geslagen’. De wedstrijd start om
12.30 uur met een ‘shotgun’
en is gratis toegankelijk
voor publiek.

Pro-Am

Op woensdag 20 augustus
wordt de Pro-Am gespeeld.
Drie amateurs spelen 18
holes samen met een aan-

Trainer Pieter Keur heeft voor
komend seizoen een behoorlijke verjonging in zijn eerste
elftal doorgevoerd. Komende
zaterdag en zondag zullen
de standaardelftallen van SV
Zandvoort aan de Haarlems

Toernooidirecteur Daan Slooter

sprekende professional en
ervaren hoe het is om op
een ‘championship course’
te spelen. Speciale deelnemer is Johan Cruijff die in de
light van Maarten Lafeber,
een goede vriend en ambassadeur van de Johan Cruijff
Foundation, zal spelen. De
deelnemende amateurs zijn
gasten van sponsors van het
KLM Open. Er is echter één
light die wordt gevuld met
de winnaars van de KLM
Open Pro-Am Series die de
afgelopen weken in heel het
land zijn gespeeld. Marjan
Peeters de Beer, Pim Gebuis
en Thomas Wassenaar zullen
dan samen met Robert-Jan
Derksen spelen. Er worden
twee verschillende ronden
gelopen. De eerste start is
om 08.15 uur en de tweede
om 14.00 uur, beide via een
‘shotgun’. Ook de Pro-Am is
gratis toegankelijk.

Dagblad Cup beginnen. Het
zaterdagelftal speelt zaterdag thuis om 14.00 uur tegen DSK en zondag zal om
14.00 uur de wedstrijd SV
Zandvoort zondag – SVIJ beginnen.

Een aantal spelers uit de
top van vorig jaar, zoals
Paul McGinley, Michael
Campbell, Thomas Levet en

Nick Dougherty, zullen ook
nu weer aanwezig zijn. “Ze
zijn zeer gecharmeerd van
de baan en de accommoda-

tie en komen daarom graag
weer terug”, meldde Slooter.
Joost Luiten, de jonge prof
die vorig jaar zo knap 2e werd
op de Kennemer, zal tijdens
het KLM Open waarschijnlijk
zijn tweede toernooi van dit
seizoen gaan spelen. Luiten
heeft een RSI-achtige blessure aan de pols opgelopen en is
op de weg terug. Hij is waarschijnlijk net klaar voor aanvang van het Zweeds Open
en wil daar, als voorbereiding
op het KLM Open, weer voor
het eerst in maanden gaan
spelen. Lukt dat niet, dan zal
hij op de Kennemer weer voor
het eerst van start gaan.
Slooter maakte ook een
paar namen van toptalenten bekend waarbij die van
één van de sensaties van
de Amerikaanse toer, Tadd
Fujikawa, misschien wel de
opvallendste is. Deze 17-jarige prof uit Hawaï werd 2
jaar geleden bekend omdat
hij als 15-jarige zich voor de
US PGA kwalificeerde en

een jaar later tijdens hetzelfde toernooi zelfs de cut
haalde. Naast Luiten zullen
de Nederlanders Rolf Muntz
(via kwaliicatie), Robert-Jan
Derksen en Maarten Lafeber,
de winnaar van vorig jaar Ross
Fisher (Eng.) en de winnaar
van 2006 Simon Dyson (Eng.)
weer op de Kennemer te bewonderen zijn. Wildcards zijn,
buiten aan Fujikawa, onder
andere gegaan naar Danny
Willett (Eng.) eerstejaars pro
op de Tour; naar Chris Wood
(Eng.), die een paar weken geleden als amateur vijfde werd
op het British Open en naar
Jamie Moul (Eng.), een voormalig nummer 1 van de wereldranglijst voor amateurs.
Het KLM Open wordt van 21 tot
en met 24 augustus gespeeld
op de baan van de KG&CC. De
entreeprijzen zijn: donderdag
en vrijdag € 30, zaterdag € 35
en zondag € 40. Online bestelde entreekaarten zijn € 5
goedkoper. Het parkeren rond
de KG&CC is weer gratis.

skaten

Wereldkampioen skaten te gast bij Skyline
Sven Boekhorst, de wereldkampioen skaten, was zater-

Surfshop D-frost verzorgde daar een demonstratiedag

eer te beurt om de Open Nederlandse Kampioenschappen Hobie Cat te organiseren. Deze zullen voor de kust

van Zandvoort op 16 en 17 augustus aanstaande in 7 races
worden gevaren. Mits de weergoden goed gezind zijn, zal

er in vier klassen gezeild worden: de Hobie Tiger, de 16, de

16 met ‘spi’ en de FXOne. De organisatie verwacht circa 50
boten te kunnen inschrijven.

Hobie Tiger zeilers in actie

De Hobie Cat is een kleine,
snelle en spectaculaire
boot van het type catamaran. Zijn snelheid krijgt de
Hobie Cat omdat hij weinig
contactoppervlak met het
water heeft. Echter is de
boot moeilijk wendbaar,
aangezien het geen zwaard
bezit. De eerste catamaran
die Hobie Alter, de geeste-

Foto Hobie Sailing

lijke vader van de Hobie Cat,
ontwierp was de Hobie 14 in
1967. Twee jaar later werd
de Hobie 16 gelanceerd, een
ontwerp dat voortborduurde op de eerdere Hobie 14.
Tegenwoordig varen er wereldwijd meer dan 100.000
Hobie Cats rond. Daarmee is
het de meest voorkomende
zeilboot na de Laser.

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte
houden van alles wat in Zandvoort leeft.
De adverteerders in de krant van deze week zijn:

brandingsurfen. Tijdens deze dag konden surfers diverse
boards en pakken uitproberen en kregen zij tips ten aan-

(In alfabetische volgorde)

zien van hun board. Ook was er een surfworkshop en kon-

Administratiekantoor

den beginners een proeles krijgen.

Skaters Association-serie,
de X-games en de Gravity
Games achter elkaar. Deze
triple crown is tot nog toe
het hoogtepunt in Sven’s
carrière. Boekhorst speelt
bovendien een rol in het computerspel ‘Aggressive Inline’
van Playstation en het skatemerk Shifty vernoemde één
van haar wieltjes naar onze
landgenoot. Tegenwoordig
toert Boekhorst tussen de
wedstrijden door met z’n
eigen show door Europa.
Het was een demonstratie
op hoog niveau die door het

Dit jaar komt de Watersportvereniging Zandvoort de

adverteerders

dagmiddag de grote ster bij strandpaviljoen Skyline 13.

‘Top of the bill’ was de demonstratie die wereldkampioen skaten Sven Boekhorst
met zijn team verzorgde
in een 4 meter hoge half
pipe. Boekhorst is één van
de succesvolste skaters die
Nederland ooit heeft voortgebracht. Hij heeft op wedstrijdgebied alles gewonnen wat er te winnen valt.
Hij is vijfvoudig Nederlands
Ka m p i o e n , t w e e vo u dig Europees Kampioen,
Amerikaans Kampioen én
Wereldkampioen. In 2000
won hij zelfs de American

watersport
Open NK Hobie Cat
in Zandvoort

K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding
Zandvoort
Auto Strijder
Wereldkampioen Sven Boekhorst in actie

enthousiaste en deskundige
publiek hoog werd gewaardeerd. Boekhorst maakte als
klap op de vuurpijl een start
die nog eens 2 meter boven
de al hoge 4 meter uitstak en
deed dat vlekkeloos.
De surlessen voor de beginners waren eveneens een
hoogtepunt. Ronald Vos, een

van de uitbaters van Skyline:
“Dat brandingsurfen heeft
een grote sprong gemaakt
en is eigenlijk niet meer weg
te denken. Vandaag stond er
een lekker windje en dus waren er ook golven, want die
heb je nodig. Het weer zat
dus overdag mee en mede
daarom werd het een groot
succes.”

Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef &
Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Danzee

Dorsman Assurantiën
Gemeenschapshuis
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
IJzerhandel Zantvoort
Joost van Diepen
Ondernemers Vereniging
Zandvoort
Pluspunt Boomhut
Pluspunt
Sea Optiek
Stichting Classic Concerts
Take Five
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Vanhier
Van Schaik Omaco Makelaars
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Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR Zandvoort Tel: 5 715 715

5 slaapkamers

www.cvl.nu

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie

nieuw

hoekappartement

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 39

Boulevard Barnaart 16

Dr. J.G. Mezgerstraat 41

Voor wie rust en ruimte zoekt: op een schitterende locatie in het
Kostverlorenpark ligt deze royale (ca. 175m2) 2 onder 1 kap woning met
5 ruime slaapkamers, oprit, garage en een achtertuin grenzend aan
beschermd natuurgebied. De woning dient gemoderniseerd te worden en
kan hierdoor geheel naar eigen smaak worden verbouwd.

Een bijzonder object op een bijzondere locatie; deze onalledaagse
vrijstaande woning wordt momenteel bewoond door een kunstenaar
die er tevens zijn atelier houdt. Als oud zeeman vergelijkt hij zijn
woonkamer met de brug van een schip; ramen rondom met 180 graden
zicht op zee, een inspirerende woon/werkomgeving. Deze unieke
woning welke bijna grenst aan het strand is 8-hoekig van vorm, telt 2
verdiepingen en meerdere terrassen/parkeerplaatsen.

Op de 1e woonlaag gelegen 4 kamer hoekappartement met zonnig balkon
op het zuidoosten en berging in de onderbouw.
Het appartementencomplex Ruyterstede beschikt over een lift en ligt op
steenworp afstand van het strand, nabij centrum, station en openbaar
vervoer.

•
•
•
•
•

Comfortabele half vrijstaande woning in rustige woonomgeving
Dient gemoderniseerd te worden
Gedeeltelijk voorzien van dubbele beglazing
Oplevering in overleg, transport bij notaris verkoper
Gebruiksoppervlakte ca. 175 m2, perceeloppervlakte 299 m2

Vraagprijs: € 649.000,--

• Voorzien van airconditioning en 3 slaapkamers
• 2 inpandige bergingen via buitenzijde te bereiken
• Gebruiksoppervlakte ca. 180m2, perceeloppervlak 340 m2

Vraagprijs: € 915.000,--

groene hart

• Verzorgd appartement in modern complex
• Geheel v.v. kunststofkozijnen met dubbele beglazing
• Gebruiksoppervlakte ca. 85m2

Vraagprijs: € 239.000,--

aan zee

pension

Wilhelminaweg 10

Burgemeester van Fenemaplein 16/3

Zeestraat 58 ‘Pension Mara’

In het groene hart van Zandvoort op 472 m2 eigen grond gelegen zeer
charmante en stijlvol gerenoveerde half vrijstaande woning (bouwjaar
1924) met fraai aangelegde voor -en achtertuin op het zuiden. De woning
beschikt over fraaie details, 5 slaapkamers, royale U-vormige woonkamer
met openhaard, ruime moderne woonkeuken, royale L-vormige garage
annex hobbyruimte en oprit voor meerdere auto’s.

Ruim opgezet 4 kamer appartement (verbouwd naar 3 kamers) op de 2e
verdieping gelegen met een woonkamer van ca. 50 m2 en heerlijk zeezicht,
moderne keuken, moderne badkamer en 2 slaapkamers.
Dit complex beschikt over een lift en ligt op steenworpafstand van het
centrum en openbaar vervoer.

Op centraal punt gelegen zeer ruim en charmant pand, nu in gebruik als
pension met 12 kamers (incl. privégedeelte), een heerlijk zonnige tuin
(zuiden) met schuur en achterom op het zuiden. Het pand uit 1901 is goed
onderhouden, ligt op 100 meter van het station Zandvoort, 150 meter van
het strand en midden in het centrum.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Moet van binnen worden gezien!
Massief hardgrenen vloeren op alle verdiepingen
Vrijwel geheel v.v. dubbele beglazing
Gebruiksoppervlakte ca. 230 m2, perceeloppervl. 472 m2

Vraagprijs: € 798.000,--

Ruim appartement en zo te betrekken!
Berging in de onderbouw
Parkeren middels vergunningensysteem
Gebruiksoppervlakte ca. 100 m2

Vraagprijs: € 275.000,--

Geheel voorzien van hardhouten kozijnen en dubbele beglazing
Wordt geheel gestoffeerd opgeleverd (pension en privégedeelte)
Gebruiksoppervlakte ca. 250 m2 (excl. de balkons en bergingen)
Perceeloppervlakte 305 m2
Inhoud ca. 740 m3

Vraagprijs € 795.000,--
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Gratis douche als beloning

Lintjes

Zie onze advertentie op de achterpagina

11
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1e voorronde
Kunstfestijn

Hoe kan je ruim 250 deelnemers van Spinning on the Beach,
die 3 uur achter elkaar hebben geietst, een gratis douche
aanbieden? Door de brandweer in te schakelen!

brandweer was een unieke
afkoeling. En het leverde ook
nog een fraai plaatje op. Meer
over de spinning marathon
leest u op de sportpagina’s.

Zandvoort Optiek
Vlnr. Theun Oosterhuis, Marten Bierman en Jaap van Gelder

DOLCE&GABBANA
Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

De Mannetjes

Toeristisch treintje
alweer weg

€ 0,95
• Licht bruin
€ 1,25
• Appelflap
• Weekendtaartje € 7.95
Stap ook eens binnen voor
een heerlijk belegd broodje
met ambachtelijk gemaakte
salade, of een heerlijk kopje
koffie met een gebakje
Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

Dat De Key-bestuurder Jaap
van Gelder erbij was, is een
goed teken. Op zijn eigen
verzoek werd hij uitgenodigd
om de afspraken mede te ondertekenen. Zijn organisatie
is bezig met een fusietraject
met de EMM dat waarschijnlijk op 1 januari afgerond zal
zijn. Door het zetten van zijn
handtekening verbindt de

Key zich eveneens met de gemaakte afspraken. De afspraken die gemaakt zijn moeten
er voor zorgen dat de kwaliteit
van wonen in Zandvoort op
een hoger plan komt en dat er
ruimte komt voor jongerenen ouderenhuisvesting. In
het stuk is ook een paragraaf
opgenomen die de gemeente
en de beide ‘woonaanbieders’

OPEN HUIS
Zaterdag 30 augustus
van13:00 - 17:00 uur
Flemingstraat 55

Satehcafé
‘En die ietstaxi’s zie je
ook al nergens meer’

Zeestraat 36

KLM Open
Charity golf

EMM, De Key en gemeente tekenen prestatiecontract
Woningbouwvereniging EMM, woonstichting De Key en de gemeente Zandvoort hebben vorige week een prestatiecontract getekend. Theun Oosterhuis (EMM), Jaap van Gelder (De Key) en wethouder Marten Bierman namens de gemeente Zandvoort, tekenden
de overeenkomst in de ‘oude B&W kamer’ op het raadhuis.

De brandweer werd bereid gevonden om met twee brandweerslangen op het strand
te gaan staan. Een bad in zee
en een neveldouche van de

Sport

kunnen hanteren om de afspraken te controleren.
Interim-bestuurder Theun
Oosterhuis zei dat zijn vereniging niet genoeg geld heeft
om de plannen die gemaakt
zijn te realiseren. “De plannen
naar beneden bijstellen willen we niet. Dus hebben we
voor een andere weg gekozen

en die weg is De Key. Het fusietraject is bijna afgerond”,
zei hij.
Bierman was blij dat Van
Gelder er ook bij was. “Omdat
Zandvoort niet zoveel meer
kan uitbreiden zal het voornamelijk uit de hoek van
herstructureringen moeten
komen. De Key is een wooncorporatie met circa 30.000
woningen in Amsterdam.
We hebben een verre vriend
binnengehaald”, zei hij. Van
Gelder was ook tevreden.
“De Key wil zich van A tot Z,
van Almere tot Zandvoort,
bezighouden met wonen op
niveau. Wij hebben veel ervaring in met name herstructurering van oude wijken en het
wegwerken van achterstallig
onderhoud. We staan te popelen om te beginnen. Onze
medewerkers die regelmatig
door Zandvoort rijden, willen
niets liever dan direct beginnen met plannen maken en
uitvoeren”, zei hij. De Key wil
zich binnen Zandvoort ook
bezighouden met woningen in de particuliere sector.
Door aankoop en renovatie
van particuliere panden kan
de woonstichting ook in die
sector goede zaken doen.

Wijziging Kinderopvangregister
Raadpleeg de gemeente-advertentie.

Presentatie nieuwe programma
seizoen 2008/2009
U BENT VAN HARTE WELKOM!
Zie onze advertentie op pagina 16
1

Vanaf

maandag 1 september

heeft de Zandvoortse Courant
een ander bezoekadres:

Kleine Krocht 2
Vanaf week 36 wordt iedere maandag en dinsdag
de Zandvoortse Courant vanaf dat adres gemaakt.
Bezoekers voor de krant kunnen er van
9.00 tot 17.00 uur terecht.

9 augustus - 15 augustus 2008

waterstanden
restaurant aan het strand

Geboren:

Noa Rose, dochter van: Fransen, Willem Anton en: Baars,
Gwendolyn Ingeborg.

Ondertrouwd:

van Waard, Frits en: Hurkmans, Anouk.

Gehuwd:

Bank, Johannes Hendrikus en: de Lang, Veronique Angela
Lucie.
Bakker, Vincent Dirk en: van Duijn, Diana.

Overleden:

Termes geb. Verhoeven, Pietertje, oud 82 jaar.
Vosse geb. Castien, Martha Maria Elisabeth, oud 97 jaar
Vink, Theodorus Simon, oud 88 jaar.
Hartog, Albert, oud 90 jaar.

De Den Helderse gemeenteraad heeft afgelopen dinsdag
tijdens een ingelaste vergadering een duidelijk nee tegen

de vestiging van een circuit binnen de gemeentegrenzen

Tel. 023 - 571 57 07

afgegeven. De vergadering werd naar voren gehaald door
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Nieuw in
Zandvoort

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~
~ Verzorging van overledene ~
~ Begeleiding voor nabestaanden ~
~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~
Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF
levering en plaatsing
van alle glassoorten
vrijblijvende offerte!
023 5720480/06 41374921

Keuken iedere
avond geopend
Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

kerkdiensten

ZONdag 24 augustus

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
www.kerkzandvoort.nl
Oecumenische dienst
De heer C. van Rijn uit Katwijk
RK Parochie St. Agatha,
Grote Krocht
www.aap-parochies.nl
10.30 uur Pastor IJ. Tuijn
RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
www.aap-parochies.nl
10.30 uur Pastor D. Duijves

Taizédienst
Na een zomerstop is er op vrijdag 22 augustus weer een oecumenische Taizédienst, dit keer in de Zandvoortse Agathakerk.
Het thema is ‘Vergeven als werkwoord’. Want iemand vergeven is niet altijd even gemakkelijk. En het wordt nog lastiger,
soms bijna onmogelijk, als iemand je diep gekwetst heeft.
Hoe ga je daar mee om? De werkgroep Taizé van de Lokale
Raad van Kerken heeft gebrainstormd over het thema en een
dienst samengesteld en lezen de leden hun zelfgemaakte
teksten en gebeden voor. Ook wordt er meerstemmig gezongen en is er een langere stilte ingebouwd, zoals gebruikelijk
in het Franse klooster in Taizé. Om 19.00 uur worden de liederen meerstemmig doorgenomen en om 19.30 uur begint
de dienst. Na aloop is er kofie en thee.
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Den Helderse raad
tegen circuit

ontdek een nieuwe ervaring van welzijn!

YOGA VOOR KIDS
(6-10 en 11-18 jaar)

In de maand september starten de nieuwe cursussen voor
YOGA VOOR KIDS en YOGA VOOR TIENERS in Zandvoort.
Reserveer op tijd een yogaplaats voor uw kind, want de
groepsgrootte is maximaal 12 kinderen.
Voor meer informatie en aanmelding: www.yogavoorkids.com
of bel Alena Zastrow 023 -57 327 88

colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Hogeweg 39-1 • 2042 GE Zandvoort
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 16.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

der besluitvorming in de provincie zou komen.
De raadszaal van het
Helderse stadhuis puilde
gisteravond uit, vooral met
verontruste bewoners uit
Julianadorp, Koegraspolder
en De Schooten. Al waren
er ook enkele voorstanders van het circuit. Voor
de meeste politici is het zo
klaar als een klontje. Van
vestiging van een racecircuit, zoals Zandvoort dat nu
heeft, kan geen sprake zijn.
Den Helder heeft nog niet
zo lang geleden haar strategie voor de toekomst bepaald. De stad geeft daarin
een hoofdrol aan zaken als
rust, ruimte en natuur. Een
circuit á la Zandvoort staat
daar haaks op. Bij veel omwonenden en raadsleden is
de vrees groot dat de leefbaarheid in grote delen van
Den Helder en Julianadorp
wordt aangetast. eventuele geluidswallen ten spijt.
Uitbreiding van het stadsdeel Julianadorp zal heel

Krant niet
ontvangen?

moeilijk worden, is de verwachting.
Coalitiepartijen PvdA en VVD
hielden de deur nog op een
kier. Zij willen gedeputeerde
Ton Hooijmaijers (VVD) de
kans geven met een briljante vondst te komen. “Een
verdiept circuit, een circuit
met een dak erop?” PvdAwoordvoerder Theo Rijnten
en zijn VVD-collega Freek
Bellinga geloven er niet zo in,
maar willen zich graag aangenaam laten verrassen. Ook
al omdat de provincie een
stevige geldschieter is in Den
Helder. Het werd gisteravond
derhalve een ‘nee, tenzij’ tegen het racecircuit. “En dat
is het maximaal haalbare”,
concludeerde Rijnten, “het
is allemaal vaag wat we nu
doen.” Na stemming bleek
de meerderheid van de raad
tegen de vestiging van en
circuit te zijn.
Bron: Noordhollands Dagblad

Bel vrijdagmiddag

06-1139 1478

of mail:
info@zvo-verspreiders.nl
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cartoon

Hans van Pelt

Politiek

Commissie raadszaken 20-08-08

Raadszaken kritisch naar B&W

Na een zomerstop van bijna twee maanden, was het de com-

missie raadzaken die dinsdagavond het spits mocht afbijten.
De eerste politieke vergadering na het zomerreces stond in

het teken van drie onderwerpen waarover een coalitiepartij
van mening verschilde met een lid van het college.
Op verzoek van VVD-raadslid
Jerry Kramer kwam OPZwethouder Marten Bierman
tekst en uitleg geven over de
toepassing van de WvG op o.a.
appartementen in Bouwes
Palace. Kramer wilde weten
waarom eerst actie werd ondernomen in het kader van de
WvG, terwijl korte tijd later,
nadat de provincie het door de
raad goedgekeurde bestemmingsplan Middenboulevard
had afgewezen, er geen sprake meer was van de toepassing van de wet, welke de gemeente het recht van eerste
koop geeft als een woning
te koop wordt aangeboden.
Wethouder Bierman verklaarde het feit dat enkele maanden later de wet niet meer
van toepassing was, met de
opmerking dat een gemeente
burgers niet mag belemmeren in hun handelen als dat
niet noodzakelijk is. Bierman
was van mening dat in grote
plannen vaak sprake is van
voortschrijdend in zicht. In
de disccussie tussen Kramer
en Bierman kwam ook de
verhouding tussen projectontwikkelaar Vesteda en de
gemeente naar voren. Kramer
vond het vreemd dat hij details over de vertroebelde verhouding moest vernemen uit
een regionaal ochtendblad en
dat de raadsleden niet geïnfomeerd waren door de wethouder. Bierman stelde dat
ook hij verbaasd was over het
bericht, maar dat hij in deze
vergadering daar verder niet
op in kon gaan, omdat er de
volgende dag overleg zou

plaatsvinden tussen beide
partijen.

Prinsesseweg

De bewoners van het bestemmingsgebied Kostverloren e.o.
kregen kort voor de zomervakantie bericht dat er een begin
gemaakt zou worden met de
herinrichting van de busweg.
Voor de tijdens deze vergadering niet aanwezige OPZfractievoorzitter Carl Simons
was dat reden om schriftelijk
bij het college en de raad aan
de bel te trekken. Simons en
zijn fractie is met een bewonersgroep van mening, dat
ingevolge een aantal uitspraken van de rechter en de Raad
van State de busweg niet gebruikt mag worden als openbare weg, maar uitsluitend
voor het openbaar vervoer en
het toekomstig bouwverkeer
voor het Louis Davids Carré.
Wethouder Wilfred Tates
verweerde zich met het feit
dat hij de betrokken partijen
zijn excuses had gemaakt,
omdat buiten zijn weten om
de inspraakprocedure niet op
gang was gekomen. Iets wat
voor een bewonersgroep reden was om zich tot de rechter te wenden, waar ze gelijk
kregen. Een recente uitspraak
van de voorzieningenrechter
maakte het volgens het college nu wel mogelijk om met
de voorgenomen asfalteringswerkzaamheden te starten,
zonder dat er iets- en voetpaden worden aangelegd.
Volgens OPZ-woordvoerder
Bruno Bouberg Wilson is een
beslissing daarover een zaak

van de raad en niet van het
college, dat daarvoor de mogelijkheid zou hebben door
toepassing van een artikel uit
de wet ruimtelijke ordening.
Volgens OPZ is het hanteren
van het betreffende artikel
niet juist en moet de raad
door middel van een reparatiebesluit de juiste gang van
zaken waarborgen. Volgens
de wethouder wordt er momenteel hard gewerkt aan
een nieuw bestemmingsplan
dat voor begin januari 2009
vorm gekregen moet hebben. Daarmee wordt voldaan
aan de wettelijk gestelde termijnen over dit onderwerp.
Hoewel de wethouder en de
OPZ-woordvoerder bij hun
standpunten bleven, werd
aan het eind van de discussie
duidelijk dat beide er wel uit
zouden komen.

Exclusief recht

Net als zijn collega’s Bierman
en Tates ondervond ook
wethouder Gert Toonen de
nodige weerstand van een
coalitiepartij. Het ging om
het vaststellen van een verordening om de gemeente
het recht te geven bepaalde
diensten zonder de gebruikelijke inschrijvingsprocedure te gunnen aan een
bedrijf dat gefaciliteerd is in
het kader van de wet sociale
werkvoorziening. Onder aanvoering van de VVD wilde de
oppositiepartijen CDA, GBZ
en Groen Links een zodanige
tekst dat het alleen mogelijk
is van dit recht gebruik te maken als private ondernemingen daavan geen oneerlijke
concurrentie ondervinden.
Na een felle discussie dwong
een meerderheid van vier van
de zeven partij de tekst te verduidelijken, voordat de raad er
goedkeuring aan zal geven.

politiebericht
Overvaller aangehouden

De politie in Zandvoort heeft
vrijdag 15 augustus jl. een
31-jarige man uit Polen aangehouden. De man wordt ervan

verdacht 9 augustus jl. een
overval te hebben gepleegd
op een tankstation aan de
Hogeweg. De verdachte gaf

de medewerker van het tankstation een paar klappen en
deed een greep in de kassa.
Hij is ingesloten.

column

Volgens mij…
gebruikt het college een glazen bol voor de toekomst van
Zandvoort. Zo weten de heren
nu al dat de parkeerproef van de
Brederodebuurt, die pas in oktober aloopt, geslaagd is. Men
wacht zelfs het resultaat niet
af van de 825 enquête formulieren. Van de week heeft men
een proefcontract ondertekend
met Real Time Parkeren van
Yellowbrick. In goed Nederlands
betekent dit: betaald parkeren
met je mobiele telefoon. “Juist
voor de Brederodebuurt”, vertelt het college, “is dit systeem
extra interessant omdat de 17
parkeerautomaten al zijn ingevoerd. Het is gewoonweg de
meest eerlijke manier van parkeren.” Leuk verhaal, maar hoe
eerlijk is de gemeente over het
parkeren. Zal dit systeem (nu
nog gratis straks niet meer)
mogelijk dé oplossing zijn?
Als ik naar het parkeergedrag
van de toerist kijk, is deze eeuwig op zoek naar een gratis
plekje. Dat bewijs wordt nu al
geleverd door de proef in de
Brederodebuurt. Daar zijn nog
genoeg vrije betaalde plaatsen
te vinden. Maar door het plaatsen van parkeermeters is de parkeerdruk naar de omliggende
straten aanzienlijk geworden.
Hoewel ik altijd optimistisch
was met vrij parkeren in onze
straat, kom ik daar nu op terug.
Mijn buurtbewoners en ik rijden radeloos rond voor een vrije
plek. Om tenslotte onze auto’s,
straten verder, te parkeren. En
zo creëren we met z’n allen een
nog grotere olievlek.
Misschien wil het college nog
een keer goed in hun glazen
bol kijken. Want hoe ziet de
toekomst eruit wanneer de
gratis parkeerplaatsen op de
Prinsesseweg de komende vijf
jaar niet te gebruiken zijn?
Wordt de parkeerdruk opgelost
met het aanbrengen van nog
meer parkeermeters? Moet ik
soms ook een mobiel aanschaffen om ‘eerlijk’ te gaan parkeren?
Wellicht zou het parkeerregime
teruggedraaid kunnen
worden. Gewoon even
zwaaien met de toverstaf, simsalabim! Moet
lukken, toch?

Nel Kerkman

Zandvoortse Courant
gaat verhuizen

burgerlijke stand
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Gerda krijgt 20 augustus

A.O.W.

Pure & Simple
start begin september
een nieuwe Challenge

Afslanken in 12 weken
inclusief afslankcursus
De winnaar van de challenge krijgt:
Een geweldige make-over,
een heerlijk verwenpakket,
en een fotoshoot door
een professionele fotograaf.

Gefeliciteerd!

Ook meedoen?
Meld je dan aan voor een
intakegesprek bij
Adèle Schmidt: 06-22249100
of kijk op: www.ijnaandelijn.nl.

Zwem4daagse in Center Parcs

evenementen agenda

augaugaugaugaug

O jee, o jee,

21t/m24

24
25t/m29

29
30

30+31

31
31
6

6+7

Augustus

KLM Open - Kennemer Golf & Country Club
Kunstfestijn - 2e voorronde

Blote Billenloop - naaktstrand

September

Korendag - 24 koren uit heel Nederland
zingen in de kerk. 10.00 tot 22.00 uur,
Protestantse kerk, gratis toegang

De altijd succesvolle afsluitende aqua disco

Ook dit jaar kunt u weer
kiezen tussen twee afstanden: 10 baantjes (250 m.) of
20 baantjes (500 m.). Iedere
avond kunt u tussen 18.00
uur en 20.30 uur van start

gaan. Op de laatste avond
worden de medailles uitgedeeld. Op die avond is
tevens vanaf 20.00 uur de
beroemde en spetterende
Aqua Disco. Deze disco is al-

Kaarten zijn voor € 7 te
koop bij: Bruna Balkenende
(Grote Krocht), kapsalon
Ton Goossens (winkelcentrum Nieuw Noord), Ankie
Miezenbeek (Haarlemmerstraat 12) en Martine Joustra
(Witte Veld 11). Kijk voor meer
informatie op www.zandvoortse4daagse.nl.

Uitvaartverzekering
Snel en eenvoudig te regelen
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Voor het toeristen treintje is de zomer weer voorbij. In mei werd het blauwe treintje nog

Blij

VVV Zandvoort: de hele zomer 7 dagen per week geopend!

ren, hetgeen betekent: “De reis meer dan de moeite waard”!

in een gids die voor heel veel
Fransen geldt als leidraad
en ze de weg wijst naar de
mooiste plekken in ons vaderland. Opvallend genoeg
is de beschrijving van de te
bezichtigen objecten aardig
volledig. Drie zaken vallen
op. In de beschrijving staan
Holland Casino en Circuit
Park Zandvoort uiteraard vermeld als een bezoek waard.
Het Circus Zandvoort, ontworpen door Sjoerd Soeter s,

krijgt eveneens alle aandacht
en wordt geroemd omdat
het een mooi voorbeeld is
van moderne architectuur.
Zandvoort staat er weer goed
bij in het buitenland!

Weer topjazz in café Oomstee
Komende vrijdag is de derde avond van Oomstee Jazz. Voor

u zullen optreden Mulder & Mulder, samen met Frits Kaatee.
Het optreden begint om 21.00 uur en is gratis toegankelijk.
Komt u wel op tijd want café Oomstee is niet al te groot!
Zandvoort is geen onbekend
terrein voor het Haarlemse
echtpaar Vivian en Johan
Mulder. Oplettende jazzfans
hebben ze, tezamen met
Frits Kaatee op saxofoon en
Pieter den Boer op drums,
op de laatste dag van Jazz
in Zandvoort bij strandpavil-

Zomer voor toeristentreintje alweer voorbij

Vrijdagmiddag maakte
postbezorger Henk van
der Meij zijn laatste rondje. Van der Meij heeft ruim
30 jaar in Zandvoort door
weer en wind
de post bezorgd
en gaat nu van
zijn pensioen
genieten. Ter
gelegenheid
van zijn pensionering hadden
zijn collega’s de
post van vrijdag
op een speciale
manier ‘gestoken’. Henk
mocht zijn eigen straat
lopen op een manier dat
zijn eigen post als laatste
bezorgd moest worden.
Uiteraard kweet hij zich
uitmuntend van zijn taak.
Op de foto gooit hij zijn eigen post naar binnen.

Trophy of the Dunes - (autoraces) Circuit

restaurantgidsuitgever Michelin, scoort Zandvoort zeer goed.

De gids is een belangrijk
communicatiemiddel voor de
Franse markt. Zandvoort kan
bijzonder ingenomen zijn
met de mooie vermelding

Laatste rondje

Kunstfestijn - inale

Achter de naam van onze gemeente prijken maar liefst 3 ster-

Er is een maximum van 400
deelnemers dus u dient
snel kaarten te halen want
op=op. Als u uw kaart op
de eerste avond inlevert,
krijgt u hiervoor een polsbandje. Alleen personen
met een polsbandje mogen
het water in.

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Top Gear Festival - Circuit Park Zandvoort

‘Michelin’ geeft Zandvoort 3 sterren

Hiermee bevindt Zandvoort
zich in goed gezelschap.
Amsterdam bijvoorbeeld
heeft er ook 3, maar gemeenten als Giethoorn, ‘het
Venetië van het noorden’ en
‘concurrent kustgemeente’
Noordwijk, scoren er maar 2.

gen. De Zandvoortse architect van Italiaans komaf, Remo De Biase, heeft met zijn studio
bijna onmogelijk werk geleverd. Dat vindt de nieuwe manager Ferry Verbrugge die hem
daarmee ook wil complimenteren.

Yoga & meditatie - Yoga Strandfeest Enter
Joy - voor het hele gezin, zie www.enterjoy.nl

de Vondellaan (zijkant). Er zijn 5 avonden gereserveerd waarop gezwommen kan
leen voor de deelnemers van
de zwem4daagse.

Met oog en oor
de badplaats door

Het nieuwe VVV-kantoor in de Bakkerstraat heeft een strakke moderne uitstraling gekre-

Classic Concerts - Cleveland College,
Protestantse kerk

In de nieuwe Groene Gids voor Nederland, een uitgave van de

worden, u mag dus 1 avond overslaan.

Moderne uitstraling VVV-kantoor

Zwem4daagse - Aqua Mundo, Center Parcs

Van maandag 25 tot en met vrijdag 29 augustus kunnen deelnemers aan de zwem-

4daagse weer hun baantjes trekken in het zwembad van Center Parcs, ingang via
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joen Take Five aan Zee kunnen zien en beluisteren.
Als één van de weinige
vrouwelijke contrabassisten is Vivian Mulder ook
nog eens een uitstekende
zangeres en de motor van
de diverse optredens. Het

repertoire bestaat onder
andere uit in het Portugees
gezongen bossanova’s. Haar
echtgenoot Johan speelt al
sinds zijn 6e jaar piano. Dit
al jaren goed ingespeelde
duo heeft een zeer groot en
breed repertoire waarbij zij
ook regelmatig samen zingen. Saxofonist Frits Kaatee
speelt regelmatig met de
echtelieden maar is eveneens vast lid van de Dutch
Swing College Band.

Het moderne interieur van het nieuwe VVV-kantoor

Verbrugge is De Biase en zijn
medewerkers veel dank verschuldigd. “Met name hebben zijn medewerkers Rob en
Paula in een zeer korte periode
veel en belangrijk werk verzet.
De Biase heeft zich voor wat
het interieur betreft laten
inspireren door een modern
strandpaviljoen. Maar niet
alleen Studio De Biase heeft
veel werk verzet. Ook de diverse aannemers die vaak tijdens de vakantieperiode door

moesten werken waren zeer
lexibel en hebben het onmogelijke mogelijk gemaakt. Zij
hebben dan ook met hart en
ziel bijgedragen aan de nieuwe impuls die Zandvoort aan
het toerisme wil geven”, complementeert Verbrugge.
Het nieuwe kantoor is dan ook
een plek geworden waar de
VVV-medewerkers met opgeheven hoofd de Zandvoortse
gasten kunnen ontvangen.

Als binnenkort nog de voorpui aangepakt is, waardoor
het gebouw ook rolstoelvriendelijk wordt, zal de VVV
Zandvoort weer helemaal op
de kaart staan.
VVV Zandvoort, Bakkerstraat
2b, tel. 5717947, www.vvvzandvoort.nl. Openingstijden:
m a a n d a g t /m v r i j d a g
09.00-17.00 uur, zaterdag
10.00-17.00 uur, zondag
11.00-16.00 uur.

feestelijk in gebruik genomen door het college maar de eigenaar is inmiddels voortijdig
ermee gestopt.

Hoewel het eerste treintje omgeruild
was voor een luxer exemplaar was het
gebruik ervan minimaal of had het vaak
mankementen.

Ook het draaimolentje en het tentje waar
ijs en frisdranken werden verkocht was,
zelfs bij heel mooi weer, vaak gesloten. Of
de proef met het treintje, ijstentje, draaimolen in seizoen 2009 een vervolg krijgt
is onbekend.

Dat je blij bent met de
geboorte van je kind kan
iedereen inkomen. Dat je
ook nog alle toeters en bel-

len gebruikt om
het ook via de
buitenkant van
je huis te tonen
ook nog. Maar
wat onze fotograaf afgelopen
week in de Burg.
Beeckmanstraat
zag, grenst aan
het ongeloolijke. Een opblaasbaby van circa
3 meter hoog
maakte melding van de
geboorte van een jongetje.
Uniek! Van harte proiciat!

Weer thuis

Zandvoorts museum beheerder Sabine Huls en
haar vriendin Tamara
Mangelaars, samen het
team DonkerBlond, hebben
met hun auto ‘Disco’ de
eindstreep, na een sleeptocht van de laatste 100
km, naar Beijing toch nog
gehaald. Op 21 juni vertrokken 1 bus, 11 opgeknapte
auto’s en 6 motoren van
het Olympiaplein naar
het Olympisch dorp om
aandacht te vragen voor
het goede doel: Right
to Play. Het overhandigen van de cheque van
€ 10.000 aan oprichter
Johan Olav Koss was de
kroon op het fantastische avontuur van Going
Dutch. Op de website van
het team DonkerBlond
(www.amsterdambeijing.com) zijn de mooie
foto’s en de avonturen te
bewonderen en te lezen.
Al met al een geweldige
prestatie!

Droompaar

Hoewel Mark Jansen niet
meer in Zandvoort woont,
heeft zijn broer Roger deze
krant benaderd voor het
volgende: “Mark Jansen
(32) was vanaf zijn 15de
tot en met zijn 30ste jaar
woonachtig in Zandvoort
en heeft op de grafische
school in Haarlem gezeten.
Hij trainde altijd bij Fitness
Paradise en de Health Club
Zandvoort. Op zijn werk bij
Schiphol ontmoette hij de
Purmerendse Wendy Grader.
Ze willen ontzettend graag
trouwen en hebben zich opgegeven voor het nieuwe TV
programma ‘one million dollar wedding’ gepresenteerd
door Wendy van Dijk.” Het
aankomende bruidspaar
Mark en Wendy behoren
tot de 99 van de 3500 stelletjes die de voorrondes gehaald hebben. Ontzettend
leuk allemaal maar hun
volgende opdracht is: maak
een promotiefilmpje om
het Nederlandse publiek
te overtuigen dat jullie het
droompaar zijn. Vandaar
het verzoek van broer Roger:
“Willen jullie Mark en Wendy
helpen om zoveel mogelijk
stemmen binnen te halen”!
Het promotiefilmpje is te
zien van 25 augustus t/m
10 september via www.rtl.
nl/liefde/milliondollarwedding/home. Hoe meer mensen er stemmen hoe meer
kansen Mark en Wendy hebben om met 7 koppels te
gaan strijden voor de hoofdprijs en de titel ‘droompaar
van het jaar’. Dus maak exZandvoorter Mark Jansen
en zijn Wendy blij en stem!
Namens broer Roger heel
hartelijk bedankt.
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Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

Nieuwe directie Circuit Park Zandvoort
Per 15 augustus treedt Wilgenhaege Vermogensbeheer op als hoofdsponsor van Circuit

ten om rond Koninginnedag gedoceerd te worden. Kandidaten moeten door inwoners van onze gemeente worden
voorgedragen. Burgemeester Niek Meijer vraagt dan ook

Ernst een aantal taken aan het nieuw ge-

vormde managementteam, Jerry Langelaar

• In het hart van geliefde “Groene Hart” van Zandvoort, ligt deze charmante 30-er jaren halfvrijstaande woning (type 2/1 kap) op een perceel
van ruim 500 m² met garage en een ruime voor-, zij- en achtertuin!
• Een woonhuis ( bj 1937) welke volledig gerenoveerd dient te worden;
• Beg. grond: o.a. royale hal met voorportaal, toilet met fontein, brede
woonkamer-en-suite met origineel suitestel, voor- en achterkamer met marmeren
schouwen, keuken met toegang tot achtertuin;
• 1e verdieping: 3 slaapkamers, badkamer met o.a. doucheruimte en 2e toilet,
balkon;
• Aan u de kans van dit charmante huis op een toplocatie een droomhuis te
maken!
• LET OP: DIT HUIS IS UITSLUITEND TE BEZICHTIGEN VAN 26 AUGUSTUS 2008
TOT EN MET 12 SEPTEMBER 2008 EN BIEDINGEN GESCHIEDEN UITSLUITEND
OP BASIS VAN VERKOOP BIJ INSCHRIJVING!
• Woonoppervlakte ca. 180 m² (excl. garage), perceel 504 m², inhoud ca. 430 m³.

NIEUW

en Erik Weijers (de huidige COO) overdra-

tosporttempel in de Zandvoortse duinen.

• Een vrijstaand en karakteristiek woonhuis (bj 1923) met gastenverblijf,
gerenoveerd in een moderne stijl!
• Rustig gelegen in de geliefde en rustige “Parkbuurt”;
• Beg. grond: o.a. sfeervolle en lichte woonkamer met o.a. erker, schouw en hoge
raampartijen, nette open keuken;
• 1e verdieping: 3 slaapkamers, nette badkamer met o.a. ligbad en wastafel, was-/
droogruimte, 2e toilet, riant balkon;
• Souterrain/gastenverblijf: woonkamer met zicht op de tuin, moderne open keuken vzv div. inbouwapp., slaapkamer, klassieke badkamer vzv o.a. douchecabine,
bidet, wandcloset en wastafelmeubel;
• Gezellige voortuin op het zuidwesten en een besloten achtertuin (ca. 50 m²) op
het noordoosten;
• Dit is stijlvol wonen in een bijzonder fraai woonhuis op een geliefde locatie!
• Woonoppervlakte ca. 140 m², perceel 158 m², inhoud ca. 360 m³.

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:

•
•
•
•
•

De leukste courtage van Nederland*;
Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook ’s avonds;
Persoonlijke en pro-actieve karakter van onze dienstverlening;
Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop,
aankoop, verhuur en beheer;
No cure, no pay;
Gratis waardebepaling van uw woning;
Gratis hypotheekadvies;
Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!
Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites: funda.nl, zah.nl, jaap.nl,
huislijn.nl, woonkrant.nl, marktplaats.nl en natuurlijk vrijehuizenmarkt.nl!
* Vraag naar de voorwaarden

Verzetsplein 36 Zandvoort

• Goed onderhouden, halfvrijstaande woning met o.a. modern-landelijke
keuken, moderne badkamer, 5 (!) slaapkamers, voor- en besloten achtertuin!
• Gelegen in de kindvriendelijke “Dichters- en Letterkundigenbuurt”;
• Vrij parkeren op rustig aangrenzend pleintje;
• Begane grond: o.a. modern toilet vzv fonteintje, sfeervolle living met toegangsdeur naar en
zicht op de tuin, modern-landelijke keuken vzv div. inbouwapp.;
• 1e verdieping: 3 slaapkamers, moderne badkamer vzv douchecabine, wastafelmeubel en
2e toilet;
• 2e verdieping: 2 slaapkamers met dakkapel, overloop met was/droogruimte;
• Voortuin op noordwesten en achtertuin (ca. 60 m², 11 mtr diep) op zuidoosten met achterom;
• Woonoppervlakte ca. 115 m²,
perceel 129 m², inhoud ca. 280 m³.

Vraagprijs:
€ 598.000,- k.k.

•
•
•
•

Max Berrier deed samen met een groep jongeren twaalf we-

Martinus Nijhoffstraat 37 Zandvoort

In het managementteam van het circuit zal Jerry Langelaar,
als ‘private banker’ zich als voorzitter van de directie concentreren op het algemene beleid, vernieuwing en commerciële
zaken. Hans Ernst zal zich, met zijn jarenlange ervaring, gaan
richten op beleidszaken. Frans Kee, thans COO en inancieel
directeur van Wilgenhaege Vermogensbeheer, wordt bij het
circuit verantwoordelijk voor inanciële zaken inclusief inkoop en projectmanagement. Erik Weijers, al ruim veertien
jaar werkzaam op het circuit en de laatste jaren actief als
COO, zal deze functie blijven vervullen en zich vooral gaan
bezighouden met de invulling en organisatie van races en
evenementen, zoals de DTM, de A1GP powered bij Ferrariserie en het Dutch GT4 Championship, de nieuwe klasse die
vanaf 2009 de eredivisie van de nationale autosport gaat
vormen. De toekomst voor het Circuit Park Zandvoort lijkt
gewaarborgd!

‘Je goed en lekker voelen in je vel, dát is belangrijk’

Vraagprijs: € 549.000,- k.k.

• Een zéér royale, halfvrijstaande woning met o.a. 5 (optie 7) slaapkamers, oprit
voor twee auto’s, garage en een ruime tuin rondom!
• Beg. grond: o.a. royale hal, modern toilet met fontein, 1 slaapkamer, trapopgang naar 1e
tussenverdieping en trapje naar…
• Souterrain: 1 slaapkamer met zicht op en toegang tot achtertuin;
• 1e tussenverdieping: o.a. eetkamer met schuifpui naar balkon, luxe keuken vzv div. inbouwapp., trapje naar…
• 1e verdieping: zonnige living met o.a. open haard, schuifpui naar loggia, doorkijk naar eetkamer, trapopgang naar….
• 2e tussenverdieping: 2 slaapkamers,
trapje naar…
VOV
• 2e verdieping: 1 slaapkamer, luxe
badkamer met o.a. douchecabine,
ligbad, wastafel, 2e toilet;
• Woonoppervlakte ca. 200 m²,
perceel 450 m², inhoud ca. 510 m³.

Vlnr. Jerry Langelaar, Hans Ernst, Erik Weijers en Frans Kee | Foto: Chris Schotanus

Ernst blijft zich bezighouden met milieuvraagstukken en
vergunningen. Tevens zal hij Circuit Park Zandvoort vertegenwoordigen in internationale koepels als FIA en AICP.
Hans Ernst: “Door de samenwerking met Wilgenhaege
Vermogensbeheer hebben we de mogelijkheid om nieuwe
markten aan te boren en in contact te komen met nieuwe
zakelijke partners. Om de toekomst van ons circuit op middellange en lange termijn veilig te stellen, zijn we in de afgelopen periode al meer marketinggericht gaan werken,
bijvoorbeeld door het opstarten van een Business Club. We
hebben een aantal plannen op stapel staan, waaronder de
bouw van een nieuwe wedstrijdtoren, waarmee we na aloop
van het lopende seizoen willen beginnen. Met een partner
als Wilgenhaege Vermogensbeheer krijgt ons circuit een
nieuwe zakelijke impuls en we zien de toekomst dan ook
met vertrouwen tegemoet!”

Oosterparkstraat 23 Zandvoort

Haarlemmerstraat 1 Zandvoort

onderscheiding verdient.

gen. Wel blijft Ernst als seniorbestuurslid

Verkoop bij inschrijving

NIEUW

aan de lezers van de Zandvoortse Courant goed om zich
heen te kijken of er iemand in hun omgeving is die zo een

en Frans Kee (beide namens Wilgenhaege)

nauw betrokken blijven bij de nationale au-

• Bijzonder fraai afgewerkte 3-kmr maisonnette met privé-parking,
2 terrassen en uniek uitzicht over binnentuin met waterpartij!
• Gelegen op de begane grond en 1e verdieping van app.complex “Korinthe” in “Park Duijnwijk”;
• Speels ingedeelde living met toegang tot terras, open verbinding naar luxe semi-open keuken (vzv div. inbouwapp.) en eetkamer, luxe badkamer vzv design sanitair, 2 slaapkamers
met toegang tot 2e terras;
• Beide terrassen zijn op het oosten gelegen met uitzicht over binnentuin met waterpartij;
• Privé parking in ondergelegen parkeergarage;
• Stijlvol ingericht en uitstekend onderhouden!
• Woonoppervlakte ca. 95 m², inhoud
ca. 230 m³.

Vraagprijs:
€ 379.000,- k.k.

ken lang mee aan de cursus Real Fit bij sportcentrum Kenamju. Het was zwoegen, zweten en afzien, maar Max heeft het

volgehouden. “Hij was de fanatiekste van het stel”, lacht Marcel van Rhee, manager van Kenamju Zandvoort.

Vraagprijs:
€ 274.500,- k.k.

BEL 023 – 5 731 999
Nick ten Broeke
Emmaweg 21
2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 – 5 732 007
M.: 0655 – 13 03 65
E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

www.vrijehuizenmarkt.nl
Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

Gemeente zoekt kandidaten
voor een onderscheiding

De gemeente Zandvoort is naarstig op zoek naar kandida-

Park Zandvoort. Per die datum zal de hui-

dige grootaandeelhouder en directeur Hans
Julianaweg 25 Zandvoort
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Marcel van Rhee en Max Berrier

door Sutiah van Netten

Sportservice Heemstede - Zandvoort organiseerde in samenwerking met GGD Kenemerland, Jeugdriagg Noord
Holland Zuid, Servicepaspoort, Speciieke Zorg, Sportcentrum
Kenamju en het Wim Gertenbach College in Zandvoort de
cursus Real Fit. De cursus was speciaal bedoeld voor jongeren met overgewicht. Naast gewichtsverlies, was het vooral
belangrijk dat de deelnemers beter in hun vel gingen zitten.
Tijdens de cursus deden elf jonge deelnemers mee in de

leeftijd van 12 tot 16 jaar. Behalve een pittig sportschema
kregen ze begeleiding van een trainer, diëtiste en coach. Ook
de ouders werden bij de cursus betrokken om een bijdrage
te leveren aan een meer actieve en gezonde leefstijl.
“We hebben elke week een uur gesport bij Kenamju.
Daarnaast kregen we de opdracht om zelf ook sportactiviteit te organiseren. We hebben van alles gedaan: paardrijden,
vechtsporten, itness, schermen, skiën, lasergamen, koken
en duiken. Het was echt superleuk, maar soms ook best wel
zwaar”, vertelt Max Berrier, 13 jaar. Tijdens de cursus zijn drie
van de elf deelnemers afgehaakt. Trainer Marcel geeft toe dat
de cursus soms behoorlijk zwaar was. “Sommigen van hen
zijn niet gewend om veel te bewegen, laat staan te sporten.
Dus ja, dan is het zwaar. Ik heb hen zoveel mogelijk gemotiveerd om niet op te geven. Een gezond lijf krijg je niet zomaar,
daar moet je hard voor werken”, vertelt Marcel.
Max is blij dat hij meegedaan heeft met Real Fit. “Ik vond het
heel erg leuk om met de groep allerlei sportactiviteiten te
doen, maar ik zit nu ook veel beter in mijn vel. Nu zit ik veel
minder achter de computer en sport meer. Ik ga zeker weten
door met sporten. Het is gewoon hartstikke leuk.” Wie net als
Max zin heeft om te sporten kan zich aanmelden. Kenamju
gaat door met een vervolg op het Real Fit programma, maar
dan zonder diëtiste en psycholoog. Jongeren van 12 tot 16
jaar kunnen zich het hele jaar door aanmelden. Er zijn geen
speciale groep voor jongeren met overgewicht. Het is juist
belangrijk dat jongeren met overgewicht meedoen met de
rest van de groep. Kijk eens op de website www.kenamju.nl of
ga gewoon een keertje langs, A.J. van der Moolenstraat 47.

De beide gedecoreerden bij de burgemeester op visite

Ieder jaar kor t voor
Koninginnedag is het een
drukte van jewelste op het
raadhuis. De dames van
het bestuurssecretariaat
moeten dan proberen om
de personen die een onderscheiding hebben gekregen op slinkse wijze op het
raadhuis te krijgen. Eén van
de recent gedecoreerden,
Herman Heldoorn, herinnert het zich als de dag van
gisteren. “Ik was naar het
raadhuis gekomen omdat
Jaap Kerkman een decoratie
zou ontvangen. We zitten
samen in het buurtcomité
dus was het niet zo raar. Na
aloop ging ik gewoon naar
mijn vrouw op bezoek in het
ziekenhuis. Een broeder zei
dat ze een andere plaats had
gekregen en toen ik de zaal
binnen kwam stond mijn
hele familie en een aantal
vrienden op mij te wachten. Ze heeft al die tijd haar
mond stijf dicht gehouden,
ik was dus volledig verrast.
Ik kreeg het er warm van,
zelfs nu nog als ik er over
praat”, zegt de man die nog
steeds veel vrijwilligerswerk
doet.
De beide heren zijn er
trots op dat ze een ‘lintje’
mochten ontvangen. Ook
Kerkman heeft veel vrijwilligerswerk gedaan en doet
het nog steeds. Hij vindt

het een normale zaak dat
je vrijwilligerswerk doet. “Ik
ben een zoon van een oudwethouder van Zandvoort
en zodoende stond je in de
schijnwerpers. Ik heb mij
altijd voor de medemens
ingezet en vind daar veel
voldoening in”, zegt hij.
Burgemeester Niek Meijer
roept de Zandvoorters op
om goed om zich heen te
kijken, “want vaak beschouwen vrijwilligers die in aanmerking zouden kunnen komen, hetgeen wat ze doen
als de normaalste zaak van
de wereld.” De burgemeester drukt u op het hart om
de voordracht vertrouwelijk te sturen, dus zonder iemand in te lichten. U kunt
uw voordracht, voorzien van
de naam van de persoon die
u voordraagt en uw motivatie, sturen naar: Gemeente
Zandvoort, t.a.v. mevr. C.
van Ravensteijn, postbus 2,
2040 AA Zandvoort. Zet u in
de linkerbenedenhoek op de
envelop VERTROUWELIJK! U
kunt uw voordracht ook via
e-mail indienen. Zet u dezelfde gegevens als voor een
brief in uw mail en stuur die
naar bestuurssecretariaat@
zandvoort.nl. Wie weet besluit het Kapittel voor de
Civiele Orden uw kandidaat
voor te dragen aan de minister.
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Word bezorger
van de Zandvoortse Courant

Printing People
Open
van maandag tot en met vrijdag - Kleine Krocht 2 Zandvoort
Flyers/Folders Vlaggen Spandoeken Ontwerp/DTP Beachflags Posters Huisstijlen Stickers Beurssystemen Textielbedrukking

Heeft u folders, brochures, posters of een huisstijl nodig?
En u wilt advies over het ontwerp?
Maak vrijblijvend een afspraak en laat u adviseren.

Tel. 023-8887255

Printing People Group • Kleine Krocht 2
2042 JN • Zandvoort • zandvoort@printingpeople.nl
www.printingpeople.nl

Wij zijn op zoek naar een

DTP-er / vormgever
voor ons iliaal in Zandvoort
Kom langs of stuur je CV naar:
iris@printingpeople.nl
Voor meer informatie over deze
functie kun je bellen met:
023-888 72 55 (Iris) of
06-2001 8057 (Marcel)

Voor diverse
wijken zijn
wij op zoek
naar bezorgers
Bel of mail ZVO Verspreiders
06 - 1139 1478 of
info@zvo-verspreiders.nl

Baan van de Kennemer is in topconditie

De baan van de Kennemer Golf & Country Club is helemaal klaar en in topconditie voor

voor Gem. Bennebroek, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort

Hoe kunnen we
dit nou verkopen?
Vrijdag 22 augustus
v.a. 22.00 uur:

Max Planckstraat 44, 2041 CZ, Zandvoort
023-5735735
www.betermobiel.nl info@betermobiel.nl

Ook al maken we nog zulk
lekker brood, zonder goed
winkelpersoneel verkopen we er
niks van. Vandaar dat wij op zoek
zijn naar enthousiaste

DJ Riko

verkoopsters (m/v).
Meer weten?
Bel 023-5271771
of mail je cv naar
info@vvlp.nl

Zaterdag 23 augustus
v.a. 22.00 uur:

DJ Arjan

ZC34

JA, stuur mij gratis de uitgebreide brochure.
Naam
Adres
PC/Plaats
Telefoon
Email

Dhr/Mevr

conditie is, is het werk van head greenkeeper Dick Vastenhouw en zijn zeer gemotiveerde
ploeg greenkeepers.

door Erna Meijer

Na vele jaren beschikt Zand-

voort sinds eind juli 2008
weer over een eigen uitvaartbegeleider. Samen met

zijn vrouw Linet Schweitzer-

Hellingman is Evert Schweit-

Grand Café Danzee - Kerkplein 8 - T. 023 571 22 52

Wekelijks veel interessante aanbiedingen met uw ZandvoortPas
Nog geen ZandvoortPas? Kijk dan snel op pagina 12 en 13
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zer in de voetsporen ge-

De Zandvoortse greenkeepers op de voorgrond

De ploeg, die voor het grootste gedeelte uit Zandvoorters
bestaat, wordt tijdens het
KLM Open bijgestaan door
de irma’s Heijmans en Hoek,
twee irma’s die gespecialiseerd zijn in golfbanen. Ook
staan er het hele weekend
monteurs voor de maaimachines stand-by. Tijdens het
grootste golfevenement van
Nederland moet er namelijk extra aandacht besteed
worden, voornamelijk aan
de greens maar ook aan de
fairways.
Willem Koning bemoeit
zich deze dagen veel met de
greens. “Die moeten twee en
soms wel drie keer per dag
‘geschoren’ worden. Waar
normaal gesproken niet vaak
met een ‘bak’ (opvangbak aan
de maaimachine, red.) wordt
gewerkt, werken we nu alleen
maar daarmee. Het houdt de
greens snel. Als ik één rondje

greens doe, maai ik circa 1,1
hectare! Als we de fairways
erbij halen is dat zelfs 14
hectare”, zegt hij. Als wordt
gevraagd wat de grondslag
is om op de Kennemer als
greenkeeper te werken zeggen ze allemaal dat het mooi
hovenierswerk is. Altijd buiten aan het werk en dan ook
nog met geavanceerde machines, want een normale
maaimachine zou te lang
gras laten staan.

Lange dagen

De Kennemer heeft gedurende de maand die vooraf
gaat aan het spektakelstuk
KLM Open, de beschikking
over circa 14 van die machines. De ploeg begint tijdens
het toernooi om 05.00 uur
om alles weer tiptop in orde
te krijgen en ze gaan door tot
09.00 uur. Dan gaan ze weer
de baan in als de laatste prof
binnen is om eventuele schade te herstellen en weer de

treden van de voor vele
maaimachines te laten werken. Daar zijn ze gemiddeld
tot 22.00 uur mee bezig. Als u
nu denkt dat ze gedurende de
dag al lanterfanterend kunnen doorbrengen, hebt u het
mis. Onderhoud en standby vragen veel uren van de
ploeg. Toen bijvoorbeeld twee
jaar geleden de baan op een
groot aantal plaatsen onder
water stond na hevig onweer,
moesten de mannen behoorlijk aan hun stutten trekken.
“Dan gaan we met pompen
en allerhande andere hulpmiddelen aan de slag om het
overtollige water weg te krijgen en dat is behoorlijk hard
werken kan ik je vertellen”,
zegt Jos van Houten.
Voorlopig hebben de heren
eer van hun werk want de
baan ligt er werkelijk schitterend bij. Helemaal klaar om
‘geteisterd’ te worden door de
rake klappen van de heren
golfprofessionals!

dorpsgenoten nog bekende
Piet d’Hondt.

Linet is een geboren en getogen Zandvoortse; haar vader
zat o.a. bij het duikteam en
haar moeder was jarenlang
badjuffrouw. Evert (inderdaad familie van de beroemde arts Albert Schweitzer) is
al lang werkzaam in de uitvaartbranche. Ooit begonnen als coördinator van het
rouw- en volgwagenpark
op de Parklaan in Haarlem,
heeft hij via een baan bij een
kistenfabriek als kistbekleder
en in loondienst als uitvaartbegeleider uiteindelijk na
diverse cursussen de stap
gewaagd zelfstandig dit bijzondere werk te gaan doen.
“Ik heb het altijd heel belangrijk gevonden om aan zowel
de overledene als de nabestaanden een hoge mate
van service te verlenen. De
indruk bestaat namelijk dat

in sommige gevallen het gevoelsgebeuren en de betrokkenheid gaat verdwijnen en
ik vind het heel belangrijk dat
er ook na een uitvaart aandacht voor de nabestaanden
is. Nazorg staat bij mij hoog
in het vaandel.” Niet iedereen
weet dat een overledene desgewenst in Zandvoort kan
blijven, zowel thuis als in de
rouwkamers op de begraafplaats aan de Tollensstraat.
Ook heeft men de vrijheid om
zelf een uitvaartondernemer
te kiezen. Doordat Evert al 15
jaar in het dorp woont, is zijn
kennis van en betrokkenheid
bij de inwoners groot en kan
hij meer persoonlijke aandacht geven.
Schweitzer kan, indien gewenst ook vooraf, ingeschakeld worden voor het regelen
en uitvoeren van de uitvaart
en de verzorging van de
overledene. Daarbij vindt hij
het zeer belangrijk om de
nabestaanden te betrekken
bij het aleggen en dit specialistische werk dusdanig
te doen dat bijvoorbeeld
kleinkinderen niet bang
worden bij het zien van de
gestorvene. Bijzonder is de

ruime keuze aan kaarten op
A5 formaat, waarop karakteristieke Zandvoortse dorpsgezichten zoals de watertoren, het raadhuis, de beide
kerken of fraaie zeegezichten als achtergrond dienen.
De kaarten worden hier ter
plaatse gedrukt. Aan de hand
van een kistenboek kan een
keuze gemaakt worden en
vanzelfsprekend wordt ook
de aangifte bij de gemeente
geregeld.
Schweitzer en zijn vrouw
beschikken over een eigen
rouwauto, die door Linet
gereden wordt. Het is een
zwarte Oldsmobile Custom
Cruiser met een elegante
uitstraling en veel ruimte
voor bloemen. Volgauto’s
worden vanzelfsprekend in
overleg geregeld.
Algemene Uitvaartbegeleiding Zandvoort is voor een
stijlvolle en verzorgde uitvaart dag en nacht bereikbaar onder telefoonnummer
023-7515666 (nee, geen drukfout!) of via e-mail evert@
uitvaartzandvoort.nl. Aan
een website wordt momenteel nog hard gewerkt.

Gasthuisplein toen het nog gezellig was!

Het gemor over de situatie op het Gasthuisplein wordt steeds
luider. Velen zijn van mening dat het plein, dat ooit voor-

bestemd was om een evenementenplein te worden, geen
uitstraling meer heeft en vervallen is tot een troosteloze
steenmassa, waar weinig of niets mogelijk is. In het verleden was dat anders, zoals deze penningtekening van Emmy

Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Hoofddorp, Velserbroek, Zandvoort. www.vvlp.nl

Opsturen naar: Beter Mobiel, Antwoordnummer 310, 2040 VB Zandvoort

Algemene Uitvaartbegeleiding Zandvoort

het KLM Open dat van 21 tot en met 24 augustus gespeeld zal worden. Dat de baan in top-

Groot oppervlak
officieel dealer van
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Vrijbergh de Koning laat zien. Zou dit bedrijvige beeld nog
eens terugkeren op het plein dat ooit tot de gezelligste van

het centrum behoorde? Misschien komen er binnenkort
wel nieuwe plannen voor dit historische stukje Zandvoort.
De tekening is beschikbaar gesteld door Hobby Art aan het
Gasthuisplein.
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ZANDKORRELS

Administratiekantoor

K. Willemse
Administratie en
belastingaangiften
voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf
Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl

DE VOLGENDE CURSUSSEN STARTEN IN ZANDVOORT:

‘KOM IN JE KRACHT MET NLP’
DE (HER)ONTDEKKING VAN JEZELF
UITGEBREIDE NAJAARSCURSUS 2008 (6 AVONDEN):
2, 9, 16, 23, 30 september
7, 23 en 30 oktober
6, 13, 20 en 27 november
€150,- HELE CURSUS
OPGEVEN EN MEER INFO?
SIMONE KÖNIGS 06-54357575
WWW.BEREIKJEDOELNUWEL.NL

Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilderswerkzaamheden
.................
Autobedrijf
Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl
.................

Dave en Sabrina,
gefeliciteerd
met jullie zoon Tom.
Veel geluk,
mama, Lady en Rakker.

Kabel-internet/adsl
installateur
helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of
06-44696001. ;
Met garantie en KvK.
.................

Te koop:
T.E.A.B. complete slaapkamer.
Bed 180 + bovenbouw,
hang- en legkasten, ronde
uitschuifbare eettafel,
losse slaapkamerkast,
stoffen fauteuils.
Alles ziet er perfect uit.
Tel. 06-2846 9600

JOOST VAN DIEPEN
meubelmakerij – timmerbedrijf
meubels op maat voor woonkamer, kantoor, keuken, badkamer etc.
timmerwerk: wanden, vloeren, ramen, deuren, kozijnen, plafonds,
kleine en grote verbouwingen

vraag vrijblijvend offerte
Kamerlingh Onnesstraat 11/3, 2041 CB Zandvoort

tel. 023-5737888

Bij ons is het nog
6 dagen per week geopend
zomers
dinsdag t/msteeds
zaterdag van
17.00 - tot 03.00 uur
zondag van 15.00 tot 03.00
met
bloemen!
maandag
gesloten
Gasthuisplein 9a, 2042 JM Zandvoort
Tel.: 023 571 92 05

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels €5,-

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

Zakelijke
zandkorrels €10,- (excl.BTW)

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

1

2

5
6
7

8
9

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist
plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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SHIATSU
en stoelmassage.
Deze heilzame acupressuur
massage kan helpen
gezondheidsproblemen te
verminderen of voorkomen.
Tel. 023-542 78 58,
www.shiatsis.nl
.................

Te huur:
Vanaf september van
maandag t/m vrijdag
Gemeubileerd appartement
vlakbij centrum
€200,- p. week
incl. schoonmaak
06 28 787 237
.................

Gezocht:
Alleenstaande vrouw (49 jr.)
zoekt woonruimte
(ongemeubileerd).
Huur tot € 600.
Tel. 06-2063 1081
.................

God zegt:
Weet dat ik je zal genezen,
en je ziekte en wonden helen
(de Bijbel:Jeremia 30:17).
Gebed nodig? Mail naar
gebed-zandvoort@hotmail.com
God is liefde!
.................

Te huur:
Garage-opslagruimte. ±25m2.
Elektr. deur.
€ 250 huur p.m.
Helmersstraat 11, Zandvoort.
Tel. 06-5325 4297
.................

3
4

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Taoïstische Tai Chi tm
Op 1 september start
de Taoïstische Tai Chi
Vereniging Nederland in
Zandvoort weer met een
nieuwe beginnersklas
Taoïstische Tai Chi tm
interne kunsten en
methoden in het Jeugdhuis
van de Protestantse Kerk,
Kerkplein 1,
van 9.30 tot 11.30 uur.
Belangstellenden zijn
van harte welkom, vooraf
aanmelden is niet nodig.
Voor informatie: Chr. Bol,
tel. 5718403.
.................

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen
tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Te huur:
gemeubileerde vakantie
parterrewoning
nabij centrum.
Beschikbaar per 15 augustus.
Huurprijs € 750 p.m. all-in.
(Borg € 1000).
Brief onder nummer 0834
aan de redactie van deze
krant (Hogeweg 39-1,
2042 GE Zandvoort).

Lieve opa, van harte
gefeliciteerd
met je 70ste verjaardag!
Heel veel kusjes,
Eva en David.
.................

Te koop:
Zware houten salontafel
izgs. met 2 laden.
Afm: 70 x 140 cm.
Prijs: €50,-.
Tel. 06-4588 7144.
.................

The World at Your Beach
De zevende editie van het multiculturele festival The World

at Your Beach speelde zondag 17 augustus af op de boulevard
van Zandvoort. Ondanks de wisselende weersomstandigheden genoot het publiek van alles wat het festival te bieden

had. Het werd een dag vol met muziek, theater, workshops,
cabaret en salsalessen.

Te huur:
Gemeubileerd appartement
met tuin.
Vanaf 1 nov t/m 28 febr.
Huurprijs €750,- all-in
(borg €750).
Tel. 06-2222 2871
.................
Gezocht:
Wie heeft mijn
DS gevonden?
Verloren op 13 augustus.
Ben heel verdrietig.
Boyd Buijtenhek.
Tel. 888 2840 of
06-1061 2997
.................

Te koop:
Fraai kersenhouten dressoir.
Afm. 2,09 x 78 x 48cm.
Beslist als nieuw!
Van €2040 voor € 495,-.
Tel. 06-4611 7172
.................
Te huur:
Gemeubileerde studio
in centrum Zandvoort,
met eigen opgang
en CV. Incl. gas, licht, water.
€500 p.mnd.
Tel. 06-1244 6267
.................

Bohemen in actie met een humoristische mime act

door Sutiah van Netten

De boulevard was omgetoverd tot een vrolijke wereldmarkt
vol met kraampjes met exotisch eten, drinken, kleding en
workshops. Op het grote podium naast het Holland Casino
traden diverse bands op. Ook in de strandpaviljoens van
Skyline, Bruxelles en Mango’s was er van alles te beleven.
Op het programma stonden naast salsalessen ook optredens
van diverse artiesten, cabaret en dj’s.

Kofferbakmarkt:
zat. 30 augustus,
tuincentrum Vogelenzang
(10-16 uur).
Res. 0229-244739,
www.mikki.nl

Echter in de namiddag begon de wind zo hard te waaien
dat het eettentje met exotische Afrikaanse en Surinaamse
gerechten van Tandy Sakala en Daniel de Lind omver geblazen leek te worden. Toch bleef de stemming positief. Het
echtpaar Voskuil zit verderop te smullen van hun Boboti
met exotische kip. “Het festival geeft ons de kans om kennis te maken met eten, muziek en cultuur uit verschillende
landen”, aldus de heer Voskuil. Ook Thodos, een organisatie
die op een speelse manier voorlichting geeft over de problematiek van jongeren in de sloppenwijken en laat zien hoe
belangrijk sport voor deze jongeren is, was erg te spreken
over de dag.
“Alles liep perfect, behalve het weer. Het was behoorlijk druk,
maar in de middag begon het hard te regenen en te waaien. Jammer, maar niks aan te doen. Het was een geslaagd
festival. Ik heb veel positieve reacties gehad van bezoekers
en deelnemende strandpaviljoens. Volgend jaar hopen we
met een driedaags festival te komen, maar dan wel met
mooi weer”, aldus Edwin Rijs, organisator van het festival
The World at Your beach.

Genieten met gesloten ogen

Het was overvol in de Protestantse kerk tijdens het concert

dat Emmy Verhey (viool) en Aart Bergwerff (orgel) afgelopen

zondag gaven. Zelfs voor de preekstoel stonden rijen stoelen,
waar voornamelijk de donateurs en genodigden een prima
plaats vonden, aangezien de violiste zich ook boven bij het
orgel had geïnstalleerd.

Te koop:
12 gedichtenbundels €5,-.
7 boeken over munten
€4,50.
1 boek oude aandelen €2,-.
Tel. 5713509
.................
Te huur:
per 1 sept. Appartement:
slaap/woonkamer,
eigen entree, keuken,
douche, toilet, gestoff.
en gemeubileerd,
incl. was/droog en
combimagnetron.
€ 600 incl.
Tel. 06-47935536
.................

Tijdens de swingende salsalessen gingen de voetjes van de
vloer. De Amsterdamse salsaband Sofrito Na´Más wist het
publiek aan het dansen te krijgen met hun opzwepende
muziek. Ondanks de kou en de wind liet het publiek zich niet
tegenhouden om buiten op de dansvloer los te gaan. Op de
boulevard werd het publiek getrakteerd door Bohemen, een
mime act over de struggle of life. Met veel humor en een
beetje acrobatiek.

Emmy Verhey en Aart Bergwerff

De overige toehoorders moesten dus een stijve en verdraaide
nek riskeren om de musici te zien of, zoals velen deden, met
gesloten ogen heerlijk genieten van de schitterende klanken.
Het concert was tot stand gekomen door de inzet van Gerard de
Jongh van het gelijknamige schildersbedrijf uit Waardenburg,
dat het gerestaureerde Knipscheerorgel zo prachtig in de authentieke kleuren heeft geschilderd. Hij had namelijk een
buurvrouw, die wel goed viool speelde en misschien wilde
zij wel… Die buurvrouw bleek dus de wereldberoemde Emmy
Verhey te zijn, die al 40 jaar een veelgevraagd soliste is. Zij
heeft inmiddels al vele tot de verbeelding sprekende prijzen

gewonnen, mede door haar opmerkelijke diversiteit van haar
repertoire. Haar begeleider Aart Bergwerff, die belangeloos
meewerkte aan dit concert, is een zeer veelzijdig organist met
eveneens vele internationale prijzen achter zijn naam. Hij zoekt
naar avontuur in de orgelmuziek en speelt zowel tango’s als
klassieke werken.
Gestart werd met een werk van Antonio Vivaldi (sonate in A
gr.t, opus 2 nr. 2. RV 31), gevolgd door drie vrij gedragen stukken van de tamelijk onbekende Duitse componist Philipp
Rüfer (1844-1919). Het publiek was zeer onder de indruk van
de Romance in G.gr.t, opus 26, dat de Noorse componist Johan
Severin Svendsen in 1881 schreef. Te horen was een jubelende
viool met veel lichtvoetiger en daardoor toegankelijker klanken. Het samenspel tussen beide musici lijkt een samenwerking van jaren te zijn en zoals iemand het prachtig verwoordde:
“Normaal dalen de woorden van de preek op de toehoorders
neer, maar deze keer is dat hemelse muziek!”
Na een adagio in F gr.t van W.A. Mozart werd het concert, dat
geen pauze kende, afgesloten door een uit een vijftal delen bestaande sonate in G gr.t BWV 1019 van Johann Sebastian Bach.
Tijdens een orgelsolo van Aart Bergwerff was goed te horen
hoe uitstekend de restauratie van het orgel is geschiedt.
Met een daverend applaus lieten alle aanwezigen terecht
hun grote waardering blijken. De Stichting Classic Concerts
verdient het ten volle dat niet alleen bij zeer bekende namen
de kerk zo goed gevuld is. Kwaliteit is er steeds te horen en
dat zal beslist ook volgende maand het geval zijn, wanneer
op zondagmiddag 21 september laureaten van het Prinses
Christina Concours acte de présence gaan geven.
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Eerste voorronde
‘Kunstfestijn’

De eerste van twee voorronden van het nieuwe talentenfestival in Zandvoort, Kunstfestijn, vond afgelopen zondag
plaats in de nieuwe muziektent op het Raadhuisplein. De
jonge initiatiefnemers Roy van Buuringen (18) en Joyce
Vastenhouw (19) organiseren speciaal voor jonge podiumkunstenaars een festival in Zandvoort. Een podium bieden

voor jonge talentvolle mensen met een passie voor muziek, dans, circus, poëzie, cabaret, rap, musical of toneel:
dat is de missie.

Veel belangstelling voor het Kunstfestijn

door Stephanie Vork

De organisatie is tevreden
over afgelopen zondag.
“Er was veel talent onder
de deelnemers die uit heel
Nederland maar ook zelfs
uit Duitsland kwamen”, vertelt Van Buuringen. Er deden
niet alleen muzikanten mee
aan de talentenjacht, maar er
was ook streetdance en cabaret te zien. De jury heeft gelet
op variatie van verschillende
disciplines die doorgaan naar
de inale. Van de twaalf jonge
talenten die hebben meegedaan tijdens de eerste voorronde, gaan er vier door naar
de inale. Zij mogen zichzelf
nog een keer laten zien en
horen op zondag 31 augustus. De 10-jarige Remy uit
Heemstede is zondag de winnaar geworden, hij overtuigde
zowel de driekoppige jury als
het publiek van zijn kunsten
op de saxofoon. Hij mag met
de andere inalisten strijden
om een jaarcontract bij OnAir DJ en Entertainment en
een weekend Center Parcs.
“Alle deelnemers hebben
hun best gedaan, ze waren
stuk voor stuk enthousiast”,
aldus Van Buuringen, “de
locatie vind ik ook erg geslaagd en ik ben tevreden

over het publiek dat is komen kijken. Ik merkte wel
dat, toen Classic Concerts
begon, mensen wegstroomden. Maar gelukkig kwam
daar weer nieuw publiek
voor in de plaats.” Het enige
wat niet optimaal was, was
het geluid dat uit de boxen
kwam. Maar de organisatie
werkt aan verbetering en beloofd dat het geluid de 24e
beter zal klinken.
Kunstfestijn, ofwel het Youth
Performing Art Festival, had
de weergoden mee. De hele
middag was het droog en pas
toen de voorronde was afgelopen, begon het donker te worden en te regenen. “Net als in
Peking tijdens de Olympische
Spelen hebben wij ook chemicaliën de wolken ingeschoten”, grapte Roy. Volgende
week maar weer doen dan!
De voorspellingen zijn in ieder geval redelijk. En met optredens van het Nederlands
akoestische bandje Voutlooz,
de rapband V.A.K. mannen en
de talentvolle jonge podiumkunstenaars zal het tijdens
de tweede voorronde aankomende zondagmiddag (aanvang 13.00 uur) weer net zo
gezellig worden als afgelopen
zondag.
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Medina Woninginrichters
Hele maand augustus:

Heerlijke Shaslicks
5 halen = 4 betalen

Combineer meer met de geit.
Dartelaar zacht en fris!

Nieuwe Sia en
Riverdale collecties
zijn binnen.

www.de-bode.nl
Pashouders op alle artikelen 5% korting.

Hét APK keurstation
Op vertoon van de pas geen
afmeldkosten bij APK Keuring
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

Bestel nu de
ZandvoortPas 2008

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nieuwe ZandvoortPas (€ 5,00)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nieuwe
wintercollectie
is binnen!
Schofies Kindermode - Haltestraat 2d

Hele maand augustus voor
ZandvoortPashouders:

10-20-30 euro!

“Haltestraatjes”

m.u.v. badkleding
Burg. Engelbertsstraat 94b – Zandvoort
7 dagen per week geopend

Ter kennismaking:
Eenmalige aanbieding!

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

ZANDVOORT PAS

Betaling CONTANT

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Lever +
Ontbijtspek +
Tongeworst

€ 3,25
Haltestraat 54 - T. 023-5712451

Dit is
(g)een
mop:
Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Op vertoon van

3x 100 gram vleeswaren

5%

Desem muesli
appel mopje
Gezond en lekker, met vruchtjes
en nootjes

OP=OP

2e gratis

Deze pas is geldig t/m 31 december 2008
Uw op naam gestelde ZandvoortPas
wordt, tesamen met een welkomstkado,
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.
Met de aangehechte tegoedbon voor een
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst
tijdstip gratis een Zandkorrel (miniadvertentie) plaatsen.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Aanbod geldig tot en met woensdag 27 augustus 2008
en alleen in onze vestiging te Zandvoort.
Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 - 57 12 865
Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl
ontdek een nieuwe ervaring van welzijn!

10% korting op een
voet-reflexmassage
massageservice ook aan huis
www.nympheia.com

Nieuwe quilts, spreien
en kussens binnen!

pashouders 5% korting op de gehele collectie.

weer
Nu ook
d!
geopen
s
g
a
donderd

Voor Pashouders

gratis glaasje limoncello na het diner.
Woensdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.

Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Tel. 023 571 44 10

10% Korting
op een cadeaubon

Op vertoon van de ZandvoortPas

een les huiswijn i.p.v. € 16,00
voor € 14,50 (wit, rood of rosé)
Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

Kijk op www.newwaves.nl
023- 571 32 55 of info@newwaves.nl

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

Van meubels, servies tot kinderkleding: 38 Avenue heeft het!

Carte Colori
Gasthuisplein 6
(naast het Circus)

for shoes

Met ZandvoortPas 10% korting
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen
Kerkstraat 1a

op de aanwezige
potten kalkverf van

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Top 3!

Appelgebak met slagroom
en koffie
3 euro voor pashouders!!
Kerkstraat 25 - Tel. 5713510

30% korting

korting*

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

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

GRAND CAFÉ 25

bij veel merk
zonnebrillen glazen
op uw eigen sterkte gratis

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Nieuw in ons assortiment:

Zolang de voorraad strekt

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De laatste
zomerartikelen

Haltestraat 48
per bakje 200 gram € 4,50
2042 LN Zandvoort
023-5 7 3 3 0 9 2
www.chocoladehuiswillemsen.nl

2042 LM Zandvoort - Tel.: 023-5738047
Vrijdag koopavond

Betaling PER BANK

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102
7 dagen per week geopend
van 09.00 tot 22.00 uur

www.autobedrijfzandvoort.nl

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Van € 14,50 voor € 13,75

Wij zijn weer
open!!!

Autobedrijf Zandvoort

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Betreft:

Voor pashouders
Gekookte mosselen
met frites +sla

500 gr van € 7,95 nu voor € 5,95

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

q(Vouw)gordijnen qTapijt
023-531 78 40
qVitrages
qVinyl
Haltestraat 56
qLuxalex
qLaminaat
2042 LP Zandvoort
qZonwering
qParket
www.medina-woninginrichting.nl

Eigenaresse Dimie Toonen van de sfeervolle
groeid in een ondernemersgezin. “Mijn ouders

Winkeliers:

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

Verzorging en vrije tijd:

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat
Autorijschool Duet - 06-54280393
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hobby -Art- Gasthuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - www.nympheia.com
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre - 57 132 55
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Chaozzz - Schoolstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Schofies Kindermode - Haltestraat

hebben mij de kneepjes van het vak geleerd.
Het ondernemersvak is leuk, uitdagend en
afwisselend. Niet één dag is hetzelfde”, aldus
Dimie.

In oktober 2005 opende 38 Avenue
voor het eerst haar deuren. Aan
het gezellige en drukke Kerkplein
valt de woonwinkel al meteen op
door de mooie etalages. Ook de
uitgestalde meubels, gevlochten
rieten manden en houten kasten
vallen direct op. Het is slechts een
voorproefje van wat er allemaal
in de knusse winkel te zien is. De

(in alfabetische volgorde)

Mode en trends:

woonwinkel 38 Avenue Living & Giving is opge-

“Mijn ouders hebben jarenlang
een strandpaviljoen gerund. Ik
was verantwoordelijk voor de
inrichting. Zo is mijn passie ontstaan voor alles wat met interieur en binnenhuisarchitectuur te
maken heeft. Ik vind het gewoon
heel erg leuk om creatief bezig te
zijn. Woonaccessoires, meubels en
styling hebben mij altijd al geïnteresseerd. Het is echt mijn passie”,
vertelt Dimie.

Lijst van deelnemende bedrijven

Wonen en onderhoud:

winkel staat vol met leuke cadeautjes, bijzondere woonaccessoires,
lampen, spiegels, servies, knuffels,
speelgoed en meubels. “Maar we
hebben ons vooral gespecialiseerd
in kinderkleding en babykleertjes.
In onze winkel verkopen wij merken van o.a. Colorique, Braxton
Interiors en Bam Bam. Het zijn
allemaal trendy merken van topkwaliteit”, aldus Dimie.
Het ‘ons kent ons’ gevoel in
Zandvoort spreekt de winkeleigenaresse erg aan. “In de
supermarkt vroeg laatst iemand
of de lampenkapjes al binnen
waren, dat zijn nou leuke dingen

om mee te maken”, lacht Dimie.
Ook voor stylingtips en interieuradviezen kunt u bij Dimie terecht.
Daarnaast heeft 38 Avenue een
webwinkel op www.38avenue.nl

ZandvoortPas

Voor ZandvoortPashouders heeft
38 Avenue op vertoning van de
ZandvoortPas een mooie aanbieding van 5% op het assortiment.
38 Avenue Living & Giving is te vinden in de Kerkstraat 38. Tel. 5732700.
website: www.38avenue.nl

Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Mark Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:

Grand Café 25 - Kerkstraat
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
She Satehcafé - Zeestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20
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Aangewaaid bij… Strand Noord!
Aan de stamtafel zijn de vaste gasten en de medewerkers

van strandpaviljoen 26 al aangeschoven. Met een lekker
koud drankje babbelen ze over van alles en nog wat. Eigena-

ren Reina en Rob Paap delen inmiddels al 35 jaar lief en leed
met de gasten van het strandpaviljoen. Af en toe hobbe-

len er wat kinderen langs met kleverige ijsmondjes. Strand
Noord is een familiebedrijf, dat zich kenmerkt met de woorden: verleden, heden en niet te vergeten: toekomst.

van de medewerkers bij dit
strandpaviljoen hebben een
familiare band met elkaar.

One big happy family

Gabrielle en Reina met op de achtergrond
de drie kinderen: Levi, Bo en Falery

Niet alleen de stamgasten komen hier al jaren met papa’s,
mama’s, oma’s, opa’s, tantes,
ooms, nichtjes, neefjes en de
rest van de familie, ook veel

Het begon allemaal lang
geleden. De grootouders
van Reina startten de eerste houten strandtent aan
de Zandvoortse kust, ‘de
Zonneweelde’. Helaas heeft
deze tent tijdens de watersnoodramp in februari
1953 geen stand weten te
houden. Het werd tijd voor
een wat stevigere aanpak.
Een nieuw strandpaviljoen
werd geboren: Summertime!

Reina’s moeder heeft het paviljoen ook nog 3 jaar geleid,
samen met haar broer en
zus. Inmiddels runnen Reina
en haar man Rob het strandpaviljoen alweer 35 jaar. “Er
komen hier heel veel vaste
gasten, voornamelijk uit
Zandvoort en van camping
de Branding. We hebben in
2006 het paviljoen volledig
vernieuwd. Een nieuwe uitdaging. Het is belangrijk om
met de tijd mee te gaan! Het
paviljoen beschikt nu over
meer ruimte en comfort dan
tevoren”, vertelt Reina. Strand
Noord is altijd in de familie
gebleven en is daarmee een
bijzondere plek. Dochter
Joyce Paap werkt mee in het
bedrijf en ook kleindochter
Falery Hansen komt af en toe
een handje helpen. “Ik vind
het heel leuk, soms sta ik bij
de ijsjes. Ik ken al veel mensen die hier komen”, zegt
Falery. Misschien zal ze ooit
in de voetstappen treden

van haar grootouders, maar
dat moeten we nog even afwachten.

Voor elk wat wils

Een specialiteit van het huis
is onder andere het varkenshaaspannetje. Daarnaast
heeft Strand Noord ook voor
de vegetariër een heerlijke
vegetarische lasagne op het
menu staan. In overleg kunnen er feesten en partijen
gegeven worden, zoals bruiloften en verjaardagsfeesten.
Wanneer u van plan bent een
hapje te gaan eten bij Strand
Noord, is het belangrijk van
te voren te reserveren aangezien het met name in de
weekenden behoorlijk druk
kan zijn.

Lekker lachen

Aan de stamtafel zitten twee
stoere binken: Bo en Levi van
Hamersveld. De tweeling is
al 6 jaar oud en komt geregeld bij Strand Noord, samen

met hun mama Gabriëlle
Bos. Bo vertelt over het
strand: “Ik ga altijd op de
boot met ome Dennis
en ik ga ook nog op de
banaan. Soms eet ik een
kindermenu, met patat
en frikadel. Ik ga ook altijd
naar Vis van Floor, geeft de
haring van door.” Gabriëlle
is al jaren bevriend met de
familie van Rob en Reina
Paap. Haar vader, Henk
Bos, is ooit een buurjongen
geweest van Rob en zodoende is de vriendschap
ontstaan. “Dit is ons vaste
plekkie, ergens anders
zou ik me niet zo goed
voelen. Dit is als familie.
Hier komen gasten voor
het leven”, vertelt ze. Ook
Levi komt graag bij Strand
Noord. Als ik hem vraag
waarom, antwoordt hij: “Ik
ga altijd zwemmen en op
de trampoline. Je kunt hier
lekker lachen.” Duidelijker
kan haast niet!

Is wegens vakantie gesloten van vrijdag 29 aug. t/m woensdag 17 sept.
Dus even...
... geen kofieshop
... geen adviezen
... geen lauwe opmerkingen

... geen goede gesprekken
... geen Zandvoorts kwartiertje
... geen droptoffees

Maar donderdag 18 september staan wij weer geheel uitgerust voor u klaar!
Pakveldstraat 19 – Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

CHANEL EXCEPTIONNEL

Café Oomstee

De nieuwe mascara sensatie
Nu verkrijgbaar bij

A.s. vrijdag 22 aug, aanvang 21.00 uur:

Mulder & Mulder
feat. Frits Katee
& Truus Engels
Vivian Mulder, zang & contrabas
Johan Mulder, piano & zang
Frits Katee, tenorsax
Truus Engels, drums

Parfumerie - Drogisterij
Schoonheidssalon

Vrijdag 5 sept:

Haltestraat 1
14

|

Zandvoort

|

023 - 57 161 23

Sponsor worden van het wekelijkse weerbericht?
Bel 06-4342 9783 en vraag naar de mogelijkheden!

door Ilja Noltee

Boogie Woogie & Blues met Martijn Schok, Rinus
Groeneveld, Serge Shapko en Menno Veenendaal

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Dorpsgenoten

door Erna Meijer

ten kun je de één niet zonder de ander zien! Al dertig jaar
lang is is het echtpaar Toos en Harry Hoejenbos te vinden
in de snackbar bij het busstation aan de Louis Davidsstraat,
maar helaas is het aftellen nu begonnen want op vrijdag
29 augustus a.s. zijn voor het laatst de deuren van dit voor
vele Zandvoorters belangrijke ‘praathuis’ geopend.
Per 1 oktober dient verplicht het pand leeg opgeleverd te
worden in verband met de plannen rond het Louis
Davids Carré. Gesloopt zal het voorlopig niet
worden want de gemeente heeft het pand
van Connexion gekocht om voorlopig als
onderdak te laten dienen voor (bouw-)
ambtenaren.

renhogedrukinvloed zou de atmosfeer bij ons geleidelijk

doorheen, maar wijn, bier en een glaasje jenever worden
niet versmaad.”
Hoewel het paar acht jaar geleden, na Harry’s operatie, besloot om uitsluitend door de week open te zijn (van 07.40
– 17.50 uur) hebben zij bij extra drukte gelukkig vaak hulp
gehad van familie en met name van hun zonen. Vooral Harro
(1970) heeft de horecagenen duidelijk geërfd. Na vele jaren
Mollie & Co beheert hij dit jaar voor het eerst, samen met zijn
vrouw, de kantine van tennisclub Zandvoort, waardoor het
restaurantgebeuren daar link is toegenomen. Zoon Erwin
(1973) komt traditiegetrouw altijd helpen op
Koninginnedag.
In al die jaren zijn Toos en Harry
er in geslaagd om hun snackbar om te toveren tot een
ware huiskamer voor velen.
“Jan Termes, Jan Jongsma en
Han van Leeuwen kwamen
hier vaak vergaderen. Met
Bram Steijnen hebben wij
ooit een grap uitgehaald
door zijn brommer boven
op het dak te zetten en het
door velen gedragen oranje
colbert op 30 april was een vast
gegeven”, aldus de uiterst vriendelijke uitbaters.

Hoe is het allemaal begonnen? Die
vraag stelde ik aan de echtelieden,
die oorspronkelijk uit Utrecht komen (de vele foto’s van voetbalclub FC Utrecht aan de muur verwijzen nog naar hun achtergrond
en Harry kan er nog steeds niet
over uit dat de scheidsrechter die 1,5
meter buitenspel van Ajax niet zag).
Harry: “Wij hebben elkaar leren kennen
in een restaurant in Utrecht (eind van dit
jaar zijn zij al 40 jaar getrouwd) en na allerlei
banen in de horeca, waaronder in Wolfheeze
Het afscheid zal best emotioneel worden,
Harry e
n Toos Hoejenbos
en Luxemburg maar ook als hofmeester bij de
maar gelukkig hebben zij anderhalf jaar te tijd
Marine, zag ik in 1972 een advertentie voor een bedrijfsleider gehad om hier naar toe te leven. Harry: “Wij hebben vaker op
in de Tiroler Stüberl in Zandvoort. Het grappige is dat wij voor de schopstoel gezeten en de vele wetjes, regels en verplichte
die tijd nog nooit in Zandvoort waren geweest, maar altijd cursussen maken het langzamerhand ook niet leuk meer.
naar Scheveningen gingen.”
Onze leeftijd (65 en 61 jaar) speelt ook mee en na zoveel jaar
werken zijn wij wel aan een ander ritme in ons leven toe.”
In 1978 hebben Toos en Harry de snackbar overgenomen
van de toenmalige uitbaters Ton en Trees Spee. Al vanaf 1957 Het aftellen is dus begonnen, de speciale klok in het pand
werd het voormalige wachtlokaal van de Blauwe Tram ge- geeft het duidelijk aan. Op 29 augustus komt er een eind aan
bruikt als restauratie. De eerste jaren was het extra hard een tijdperk. Voor veel vaste klanten wordt het afzien, want
werken, want zij waren zeven dagen per week geopend. Toos: waar moeten zij nu naar toe? Zoals gast Wim het verwoordt:
“In die tijd kwamen er ook veel meer extra bussen, waarvan “Het is echt een gemis voor Zandvoort en dat geldt niet alde mensen eerst bij ons een kopje kofie namen en daarna leen voor de plek, maar vooral voor de mensen erin!”
met broodjes naar het strand togen. Tevens bleven een paar
oudere dames gezellig de hele dag op het terras zitten. Naast Toos en Harry sturen geen uitnodigingen voor een afscheidsde broodjes verkochten wij toen ook nog maaltijden met kip, receptie, maar vanaf 15.00 uur kunnen herinneringen opschnitzels, vis en saté, maar daar zijn wij 15-20 jaar geleden gehaald worden en onder het genot van een hapje en een
mee gestopt. Wat wel gebleven is: de zelfgemaakte overheer- drankje met weemoed voor de laatste keer worden genolijke gehaktballen, het onovertroffen broodje gebakken ei, ten van de hartelijkheid van deze inmiddels toch wel echte
uitsmijters en hamburgers! Natuurlijk gaan er sloten kofie Zandvoortse dorpsgenoten!

Krant niet ontvangen?

Een leuke weersverbetering voor de komende tijd zit al
anderhalve week min of meer in de weermodellen. Azo-

Toos en Harry Hoejenbos
Deze week een dubbelportret, want bij deze dorpsgeno-

Beter weer in het weekend

Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl

moeten laten stabiliseren. Die modeluitkomsten draaiden eerst nog wat en waren dus niet zeer consequent te

noemen een aantal dagen terug, maar de trend die nu
wordt aangegeven oogt toch redelijk positief. De kans op
een droger en zonniger weertype is groot te noemen het
komende weekeinde en daarna.
Zowel het wind- als temperatuurbeeld, dat al wekenlang hetzelfde is, verandert trouwens amper
de rest van deze week. Het
enige interessante gegeven is eigenlijk de luchtdruk, welke tamelijk hoge
toppen scheert in een
zwak hogedrukgebied en
tot relatief diepe waarden
wegzakt in geval van een
depressie in de buurt.
Diegenen die hun huis- of
scheepsbarometer trouw
volgen kunnen dit uiteraard beamen. Op deze
donderdag en vrijdag valt
er nog wel wat neerslag in
Zandvoort en omgeving.
Soms is dat uit losse buien
en dan weer uit wat meer
aaneengesloten regengebiedjes, maar het resultaat
blijft nat. Tussendoor zijn
er vanzelfsprekend ook een
aantal betere momenten
waarop het droog is met
zon.
Het al genoemde beroemde en beruchte Azorenhoog
is steeds prominent aanwezig deze zomer, maar
ligt te ver zuidwestelijk om
ons tenminste een week

fraai zomerweer te bezorgen. Het hoog breidt zich
binnenkort dus uit tot over
onze gebieden, hetgeen betekent dat depressies een
noordelijker traject moeten
gaan koersen en de actiefste regengebieden ons niet
of nauwelijks meer kunnen
bereiken. Hoe mooi het
weer gaat worden bij ons
zal dus grotendeels gaan afhangen van het gegeven of
het ‘Azoortje’ sterk genoeg
zal worden om brutaal depressiegeweld in de buurt
van IJsland voldoende tegenwicht te bieden. Mocht
dat inderdaad gaan slagen,
bereiken de uitlopers van
die IJslandse raddraaiers
Nederland niet meer.
Ofschoon het behoorlijk
nat is deze maand in ZuidKennemerland, met gemiddeld ruim 95 millimeter regen tot nu toe, zijn er veel
regenrijkere regio’s aan te
wijzen in het land. Ameland
spant trouwens de kroon
met een neerslagrecord
van bijna 225 millimeter en
talloze overstroomde landerijen van dien.
Weerman Marc Putto

Do.
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Za.

Zo.

Max

19-20

19-20
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14

14
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60%

60%

50 %
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60%

60%

15%

25%

Wind

zw. 4

wzw. 4
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Weer
Temperatuur

15
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Talk of the town

De bioscoop van Circus Zandvoort sluit vier dagen de deuren. Van maandag 25 t/m donderdag 28 augustus zal er met

man en macht gewerkt worden aan een grondige renova-

tie. De vloer gaat in de lak, de wanden worden geschrobd
en alle stoelen zullen worden vervangen.
Volgens Wikipedia, de vrije
encyclopedie op internet, is
een stoel een zitmeubel met
een rugleuning en soms armsteunen. Maar een fauteuil is
een luxe uitvoering van een
stoel waarin men wat lager
en wat minder rechtop zit.
Het is duidelijk: in Cinema
Circus Zandvoort worden
fauteuils geplaatst, zodat u
heerlijk zittend kunt genieten van de nieuwste films.
Circus Zandvoort doet haar
uiterste best om het de bezoeker naar de zin te maken
in de enige, echte bioscoop
van Zandvoort.

feestelijke heropening

Op vrijdag 29 augustus om
12.00 uur opent de bioscoop
weer haar deuren. Bij alle
voorstellingen op vrijdag en
zaterdag zullen de bezoekers
worden getrakteerd op leuke
cadeaus. Per twee bezoekers

krijgt men bij de ilm Wall-E
een leuk, origineel Wall-E artikel. Ga je naar Kung Fu Panda,
dan krijg je bij aankoop van
twee kaartjes een zachte,
lieve pluchen Panda. Mamma
Mia is echt een ilm waarbij
je lachend de bioscoop uit
loopt en de nummers van
Abba nog heerlijk nagalmen
in je hoofd. Daar hoort als
presentje, bij aankoop van
twee kaarten, natuurlijk een
CD van Abba bij, zodat je
thuis nog heerlijk kunt nagenieten. En bij Hancock van
Will Smith is het twee kaartjes halen, één betalen.
Voor alles geldt: vol = vol en
op = op, en niet in combinatie met andere aanbiedingen
en acties! Wil je verzekerd
zijn van een nieuwe, goede
plaats tijdens de feestelijke
heropening, bel dan met de
balie van Circus Zandvoort.
tel. 5718686.

radio + tv
Zondag
08:00
10:00
12:00
14:00
17:00
20:00
21:00
23:00

Countrytrack (h)
ZFM Jazz
Muziekboulevard (weekendeditie)
Zondag in Kennemerland
De Avond
Golden ZFM (h)
Tepp Zeppi
Eb & Vloed

Maandag
08:00
11:00
12:00
18:00
20:00
21:00
23:00

Zandvoort op Zaterdag (h)
De Watertoren
Muziekboulevard
De Avond
Golden ZFM
Klassiek
Eb & Vloed

Dinsdag
08:00
11:00
12:00
18:00
20:00
22:00
23:00

Zondag in Kennemerland (h)
De Watertoren
Muziekboulevard
De Avond
ZFM Jazz (h)
In Zandvoortse Zaken
Eb & Vloed

Woensdag
08:00
10:00
12:00
18:00
20:00
22:00
23:00

16

Vrijdagavond Café (h)
De Watertoren
Muziekboulevard
De Avond
Klassiek (h)
Veenendaal in zicht (h)
Eb & Vloed

Donderdag
08:00
10:00
12:00
18:00
20:00
22:00
23:00

Goedemorgen Zandvoort (h)
De Watertoren
Muziekboulevard
De Avond
Countrytrack
De Hoop
Eb & Vloed

Vrijdag
08:00
10:00
11:00
12:00
15:00
17:00
19:00
21:00

ZFM Jazz (h)
Veenendaal in zicht
De Watertoren
Muziekboulevard
Eurobreakdown
Je weekend in met ZFM
Vrijdagavond Cafe
Sea IT

Zaterdag
08:00
10:00
12:00
14:00
17:00
19:00
21:00
23:00

Toebak Leeft?
Goedemorgen Zandvoort
Muziekboulevard (weekendeditie)
Zandvoort op Zaterdag
Eurobreakdown (h)
Roy on-air
Groove Empire
Night Walk

Locatie Noord
Flemingstraat 55
2041 VW Zandvoort
Tel: 023 574 03 30

Locatie Centrum
Willemstraat 20
2042 VB Zandvoort
Tel: 023 571 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl
cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl
info@pluspuntzandvoort.nl

OPEN HUIS 30 AUGUSTUS 2008
13.00 TOT 17.00 UUR
Op zaterdag 30 augustus 2008 organiseert Pluspunt van
13.00 tot 17.00 uur een Open Huis aan de Flemingstraat
55. U kunt tijdens deze middag op aantrekkelijke manier
kennismaken met de diensten en activiteiten die Pluspunt het komende seizoen gaat organiseren.

CURSUSAANBOD
Van 13.00 tot 15.00 uur wordt door middel van verschillende workshops, demonstraties en informatietafels het
cursusaanbod aangeboden. Een aantal docenten is persoonlijk aanwezig voor een kennismaking en al uw vragen.

“Met de veiligheid binnen het Zandvoortse
uitgaansleven is het goed gesteld”
Ellen Bluijs, 21 jaar, studeert aan de Hoge Hotelschool in Den Haag en werkt bij café Koper:
“Met deze stelling ben ik het eens. Natuurlijk gebeurt er overal wel eens wat tijdens het stappen, ook in Zandvoort. Echter ben ik van mening dat de politie samen met de portiers van de
uitgaansgelegenheden hun best doen om dit zo veel mogelijk te beperken. Ik voel me veiliger
als ik ’s nachts politie op straat zie en vind het ook heel goed dat ze in het weekend ‘s nachts
met auto’s in het dorp staan om eventuele ongeregeldheden de kop in te drukken.”
Jerry Kramer, 25 jaar, werkzaam bij een architectenbureau en VVD-raadslid:
“Er zijn altijd lui die uit zijn op vechten en het verzieken voor de rest. Veel politie, portiers en camera’s komen niet ten goede aan de sfeer, maar zijn wel nodig! Ik vind dat de politie in Zandvoort
goed werk verricht. Zeker afgelopen voorjaar met het hardhandig aanpakken van dat tuig uit
Amsterdam. Meer van deze acties en die gasten in de duinen aan het werk zetten, in plaats van
dreigen met een dorpsverbod. Dat helpt niet, maar werkt juist averecht!”
Peter Koolstra, 20 jaar, studeert HBO-V aan Hogeschool Leiden:
“Over het algemeen ben ik goed te spreken over de veiligheid in het uitgaansleven in Zandvoort.
Onruststokers blijf je altijd houden, daar ontkom je denk ik niet aan. Ik heb het idee dat ze deze
mensen harder aanpakken dan voorheen, waar ik helemaal achter sta. De politie is op drukke
dagen ook in grote getale aanwezig op straat, wat voor veel mensen een gevoel van veiligheid
moet geven.”

DIENSTENAANBOD
De medewerkers van Pluspunt staan u persoonlijk te
woord als u vragen heeft over ons dienstenaanbod. Zij
vertellen u alles over het werk van b.v. de ouderenadviseurs, Tafeltje dekje, de Telefonische Hulpdienst, Wonen
Plus en de Belbus.

KINDEROPVANG
Dit najaar bestaat buitenschoolse opvang de Boomhut 15 jaar! Om dit te vieren vindt om 14.30 uur een
ballonnenwedstrijd plaats. Daarnaast is er voor de
kinderen een aantrekkelijk activiteitenaanbod, zoals een
clown, volksdansen, grimeren, schminken en een groot
springkussen. Uiteraard besteden we ook aandacht aan
ons aanbod zoals voor-, tussen- en naschoolse opvang,
Gastouderbureau KennemerKloek en Peuterspeelzaal
de Duinpiepers. Ook kunt u persoonlijk kennismaken
met de pedagogisch medewerksters.

SAMENWERKENDE ORGANISATIES
De organisaties waarmee Pluspunt samenwerkt zullen
tijdens dit Open Huis ook aanwezig zijn.

DANSAVOND (gratis entree)
Het Open Huis wordt afgesloten met een super gezellige (stijl)dansavond van 20.00 tot 24.00 uur onder de
deskundige begeleiding van Rob Dolderman.

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM!!!
BELBUS
Op deze dag rijdt de Belbus gratis van 13.00 – 17.00
uur van en naar Pluspunt.Vooraf reserveren (tot uiterlijk
vrijdag 29 augustus) via tel.nr. 023-57 173 73.

NIEUWE WEBSITE

24 uur per dag on air!
106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

Opstootjes in het uitgaansleven: het lijkt haast niet
te voorkomen, ook niet in
Zandvoort. Altijd en overal
zijn er wel jongeren die met
drank op agressieve trekken
vertonen. Soms gaan zij op
de vuist met leeftijdgenoten, wat de avond voor de
gezellige stapper verpest.
De politie in ons dorp probeert deze onruststokers
aan te pakken. Zij surveilleren ’s nachts per auto, op
de iets of zelf te paard door
het dorp. Ook houden portiers voor en binnen in de
uitgaansgelegenheden de
boel in de gaten. Aan de panelleden deze week de vraag
of dit beleid zijn vruchten
afwerpt: is het Zandvoortse
uitgaansleven veilig?

De stelling:

!
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Op 20 augustus 2008 presenteert Pluspunt haar nieuwe
website: www.pluspuntzandvoort.nl
Inschrijven voor activiteiten in het seizoen 2008/2009 is
vanaf deze datum al mogelijk.

n
Dylan op reis… in JaDepa
spullen zijn gepakt en voor paps en

rekt hij.
Eindelijk is het zover. 21 augustus vert
rige Dylan
aien. Elf maanden lang zal de 17-ja
mams is het tijd om hem uit te zwa
ontdekken.
Kokernoot het leven in Japan gaan
Via AFS, een non-proit organisatie met verschillende uitwisselingsprogramma’s, gaat hij bij een
Japanse dame in huis wonen. “De familie waarbij
ik in huis ga wonen, bestaat uit een moeder van
59, een dochter van 26 en een zoon van 23 jaar.
De twee kinderen wonen grotendeels in Tokio.
Waarom weet ik eigenlijk niet, maar ik denk dat
ze daar studeren”, legt hij uit. Dylan gaat uiteraard niet onvoorbereid op pad. Vijf jaar lang heeft
hij zich verdiept in de Japanse cultuur. Ook heeft
hij inmiddels zijn Havo-diploma op zak. Vooral de
Japanse tekenkunst spreekt hem enorm aan.

Missen

Een andere hobby van Dylan is toneelspelen. “Ik
heb vanaf de brugklas na school toneelles gehad.
Ook heb ik meegedaan met de jeugdgroep van
toneelvereniging Wim Hildering. Het was altijd
erg leuk. Ik vind het jammer dat ik niet meer mee
kan doen. Wanneer ik terugkom uit Japan ga ik
me zeker weer aanmelden”, vertelt hij.

Ervaring

Zijn grootste missie om naar Japan te gaan is om
ervaring op te doen, onder andere in de Japanse
taal. Opgenomen worden in een Japans gezin is
daar uiteraard een ideale manier voor. Daarnaast
zal hij ook nog naar een Japanse school gaan:
the Sapporo Intercultural & Technological High

I Know Where It’s @

21 t/m 24 augustus:
156 van de beste golfspelers van Europa spelen van
21 tot en met 24 augustus op de Kennemer Golf
& Country Club tijdens de KLM Open/ European
Golf Tour 2008!
Vrijdag 22 augustus:
Hou je van echte en goede jazzmuziek? Kom
dan om de vrijdag naar Café Oomstee. Deze
vrijdag vanaf 21.00 uur Mulder & Mulder,
met zang, contrabas, piano, asaxofoon en
drums.

Dylan (r) samen met Kimberly die ook naar
Japan vliegt voor een uitwisselingsprogramma

School. Daar zal hij vakken gaan volgen die in
samenhang staan met de Japanse cultuur, zoals Japanse geschiedenis en kalligraie. In Japan
zal het leven totaal anders zijn dan dat hij hier
in Nederland gewend is. Dylan zal zich moeten
aanpassen en geconfronteerd worden met de
meest vreemde situaties. Hoe zal het hem vergaan op school? Zal zijn gastgezin een beetje
aardig voor hem zijn? Aan welke regeltjes moet
hij zich houden en hoe verloopt de communicatie met mensen die weinig Engels spreken? Eén
keer per maand zal hij zijn belevenissen met ons
delen. Dylan: “Ik heb in ieder geval erg veel zin
om te gaan, en ik kijk erg uit naar alles wat ik zal
meemaken en leren.” Veel plezier Dylan!

Zondag 24 augustus:
De tweede voorronde van het Kunstfestijn
vindt plaats in de nieuwe muziektent
van Zandvoort op het Raadhuisplein.
Talentvolle jonge podiumkunstenaars
zullen zich laten horen en zien deze zondagmiddag vanaf 13.00 uur.
Zondag 24 augustus:
Op het strand van Bloemendaal vinden
verschillende feesten plaats. Deze zondag
‘Nope is Dope’ @ Beachclub Vroeger (vanaf
16.00 uur, kaartje kost € 12,50), ‘Sneakerz’
@ BLM9 (vanaf 16.00 uur, kaartje kost
€ 10,00) en ‘Taste-it!’ @ Bloomingdale (vanaf
16.00 uur, kaartje kost € 10,00 in de voorverkoop).

column

Mijn kabouter
krullenbol

Hij was nog maar veertien jaar
jong, toen de oorlog begon. Als
klein jongetje groeide hij op
in een wereld vol van haat en
ongeloof. Het is moeilijk om je
voor te stellen zo’n belangrijk
deel van je leven ‘te moeten
missen’. Op 18-jarige leeftijd
vertrok hij als sergeant naar
nieuwe narigheid. Hij wilde
de wereld beter maken. En dat
deed hij. Althans, dat dacht hij.
Indonesië wilde na de Tweede
Wereldoorlog onafhankelijk
worden van Nederland. Opa
belandde in Indonesië voor
politionele acties, om de rust
te herstellen. Uiteindelijk
leidden de acties tot een politieke oorlog, waarin mijn
opa verstrengeld raakte. Mijn
opa, mijn kabouter krullenbol.
Toen hij terugkwam kreeg
hij een insigne, als dank voor
zijn inzet. Het is nog maar 63
jaar geleden dat miljoenen
onschuldige mensen werden
vermoord. Nooit sprak opa
over de afschuwelijke tijd.
Samen met mijn oma begon
hij aan een nieuw leven vol geluk. Opa was in mijn ogen een
gelukkig mens. In zijn hoofd
speelt hoogstwaarschijnlijk iedere nacht nog de nachtmerrie
van toen. Opa is sterk geweest,
voor ons was hij er altijd. Van
opa’s nek duiken in de zee, samen ietsen en hij ging zelfs
mee in de ‘space mountain’. Als
ik ziek was, was opa daar met
grapjes om me op te vrolijken.
Opa was een blij mens. Nu is
opa alleen nog maar een klein
mannetje in een rolstoel. Oma
heeft de laatste jaren, vierentwintig uur per dag voor mijn
opa gezorgd, omdat hij dat zelf
niet meer kon. Oma is verliefd,
nog steeds. Als oma praat, glinsteren de kraaloogjes van opa.
Hij voelt onze aanwezigheid
en zo zien we dat hij gelukkig
is. Sinds twee weken woont
opa niet meer thuis. Mijn kabouter krullenbol zit niet meer
in z’n eigen stoel zoals we dat
gewend zijn. Andere mensen
gaan nu voor hem zorgen. Hopelijk met net
zoveel liefde als wij
dat hebben gedaan.
Opa, mijn kanjer!

Ilja Noltee

Cinema Circus Zandvoort
4 dagen dicht
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KAKURO
U werkt met de cijfers 1 t/m 9.
Deze dient u in de witte vlakjes
in te vullen. De optelsom van de
vakjes staat in het donkere vlakje naast de rij of boven de kolom.
Indien u in een donker vlakje bijvoorbeeld 4\8 ziet staan, betekent dat u vertikaal op 4 moet
uitkomen en horizontaal op 8.
Let op: er zijn soms meerdere
oplossingen mogelijk.
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mensen. Beleven dat Kundalini yoga, meditatie en mantra’s goed kunnen samengaan en
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De oplossing staat onderaan deze pagina

kookrubriek

Recept

Recept

Geurige zeewolf met gembersalsa
Hoofdgerecht voor 4 personen.

Benodigdheden:

4 tomaten, ontveld en zonder
zaadjes, in kleine blokjes,
5 bolletjes gember, in
dunne plakjes,
1 el. gembersiroop,

2 el. korianderblaadjes,
1 el. zwarte peperkorrels,
3 el. bloem,
2 el. Chinese vijfkruidenpoeder,
4 el. olie.

Bereiding:

Doe de zeekraal in een vergiet en schenk er kokend water over. Laat de zeekraal uitlekken en afkoelen tot lauw. Wrijf
de stukken vis in met 1 eetlepel citroensap en laat ze even liggen. Maak de salsa: meng de tomaatblokjes in een kom
met de gember, gembersiroop, de rest van het citroensap en korianderblaadjes. Voeg zout en peper naar smaak toe.
Laat dit 10 minuten intrekken. Plet in een vijzel of in een diep bord de peperkorrels met de bolle kant van een lepel
tot grove stukjes. Meng de bloem en vijfkruidenpoeder erdoor. Wrijf de visilets in met zout en wentel ze door het
bloemmengsel. Druk dit goed aan. Verhit de olie in een koekenpan en bak de zeewolfilets in ca. 10 minuten mooi
bruin en gaar en keer ze halverwege voorzichtig met een spatel. Verdeel de zeekraal over vier warme borden en leg
de zeewolfilets erop. Schep de salsa ernaast. Lekker met basmatirijst en een salade van waterkers. U kunt de zeewolfilets vervangen door zeeduivel of dikke stukken kabeljauwilet en het vijfkruidenpoeder door cajunkruiden.

+
+

135

3
1
-

-

4

658

+

= 526
=

5

9

14

9

4

24

13 14\24

136
-

= 662

7

9

9

19

1

24
5

8

3
6

7

13

26

12

7
6
7
2
3
4

5
3
8\18
7
9

22 16\14

11
5
4
9\13
2
8

2
6
9
8
1

1
3
7

6
8
14

8
4
23
2

10 26\12 4
6

3
8
11

18

Oplossing Breinbreker
523

Oplossing Kakuro

zonder grote moeite in het dagelijkse leven terug te vinden zijn.

50 plus pagina

door Mitzi Visser
50plus@zandvoortsecourant.nl

Voorlichtingsmiddag voor Bentveldse 55plussers

Stichting Pluspunt en Loket Zandvoort gaven vorige week een voorlichtingsmiddag in de

Bodaan over wat hun organisaties voor senioren kunnen betekenen. Daarvoor hadden zij
alle 531 in Bentveld woonachtige 55plussers uitgenodigd.

De oplossing staat onderaan deze pagina

Kook eens anders

200 g zeekraal,
4 stukken zeewolfilet van ca. 150 gr,
½ citroen, uitgeperst,

Enter Joy: yoga, meditatie en
mantra’s rond het kampvuur
Het eerste Yoga feest ‘Enter Joy’ is een uniek strandevenement voor het hele gezin. Op
een ongedwongen wijze maakt men kennis met ontspanning, gezelligheid, gelijkgestem-
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De bedoeling van de breinbreker
is de rekenkundige som op zo een
manier op te lossen dat hij klopt.
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.

11
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door Nel Kerkman

Op zaterdag 30 augustus
vindt het feest plaats in de
buiten- en binnen locatie van
strandpaviljoen Azzurro op
het Zandvoortse zuidstrand.
Hoewel het strandfeest op
het naturelstrand plaats
vindt, worden alle activiteiten uiteraard aangekleed
gehouden. Respect en persoonlijke grenzen zullen
niet worden aangetast.
Enter Joy is een initiatief
van Nympheia wat staat
voor nieuwe ervaringen van
welzijn en is een samenwerking van Nympheia met
strandpaviljoen Azzurro, Yogi
Tea, verschillende (kinder-)
yogadocenten en het VVV
Zandvoort.

Alles mag, niets moet

Het strandfeest begint vanaf 12.00 uur, als jong en oud
aan vier verschillende workshops kunnen meedoen. Zo
geven vakbekwame docenten yoga aan kinderen en
volwassenen en er is een
voetrelex- en stoelmasseuse aanwezig. Je kunt mediteren bij de branding en mantra zingen met live muziek
van de soulgroep Adinda
waarbij je een heerlijk gevoel van welzijn ervaart.
Van 21.00 tot 24.00 uur is
er dansen onder de sterrenhemel met DJ Eusebio
van Nataraj. Ondertussen
heeft het team van Azzurro
samen met initiatiefnemer
Nympheia (Alena Zastrow/
Deva Mandeep Kaur) een

heerlijke yogi menukaart samengesteld waarbij smaakvolle Yogi Tea het aanbod
compleet maakt. Ook bij
slecht weer gaat het feest
gewoon door, de locatie beschikt over een ruim terras
met alle faciliteiten die erbij
horen.
Voorverkoopprijzen: van
€ 15,- (voor kinderen van 5-12
jaar en voor het volgen van
één workshop) voor het volgen van vier workshops zijn
de kosten tot € 37,-. Op de
dag zelf zijn de prijzen hoger. De voorverkoop sluit 27
augustus via www.enterjoy.
nl Ga voor meer informatie
over het strandfeest naar
www.nympheia.com/actueel.html.

Dier van de Week
Fieke is een ontzettend vrolijke en gezellige bull

terrier. Altijd in voor een pretje! Naar mensen toe is deze
actieve Fieke een schat! Ze vindt het heerlijk om te knuffelen en knuffelt dan ook hartelijk terug.... Wel op de Fieke
manier, een beetje lomp dus. Dat is helemaal niet erg, want het komt uit een goed hart!
En het is berengezellig.
Ze is minder leuk tegen soortgenoten en katten. Misschien kan ze hier en daar met een reu overweg, maar over het algemeen kan je haar, helaas, als niet sociaal met honden beschouwen. Ze
was wel gewend om met een andere bullterrier reu in huis te leven. Verder is Fieke een actieve
hond die niet heel veel opvoeding heeft gehad. Ze is nu rond de 3 jaar en kent eigenlijk geen
commando’s. Een cursus voor deze lieve dame is dan ook erg aan te raden. Of ze alleen kan zijn,
weten we eigenlijk niet. Waarschijnlijk wel als het rustig wordt opgebouwd en als ze goed uit
wordt gelaten ervoor en erna.
Vanwege haar lompheid wordt Fieke liever niet geplaatst bij kleine kinderen. Wie is er
gek van het ras en weet er goed mee om te gaan??? Kom kennis maken met deze schat.
Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5, is maandag t/m zater dag geopend van 11.00 tot
16.00 uur. Tel. 5713888.

“Een ouderenadviseur is onafhankelijk en geeft advies over
alles wat van belang kan zijn
bij het ouder worden”, gaat
Nathalie verder, “zo kunt u o.a.
bij ons terecht voor de belbus,
wij bezoeken iedereen die dat
jaar 75 jaar wordt, elke woensdag is er tussen 10 en 12 uur
een inlooppunt in de bibliotheek op de Prinsesseweg,
waar u gezellig koffie kunt
drinken. Ook organiseren we
‘zondag samen’, omdat veel
mensen de zondag als eenzaam ervaren.”

Vragen

Voorlichtingsmiddag in de Bodaan

Senior ouderenadviseur
Nathalie Lindeboom hield
samen met Lyde de Graaf
van Het Loket Zandvoort
een duopresentatie: “De reden waarom we deze middag hebben georganiseerd,
is simpel. Er wonen veel senioren in Bentveld, maar we
zien ze nooit bij Pluspunt en
het Loket Zandvoort.”
“Misschien heeft u ons helemaal niet nodig, maar het kan
ook zijn dat u niet weet wat
wij voor u kunnen betekenen”,
aldus Lyde de Graaf. Ze legde
uit waarvoor een bezoekje aan
het Loket de moeite waard

kan zijn: “Als mensen met
een bepaalde vraag of een
bepaald probleem bij ons komen, merken we al gauw dat
we vaak meer voor iemand
kunnen betekenen. Iemand
komt voor huur- of zorgtoeslag, maar blijkt ook thuiszorg
nodig te hebben. Ook zijn er
Wmo (Wet Maatschappelijke
Ondersteuning) consulenten
aanwezig voor bijvoorbeeld
de aanvraag van een douchestoel, traplift, OV-taxi of
medische hulpmiddelen.”

Goede buren

Stichting Pluspunt en Loket
Zandvoort kunnen, elk op

Uit de oude doos
Bij een flinke regenbui bestaat de
kans dat veel Zandvoortse straten

onder water lopen. Recentelijk was
de Haarlemmerstraat weer eens
aan de beurt. De gemeente praat
al jaren over vervanging van het
rioleringsnetwerk onder andere in de
Kostverlorenstraat. Overstromingen

zijn van alle tijden, het hoort misschien zelfs wel een beetje bij
Zandvoort. Zie deze foto uit 1974 van
de ondergelopen Schoolstraat.

zijn eigen terrein, veel voor
senioren doen. Ze zijn daarom erg blij met hun hechte
samenwerking. Het zijn goede buren en dat is altijd beter
dan verre vrienden. Het Loket
“We willen allemaal
oud worden, maar
oud zijn is niet altijd
even gemakkelijk”
houdt kantoor op de parterre
van het Gemeenschapshuis
aan de Louis Davidsstraat
en de ouderenadviseurs van
Pluspunt zijn de buurvrouwen op de eerste etage. Er is
een traplift aanwezig voor
de niet-traplopers onder ons.

Tijdens en na de presentatie
van beide dames werden
vragen gesteld. Zo vroeg
een dame naar de werking
van de alarmering. “Je moet
zorgen dat als je valt, dat wel
vlak bij de telefoon doet, anders kun je de hulpverlening
niet meer verstaan,” merkt
zij wat lacherig op. “Zodra iemand valt en op de alarmbel
(polsband of ketting) drukt,
maar de centrale krijgt geen
contact, dan wordt onmiddellijk de contactpersoon
gebeld die toegang tot de
woning heeft,” wordt uitgelegd. Op de tafel lagen
folders over alle onderwerpen waarvoor men bij beide
organisaties terecht kan. Een
geslaagde middag, waarbij
de toehoorders weer stukken
wijzer waren geworden.

Tekenen is ontdekken

Dit is het motto van drukken. Fijnzinnig werk, dat
d e t e ke n i n g e n ex p o s i - indruk maakt! De expositie
tie van Joke Hekkert in is sinds 14 augustus dageWoonzorgcentrum A.G. lijks te bezichtigen van 11.00
Bodaan. Mevrouw Hekkert, uur tot 17.00 uur.
woonachtig in de
Bodaan, heeft haar
hele leven al getekend en daardoor
heeft zij een scherpe
opmerkingsgave ontwikkeld. Al tekenend
ontdekte zij details
die je gemakkelijk
kunnen ontgaan. De
expositie neemt u
mee langs jeugderMevrouw Hekkert
varingen en reisin-

85plussers in het zonnetje
Op woensdag 1 oktober is het de ‘Dag van de ouderen’. In
Zandvoort wonen 563 mensen van 85 jaar en ouder. Op

deze dag gaan vele vrijwilligers op pad om deze dorpsgenoten te bezoeken. Waarom? Omdat Zandvoort wil laten

merken dat deze senioren heel waardevol zijn voor onze
gemeenschap. Ze verdienen het om in het zonnetje gezet
te worden!

Welzijnsorganisatie Pluspunt
organiseert het bezoek op
de ‘Dag van de ouderen’. Zij
vraagt alle inwoners van
Zandvoort, jong en oud, om
één dag(deel) vrijwilliger
te willen zijn. Vele bekende Zandvoorters doen ook
mee. Onze burgemeester
Niek Meijer, wethouder
Gert Toonen, een aantal
raadsleden, dorpsomroeper
Klaas Koper en kunstenares
Marianne Rebel hebben
hun medewerking al toegezegd.

Brief aan alle 85plussers

Alle dorpsgenoten van 85
jaar en ouder ontvangen
een brief waarin het bezoek van een vrijwilliger
op 1 oktober in de ochtend
of middag wordt aangekondigd. U kunt Stichting
Pluspunt bellen als u liever
een ander dan het voorgestelde dagdeel bezocht wil
worden. Of als u helemaal
geen bezoekje op prijs stelt,
maar de Pluspunt medewerkers gaan ervan uit dat
niet veel dorpsgenoten dat
zullen doen.

Doe ook mee!

Om deze dag succesvol te
maken, zoekt Pluspunt circa
200 vrijwilligers, die zelf aan
kunnen geven hoeveel tijd zij
voor één, twee of meer bezoekjes beschikbaar hebben
op deze dag. Om het bezoekje
aan uw oudere dorpsgenoot
zo prettig mogelijk te maken,
krijgt u vooraf een duidelijke
instructie. Ook wordt u ingedeeld in uw eigen buurt,
tenzij u het zelf leuker vindt
om iemand in een ander deel
van het dorp te bezoeken. U
gaat niet met lege handen
op bezoek want voor iedere
85plusser is een roos beschikbaar gesteld door de
Zandvoortse strandbridge.
Pluspunt meldt uitdrukkelijk
dat mensen die zich opgeven
om hieraan mee te doen, naderhand niet meer benaderd
zullen worden voor andere
evenementen. Uw kans om
vrijwilliger voor één dag te
zijn! Geef u voor 1 september
op bij Stichting Pluspunt via
tel. 5717373 of e-mail naar
n.lindeboom@pluspuntzandvoort.nl.
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Gemeentelijke publicatie week 34 - 2008

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 12 augustus
en de verdere in week 33 door het college genomen besluiten
zijn 19 augustus vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

Begrotingswijzigingen

Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeentewet
liggen de begrotingswijzigingen van de agendapunten die
op 2 september 2008 aan de gemeenteraad ter vaststelling
worden voorgelegd en die financiële consequenties tot gevolg
hebben, vanaf heden tot en met 2 september 2008 ter inzage
bij de balie van het gemeentehuis.

Commissie Welstand en Monumenten

Op 28 augustus vergadert de Commissie Welstand en Monumenten. De vergadering begint omstreeks 15.00 uur in de
commissiekamer. De exacte begintijd is afhankelijk van de
agenda. U kunt hiervoor het beste even contact opnemen met
de werkeenheid Bouwen, tel. (023)5740100.

Wijziging Kinderopvangregister

Per 1 januari 2005 is de Wet kinderopvang van kracht. Deze wet
bepaalt onder meer dat de gemeente toeziet op de kwaliteit
van kinderopvang. Vanaf dezelfde datum moet elke gemeente
over een kinderopvangregister beschikken. Ouders krijgen
alleen een bijdrage voor de kosten van kinderopvang van het
rijk als een kindercentrum is opgenomen in het kinderopvangregister. Per 14 augustus 2008 heeft een wijziging plaatsgevonden in het Kinderopvangregister. Vanaf deze datum zijn
de volgende kinderopvanginstellingen opgenomen in het
Kinderopvangregister Gemeente Zandvoort:
Kinderopvangregister Gemeente Zandvoort
Kinderdagverblijven: Pippeloentje - Pluk
Naam: Stichting Kinderdagverblijven Pippeloentje - Pluk
Rechtsvorm: Stichting
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 41224309
Adres: Burgemeester Nawijnlaan 101
Postcode: 2042 PZ
Plaats: Zandvoort
Telefoonnummer: 023 - 57 13 665
Aantal vestigingen: 2
Vestiging 1
Naam: Kinderdagverblijf Pippeloentje
Adres: Burgemeester Nawijnlaan 101
Postcode: 2042 PZ
Plaats: Zandvoort
Telefoon: 023 - 57 13 665
In exploitatie sinds: 05-03-1990
Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen): 35
Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12 jarigen): 0
Vestiging 2
Naam: Kinderdagverblijf Pluk
Adres: Burgemeester Nawijnlaan 36
Postcode: 2042 PM
Plaats: Zandvoort
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Telefoon: 023 - 57 15 513
In exploitatie sinds: 15-10-2001
Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen): 23
Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12 jarigen): 0
Website: www.pippeloentje-pluk.nl
Kindercentrum Ducky Duck
Naam: Kindercentrum Ducky Duck
Rechtsvorm: V.o.f.
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 34086265
Postadres: Postbus 128
Postcode: 2040 AC
Plaats: Zandvoort
Telefoonnummer: 023 - 57 30 042
Aantal vestigingen: 2
Vestiging 1
Naam: Kinderdagverblijf Ducky Duck
Adres: Prinsesseweg 36
Postcode: 2042 NH
Plaats: Zandvoort
Telefoon: 023 - 57 30 042
In exploitatie sinds: 01-01-1993
Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen): 36
Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12 jarigen): 0
Vestiging 2
Naam: Buitenschoolse opvang Duck Club
Adres: Prinsesseweg 10
Postcode: 2042 NH
Plaats: Zandvoort
Telefoon: 023 - 57 30 042
In exploitatie sinds: 01-06-2006
Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen): 0
Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12 jarigen):
60
Buitenschoolse opvang De Boomhut
Naam: Stichting Pluspunt Zandvoort
Rechtsvorm: Stichting
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 34239374
Adres: Flemingstraat 55
Postcode: 2041 VW
Plaats: Zandvoort
Telefoonnummer: 023 - 57 40 330
Aantal vestigingen: 1
Vestiging 1
Naam: Buitenschoolse opvang De Boomhut
Adres: Flemingstraat 9
Postcode: 2041 VW
Plaats: Zandvoort
Telefoon: 023 - 57 40 330
In exploitatie sinds: 01-09-1993
Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen): 0
Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12 jarigen):
60
Website: www.pluspuntzandvoort.nl
Buitenschoolse opvang De School
Naam: Stichting Sociocratische School “De School”

Rechtsvorm: Stichting
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 34245330
Adres: Oosterparkstraat 60
Postcode: 2042 AT
Plaats: Zandvoort
Telefoonnummer: 023 - 57 37 816
Aantal vestigingen: 1

ngekomen vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclame-aanvragen

Zandvoort:
- Grote Krocht 12a en 14, plaatsen windschermen, ingekomen
14 augustus 2008, 2008-159Lv
- Kerkplein 4, plaatsen partytenten, ingekomen 12 augustus
2008, 2008-160Rv

Vestiging 1
Naam: Buitenschoolse opvang De School
Adres: Dr. Jacobus P. Thijsseweg 24
Postcode: 2041 BM
Plaats: Zandvoort
Telefoon: 023 – 57 37 816
In exploitatie sinds: 11-08-2008
Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen): 0
Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12 jarigen):
60
Website: www.deschool.nl

Bentveld:
- Duinrooslaan 3, bouwen woning, ingekomen 13 augustus
2008, 2008-157Rv1e fase
- Parnassialaan 22, plaatsen dakopbouw en dakkapel, ingekomen 13 augustus 2008, 2008-158Rv1e fase

Gastouderbureau Kennemerkloek
Naam: Stichting Pluspunt Zandvoort
Rechtsvorm: Stichting
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 34239374
Adres: Flemingstraat 55
Postcode: 2041 VW
Plaats: Zandvoort
Telefoonnummer: 023 - 57 40 330
Aantal vestigingen: 1

Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken bekend dat in de vergadering van 15 juli 2008 is besloten een
procedure te starten voor een tijdelijke ontheffing van het
bestemmingsplan op grond van artikel 3.22 van de Wet op
de ruimtelijke ordening voor het huisvesten van De School
in het kerkgebouw van de voormalige Gereformeerde Kerk
aan de Julianaweg 15/Emmaweg 22 (aanvraagnummer
2008-135Vr). Het college van Burgemeester en Wethouders
brengt bij dezen deze bekendmaking in herinnering, alsmede
de resterende periode voor het indienen van gemotiveerde
zienswijzen.

Vestiging 1
Naam: Gastouderbureau Kennemerkloek
Adres: Flemingstraat 55
Postcode: 2041 VW
Plaats: Zandvoort
Telefoon: 023 - 57 40 330
In exploitatie sinds: 01-10-2006
Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen): Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12 jarigen): Website: www.pluspuntzandvoort.nl
Gastouderbureau Knus
Naam: Gastouderbureau Knus
Rechtsvorm: Eenmanszaak
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 34286356
Adres: Witte Veld 60
Postcode: 2041 GB
Plaats: Zandvoort
Telefoonnummer: 0657 - 21 01 60
Aantal vestigingen: 1
Vestiging 1
Naam: Gastouderbureau Knus
Adres: Witte Veld 60
Postcode: 2041 GB
Plaats: Zandvoort
Telefoon: 0657 – 21 01 60
In exploitatie sinds: 07-11-2007
Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen): Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12 jarigen): Website: -

Herinnering - Ontheffing artikel 3.22 Wro. huisvesten van
De School

In de Zandvoortse Courant van 17 juli jl. (week 29) heeft het
college van Burgemeester en Wethouders het navolgende
bekendgemaakt:

Uitgaande van de officiële bekendmaking van 17 juli jl. in deze
krant hebben belanghebbenden nog tot 28 augustus 2008 de
tijd een gemotiveerde zienswijze in te dienen bij het college
van Burgemeester en Wethouders.

U stuurt uw gemotiveerde zienswijze naar het college van
Burgemeester en Wethouders, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Het besluit ligt nog tot en met 27 augustus 2008 kosteloos
ter inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis en staat op de
website van de gemeente: www.zandvoort.nl.

Verzonden besluiten
Bouw-, sloop- en reclame-vergunningen

Zandvoort:
- Stationsplein & hoek Bakkerstraat/Kerkstraat, plaatsen digitale info-zuilen, verzonden 11 augustus 2008, 2008-153Lv
- Mr. Troelstrastraat 21, vernieuwen kozijnen voorgevel, verzonden 12 augustus 2008, 2008-150Lv
- Gasthuisstraat 11, sloop garage, verzonden 15 augustus 2008,
2008-011S

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag
t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 – 16.00 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

Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur
Donderdag:
08.30 - 20.00 uur
Vrijdag:
08.30 - 12.30 uur
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d.

Bentveld:
- Parnassialaan 4, plaatsen kozijn westgevel garage, verzonden
12 augustus 2008, 2008-155Lv

Openingstijden begraafplaats

Bezwaarschriften

Collegelid spreken?

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. 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. 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.

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling
verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur.

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.

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Nieuwe gemeentesecretaris benoemd
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om drs. Frank Beijk tot de nieuwe gemeentesecretaris

te benoemen. Hij was al eerste locogemeentesecretaris en
is al jaren hoofd van de afdeling Ontwikkeling en Beheer
van de gemeente Zandvoort. De 46-jarige Beijk volgt Harry
Coerts op die met de gemeente Zandvoort in onderhandeling is over zijn vertrek. Een gemeentesecretaris is lid van
het college van B&W.

Het college en de ambtelijke organisatie, waaraan de
gemeentesecretaris leiding
geeft, hebben Beijk in de
afgelopen maanden tijdens
het waarnemen leren ken-

nen als een voortvarende
en ondernemende gemeentesecretaris, die goed weet
te schakelen tussen het gemeentebestuur, de griffie
en het ambtelijk apparaat.

Leiderschap, misschien wel
de belangrijkste capaciteit
voor een gemeentesecretaris, het geven van sturing
aan de ambtelijke organisatie en openheid zijn kwaliteiten waarvan het college de
overtuiging heeft dat Beijk
die bezit.
Goede dossierkennis bouwde hij op als afdelingshoofd
Ontwikkeling en Beheer,
een positie die hij vanaf
1999 bekleedt bij de gemeente Zandvoort. Beijk

kreeg te maken met complexe dossiers, onder meer
over de voorbereidingen op
de herontwikkeling van de
Middenboulevard en het
Louis Davids Carré en de invoering van het Gemeentelijk
Rioleringsplan.
Na zijn studies aan de
Erasmus Universiteit in
Rotterdam en aan de universiteit Nyenrode, waar hij
zijn MBA haalde, was Beijk
onder meer bedrijfsleider bij
de gemeente Voorschoten en

Frank Beijk

hoofd Bedrijfsbureau van de
gemeente Utrecht. Het college heeft alle vertrouwen in
de wijze waarop hij met zijn

kwaliteiten en capaciteiten
de functie van gemeentesecretaris zal gaan vervullen.
Bron: Gemeente Zandvoort
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golf

Charity Challenge levert € 61.700 op

Haarlems Dagblad Cup met wisselend succes

Keff opnieuw ongenaakbaar in BMW E30 Cup

De standaardelftallen van SV Zandvoort hebben afgelopen

Wie Zandvoorter Ard Keff in de BMW E30 Cup op dinsdag 26 augustus opnieuw aan het

Het eerste onderdeel van het KLM Open, de Charity Chal-

voor de wind. Hij liet al eerder van zich spreken in het Superraceweekend in juni en met

Afgelopen zaterdag speelden bekende Nederlanders als

weekend beide een wedstrijd voor de Haarlems Dagblad
Cup (HDC) gespeeld. Het elftal van zaterdagtrainer Pieter
Keur walste over DSK (zondag 4e klasse D) heen en het

zondagelftal van de nieuwe trainer Hama Ali Jamal leed

een nederlaag tegen het zondagelftal van SVIJ, eveneens

uitkomend in de zondag 4e klasse D. Door deze resultaten
gaat alleen het zaterdagelftal naar de volgende ronde.
Het zaterdagelftal is ingedeeld in een poule met wat
zwakkere tegenstanders.
Keur hekelde deze indeling
in het Haarlems Dagblad
van afgelopen maandag.
De oefenmeester had liever
wat sterkere tegenstanders
gehad. Hij beschouwt, en
hij niet alleen overigens,
de wedstrijden om de HDC
als oefenwedstrijden. Zijn
elftal won zaterdag met
speels gemak met 6-1 van
DSK. Vorige week hadden
zij eveneens een monsterscore tegen THB (6e klasse

zondag) in Heemstede, 0-5.
De uitslag van zaterdag had
nog veel hoger kunnen zijn
als de voorwaartsen het vizier wat meer op scherp hadden gesteld.
Het zondagelftal van Jamal
heeft een groot aantal mutaties ondergaan. Onder
meer gingen 9 spelers van
de zondag- naar de zaterdagtak en proberen nu bij
Keur een basisplaats te verdienen. Er moet derhalve
een volledig nieuw elftal
opgebouwd worden. Jamal

ziet zeker mogelijkheden
alhoewel hij de tot nu toe
twee gespeelde wedstrijden voor de HDC beide verloren heeft. In Bloemendaal
moest Zandvoort een kleine
nederlaag incasseren (2-1)
en tegen SVIJ een iets grotere (1-3). Detail: beide clubs
zijn tegenstanders in de komende competitie.
Komende zaterdag staan
de eerste wedstrijden om
de KNVB-beker op het programma. Keur gaat met zijn
elftal naar EDO waar het
naar de 3e klasse gedegradeerde zaterdagelftal, vorig
seizoen nog tegenstander,
bestreden zal moeten worden. Het zondagelftal speelt
eveneens zaterdag thuis tegen het zaterdagelftal van
het Haarlemse Alliance ’22
uitkomend in de 4e klasse.
Beide wedstrijden beginnen
om 17.00 uur.

softbal
Nederlaag softballers ZSC
Het herensoftbalteam van ZSC heeft de eerste wedstrijd

na de vakantie uit tegen Vennep Flyers met 7-3 verloren.
Het op derde plaats staande Flyers bracht een sterke

werper in het veld, die in nauwe samenwerking met de
scheidsrechter de ZSC-slagploeg weinig ruimte bood om
aan slag tot een redelijke prestatie te komen. Tekenend

voor het wedstrijdverloop is dat ZSC slechts vijf honkslagen wist te produceren en zes honklopers in scoringspositie op de honken moest achter laten.
Al in de 1ste inning werd
duidelijk dat Vennep Flyers
er alles aan gelegen was de
overwinning en daarmee
het uitzicht op de titel in
eigen huis te houden. Eerst
maakte de Zandvoortse
defensie twee Flyers slaglieden uit. Het maken van
de derde nul bleek moeilijker. Twee honkslagen, een
veldfout en 4-wijd bracht
de thuisclub op een 3-0
voorsprong.
In de 3e inning bracht
Ernsto Vonsee na 4-wijd,
22

een gestolen honk en twee
wilde worpen de achterstand terug tot 3-1. ZSC zag
geen kans Flyers-werper
Vermaat (11x 3-slag, 3x
4-wijd, 5 honkslagen tegen)
onder druk te zetten. ZSCwerper Tjeerd Buijs (2-2-7)
kreeg het mede door het
optreden van de scheidsrechter bij de beoordeling
van slag en wijd steeds
moeilijker. Een homerun
van Flyers-werper Vermaat
betekende in de 4e inning,
dat de achterstand voor
ZSC opliep tot 7-1. In de 5e

en 6e inning bracht ZSC de
achterstand terug tot 7-3.
Ben Draijer (2 uit 3) in de 5e
inning en Marcel Paap (2 uit
4) in de 6e inning wisten de
thuisplaat te bereiken, daarbij geholpen door honkslagen van Jeroen van ’t Wout
en Ben Draijer. Verder kwam
ZSC echter niet en de tweede nederlaag in deze competitie was een feit.
Donderdagavond wordt
om 19.30 uur uit gespeeld
bij THB in Haarlem en zaterdag staat de topper tegen Thamen 2, de huidige
nummer twee, op het programma. De wedstrijd op
Duintjesveld begint zaterdag om 18.00 uur. De stand
aan kop van de 4e klasse C,
waarin twintig wedstrijden
worden gespeeld, is: ZSC 22
punten uit 13 wedstrijden,
Thamen 2: 22 uit 16, Vennep
Flyers: 18 uit 15 en Vennep
Flyers 2: 17 uit 14.

werk wil zien, zal daarvoor naar Assen moeten gaan. Het gaat de Zandvoortse coureur
de races in Assen in het vooruitzicht, staat Keff er goed voor.

lenge, heeft € 61.700 opgeleverd voor het goede doel.
captain van bedrijventeams op de banen van de Kennemer Golf & Country Club.

Ard Keff in actie op Zandvoort | Foto: Chris Schotanus

Assen is een circuit dat
de Zandvoorter goed ligt.
Net als Zolder en zijn eigen circuit in Zandvoort.
Onze plaatsgenoot heeft
het zich weer gemakkelijker gemaakt door twee
races te winnen tijdens het
DNRT-weekend eerder deze
maand op de Zandvoortse
racepiste.
Nu het de Zandvoorter
wat gemakkelijker afgaat
probeert de boomlange
coureur andere doelen te
verwezenlijken. Zo was er
tijdens dat eerste weekend
in augustus een vrije training en een kwaliicatietraining, waarbij hij vooral in de
vrije training zijn eigen ronderecord probeerde aan te
vallen. De omstandigheden
op de baan lieten dat niet
echt toe, maar Keff zag wel

dat hij ten opzichte van de
concurrentie een behoorlijk
gat had geslagen.
De kwalificatie verliep ondanks het hoge aantal deelnemers op de baan goed.
Keff wist de snelste tijd te
noteren en pakte een seconde voorsprong op nummer
twee. “Aan de hand van de
tijden kon ik zien dat het er
allemaal goed uit zag voor de
wedstrijden en de auto voelde weer goed aan”, aldus Keff.
Onze plaatsgenoot was goed
weg bij de start van de eerste
race die over 12 ronden werd
verreden. Keff kon al in de
eerste fase direct een gaatje
slaan van een seconde. “Dit
tempo kon ik gedurende de
hele race vasthouden, daardoor mijn voorsprong uitbreiden naar 7,5 seconden en zo
de race makkelijk winnend af

sluiten. Het was zelfs zo dat
ik op het moment van het
uitkomen in de Tarzanbocht
naar rechts kon kijken om te
zien waar de concurrentie
zat”, herinnert hij zich.
De tweede race ging ook voor
12 ronden. Alleen had onze
plaatsgenoot toch even wat
moeite met opschakelen,
waardoor hij ietwat stroever
weg kwam. Toch pakte hij de
leiding en dook als eerste de
Tarzanbocht in. Ook in deze
race was het van het zelfde
laken een pak, want de concurrentie maakte elkaar het
leven zuur, terwijl Keff vrolijk
een comfortabele voorsprong
nam.“Mijn concurrent Sander
Etman werd twee keer tweede zodat ik nu met 9 punten
voorsprong het klassement
leidt”, aldus de Zandvoortse
coureur.

Zandvoortse Courant gaat verhuizen
Vanaf maandag 1 september
heeft de Zandvoortse Courant een ander bezoekadres:

Kleine Krocht 2
Vanaf week 36 wordt iedere maandag en dinsdag
de Zandvoortse Courant vanaf dat adres gemaakt.
Bezoekers voor de krant kunnen er van 9.00 tot 17.00 uur terecht.

Zandvoorter Martijn Wijsman slaat af

De Challenge, die ieder
jaar voorafgaande aan het
KLM Open wordt gespeeld,
kende dit jaar 26 bekende
amateurgolfers, waaronder
onder andere prof. mr. Pieter
van Vollenhoven (handicap
15), Beau van Erven Dorens,
Ronald de Boer, Pierre van

zeilen

Hooydonk, Betty Stöve, Isa
Hoes en Tim Immers die allen een bedrijventeam aanvoerden.
De goede doelen zijn de
Nederlandse Golfvereniging
voor Gehandicapten (NGG)
en de Robert Kalkman

Foundation. Eén lid van het
NGG-team was onze plaatsgenoot Martijn Wijsman die,
nadat hij met het wedstrijdskiën gestopt is, zich op de
golfsport heeft gestort. Zijn
team liet zien dat met goede
begeleiding en training ook
mensen met een lichamelijke beperking zich serieus
met golf kunnen bezighouden.
Wijsman, die door jeugdkanker zijn rechter been mist,
liet de toeschouwers en de
aanwezige journalisten versteld staan met zijn spel.
“Deze manier van spelen
heb ik mijzelf aangeleerd en
verder ontwikkeld met steun
van de NGG. Om te bewerkstelligen dat veel meer mensen daarvan kunnen profiteren, is veel geld nodig”, zei
de sportieve Zandvoorter. De
Robert Kalkman Foundation
wil ervoor zorgen dat voornamelijk kinderen en jonge
mensen met kanker zich met
de golfsport gaan bezighouden. Daarvoor zijn golfsimulators nodig die ook veel geld
kosten.

De spelsoort tijdens de
Charity Challenge was
het zeer populaire ‘Texas
Scramble’ waarbij steeds
gespeeld wordt vanaf de
best liggende bal. Hierdoor
is het mogelijk dat teams
met mensen die niet zo bedreven zijn in de golfsport,
toch kunnen winnen. Ook
zaterdag was dat het geval.
Het KLM 8-team met als
captain actrice Isa Hoes won
afgetekend en kreeg van de
hoofdsponsor twee vliegtickets naar een Europese bestemming naar keuze overhandigd. Isa Hoes na aloop:
“Het was pas mijn tweede
wedstrijd maar dankzij mijn
team (met daarin onder andere de Kennemer hoofd pro
Mark Metgod, red.) staan
we wel bovenaan. Ik raakte
geen bal en toen ik aan Mark
vroeg wat ik moest doen
adviseerde hij niet meer
slaan!” Tweede werd KLM 7
met als captain acteur/presentator Frederik Brom en
op de derde plaats eindigde
het KPMG 1 team met GTSTacteur Wilbert Gieske als
aanvoerder.

Open Nederlands Kampioenschap Hobie Cat 2008

Voor de kust van Zandvoort werd op 16 en 17 augustus de
Open NK Hobie Cat gezeild. Dit jaar was Watersportvereniging Zandvoort een voortreffelijke gastheer. Het weer en

Voor het tweede jaar in successie is Spinning on the Beach

een doorslaggevend succes geworden. Maarliefst 255 ‘spin-

ners’ zorgden voor een bedrag van € 10.605 voor de stichting
Right To Play, die zich inzet om de meest achtergestelde kinderen in de armste delen van de wereld te laten sporten.

Klaar voor de start

Klokslag 14.00 uur zaterdagmiddag zette Marcel
van Rhee, manager van
Kenamju Zandvoort, de
meute in beweging voor
een marathon van 3 uur
spinning. Het is een imponerend gezicht om zoveel
gekromde ruggen te zien
dansen op de maten van
house muziek. Van Rhee
had deze dag ook nog eens
de weergoden mee. “Het
hoeft niet zo warm te zijn,
dit was juist goed”, zei hij.
Van Rhee heeft het afgelopen weekend met zijn
vrijwilligers hard moeten

werken om alles op tijd klaar
te krijgen. “Ik heb de ietsen
4 keer in mijn handen gehad. Dat zijn dus meer dan
1000 ietsen maar ik weet
waarom ik het heb gedaan.
Ik heb zaterdag echt genoten en nu (maandagochtend,
red.), tijdens het lossen van
de vrachtwagen met ietsen,
geniet ik nog steeds. Het was
een grandioos succes en volgend jaar gaan we weer aan
de slag. Alleen moet het dan
nog groter en professioneler
worden”, keek hij vooruit. Het
evenement is niet meer van
de Zandvoortse evenementenkalender weg te denken.

adverteerders

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte
houden van alles wat in Zandvoort leeft.
De adverteerders in de krant van deze week zijn:

de windsterkte op zaterdag en zondag waren minder hef-

tig dan vorig jaar tijdens de wereldbekerwedstrijd F1, maar
de resultaten waren daardoor niet minder spannend.
Het deelnemersveld bestond uit 42 boten, die waren onderverdeeld in vier klassen en wel de Hobie Tiger, één van
de snelste F18 catamarans, de standaard Hobie 16 en de
Hobie 16 Spi. De uitslag zag er als volgt uit:
In de klasse Hobie Tiger (22 boten) 1. Oscar Zeekanten/
Wijbe Schuitema (Amsterdam); 2. John Casey (Amstelveen)/
Roland van Joolen (Baarn); 3. Arie van der Plas/Stuart Visser
(Monster).
In de klasse Hobie 16 (16 boten), 1. Rogier Duijndam
(Noordwijk)/Corien Zuijdwegt (Leiderdorp); 2. Martin
v.d. Bunt (Overveen)/Paul Manvis; 3. Marielle Zonneveld
(Noordwijk)/Claske Boschma (Utrecht).
In de klasse Hobie 16 Spi (4 boten): 1. Rob Sprij Maassluis)/
Mathijs Saute (Bilthoven); 2. Cas van Oort (Rotterdam)/Julie
Wijnand (Oudeschild); 3. Diererick Pauli/Peter-Paul Keijser
(Bilthoven).

spinning
Spinning on the Beach
niet meer weg te denken

De Hobie Tigers in actie voor de Zandvoortse kust | Foto Rob Bossink

NAM-Rem race

Komend weekend, 23 en 24 augustus, wordt de ‘Tweedaagse
van Zandvoort’ gevaren. Met op zaterdag de NAM-Rem
Race, het voormalige Rondje Rem eiland. Het klassieke traject gaat vanuit Zandvoort, via Langevelderslag,
Noordwijk en Katwijk naar de 6 kilometer uit de kust liggende boei NAM 22 en daarna terug naar Zandvoort. De
start zal naar verwachting tussen 12.00 uur en 12.30 uur
bij Watersportvereniging Zandvoort (naast reddingspost
Ernst Brokmeier) plaatsvinden. Na aloop is er een spetterend feest bij de Watersportvereniging Zandvoort waar
onder andere de Zandvoortse coverband VanKessel Live een
optreden zal verzorgen.

Administratiekantoor
K. Willemse

IJzerhandel Zantvoort
Joost van Diepen

Beach Club Tien
Bertram & Brood
Beter Mobiel

Nympheia
Parfumerie Moerenburg
Pluspunt

Algemene uitvaartbegeleiding
Zandvoort

Bloemsierkunst Jef &
Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique

Danzee
Dorsman Assurantiën
Gemeente Zandvoort

Momentum Advies en
Coaching

Printing People
Pure & Simple

She Satehcafé
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van Vessem & Le Patichou
Vanhier
Versteege’s IJzerhandel
Vrijehuizenmarkt.nl
Zandvoort Optiek

23

www.cvl.nu

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR Zandvoort Tel: 5 715 715

2-onder-1 kap

Woonhuizen te koop in Zandvoort:

Ons aanbod
Appartementen te koop in Zandvoort:
Burgemeester van Fenemaplein, Garagebox
De Schelp
81
Burgemeester van Fenemaplein 10/4
Doctor C A Gerkestraat
57rood
Schuitengat
45
Trompstraat
13/1
21/67
De Favaugeplein, verkocht
Oranjestraat
15zwart
Doctor Johannus G Mezgerstraat 43
Trompstraat
5/2
Burgemeester van Fenemaplein 22/10
Doctor Johannus G Mezgerstraat 41
Karel Doormanstraat, verkocht 8/5
Leeuwerikenstraat
12/2
Trompstraat
5/7
Hogeweg
22/10
Trompstraat
15/6
Koninginneweg
9rood
Tjerk Hiddesstraat
4/5
Burgemeester van Fenemaplein 4/6
De Ruyterstraat
2/6
Swaluestraat
29b
Van Lennepweg
143
Burgemeester van Alphenstraat 61/13
Burgemeester van Fenemaplein 16/3
De Favaugeplein
23hs
Passage
3/21
Trompstraat
17/2
Sara Roosstraat
52
Jac van Heemskerckstraat
67
Jac van Heemskerckstraat
17
ir. E.J.J. Kuindersstraat
11/11
Stationsplein
15/15
Jac van Heemskerckstraat
11
Stationsplein
13/11
Hogeweg
30/A-7
Hogeweg, verkocht
76/1
Van Speijkstraat
2/147
Swaluestraat
31b
Hogeweg
30/A-6
Burgemeester van Fenemaplein 13/11 &13/13
Hogeweg
30/A-10
Van Speijkstraat, verkocht
2/193
Prinsenhofstraat
5B
Doctor Johannus G Mezgerstraat 133
Hogeweg
30/A-15
Hogeweg
92

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie

C 28.500
C 119.000
C 199.000 vov
C 209.000 vov
C 219.000
C 219.000
C 225.000
C 234.000
C 235.000
C 237.500
C 239.000
C 239.000
C 239.000
C 239.000 vov
C 239.000
C 245.000
C 245.000
C 249.000
C 249.000
C 249.555
C 250.000 vov
C 269.000
C 274.500
C 275.000
C 275.000
C 279.000
C 279.000
C 279.500
C 284.000
C 299.000
C 299.000
C 319.000
C 325.000
C 337.500
C 339.000
C 390.000 von
C 399.000
C 415.000
C 425.000
C 439.000 von
C 455.000
C 475.000 von
C 495.000
C 498.000
C 595.000
C 1.025.000 von
C 1.295.000

Spoorbuurtstraat
Da Costastraat
Martinus Nijhoffstraat, verkocht
Celsiusstraat
Nassauplein
Westerstraat
Wilhelminaweg
De Wittstraat, verkocht
Frans Zwaanstraat
Jan Snijerplein
Vinkenstraat, verkocht
Max Euwestraat
Doctor Johannus G Mezgerstraat
Doctor Kuyperstraat
Burgemeester Engelbertsstraat
Swaluestraat
Kromboomsveld
Witte Veld
Doctor Jacobus P Thijsseweg
Jonkheer Q van Uffordlaan
Zandvoortselaan
Wilhelminaweg
Kostverlorenstraat
Wilhelminaweg
Wilhelminaweg, verkocht
Boulevard Barnaart
Zandvoortselaan
Kostverlorenstraat
Max Euwestraat

10
23
69
200
1
9
42
5
82
3
15
15
24
22
70
11
32
66
22
39
12
13
61
10
7
16
113
94
20

C 219.000
C 269.000
C 329.000
C 339.000
C 379.000
C 379.000
C 469.000
C 475.000
C 475.000
C 475.000
C 495.000
C 499.000
C 549.000
C 549.000
C 569.000
C 598.000
C 599.000
C 599.000
C 649.000
C 649.000
C 659.000
C 679.000
C 745.000
C 798.000
C 875.000
C 915.000
C 995.000
C 1.095.000
C 1.163.000

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 39
Voor wie rust en ruimte zoekt: op een schitterende locatie in het
Kostverlorenpark ligt deze royale (ca. 175m2) 2 onder 1 kap woning met
5 ruime slaapkamers, oprit, garage en een achtertuin grenzend aan
beschermd natuurgebied. De woning dient gemoderniseerd te worden en
kan hierdoor geheel naar eigen smaak worden verbouwd.
•
•
•
•
•

Comfortabele half vrijstaande woning in rustige woonomgeving
Dient gemoderniseerd te worden
Gedeeltelijk voorzien van dubbele beglazing
Oplevering in overleg, transport bij notaris verkoper
Gebruiksoppervlakte ca. 175 m2, perceeloppervlakte 299 m2

Vraagprijs: € 649.000,--

nieuwe prijs

Bedrijfspanden te koop in Zandvoort:
Max Planckstraat
Zeestraat
Zeestraat
Zeestraat
Burgemeester Engelbertsstraat

48
41
46
58
72

C 519.000
C 675.000
C 695.000
C 795.000
C 845.000

30huis
372-d
2
11

C 1.800 p/m
C 1.500 p/m
C 1.395 p/m
C 2.000 p/m

Te huur:
Krammerstraat, Amsterdam
Vogelenzangseweg, Vogelenzang
Gasthuisplein, Zandvoort
Wilhelminaweg, Zandvoort

Te koop buiten Zandvoort:
Barendsestraat, Haarlem
Kerklaan, Heemstede
Turfmarkt, Haarlem
Valkenburgerplein, Heemstede
Zonnebloemlaan, Aerdenhout
Heereweg, Lisse

7a+b
47rd
8b/rood
6/3
1
28

C 229.000
C 299.000
C 334.000
C 369.000
C 1.295.000
C 1.695.000

Witte Veld 66

Goed onderhouden royale 2 onder 1 kap villa, gelegen aan de rand van
Park Duijnwijk, met 4 zeer ruime (slaap)kamers, heerlijke ruime L-vormige
woonkamer met haard, allen met goede lichtinval. Zonnige tuin op het
zuiden met achterom, garage en oprit voor meerdere auto’s.
•
•
•
•
•

Buitenzijde geheel geschilderd in september 2007
Alle ruimtes zijn zeer royaal
Gehele woning voorzien van houten vloerdelen
Centraal gelegen t.o.v. het strand, duinen, centrum en station
Gebruiksoppervlakte ca. 170 m2

Vraagprijs: € 599.000,--
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Actueel

Courant
11

Spelen in
Woonwijken

Cultuur

Zie onze advertentie op de achterpagina

Autosport

21

2e voorronde
Kunstfestijn

23

Toch A1GP
seizoensopener

Sport

KLM Open
Golftoernooi

Dubbel feest in dierentehuis Kennemerland
Vrijdag 22 augustus knipte burgemeester Niek Meijer het

€ 1,75
• Oatbrain
Saucijzenbroodje
€ 1,25
•
• Weekendtaartje € 7.95

lint door, waarmee hij het nieuwe dierentehuis Kenne-

merland oficieel opende. Dubbel feest was het want te-

gelijkertijd werd het 135-jarig bestaan gevierd. Voor leden,

Stap ook eens binnen voor
een heerlijk belegd broodje
met ambachtelijk gemaakte
salade, of een heerlijk kopje
koffie met een gebakje

donateurs en andere belangstellenden was op zondag 24
augustus een open dag georganiseerd, die bijzonder druk
bezocht werd.

“Wist u dat in 1864 een zestal
heren uit de gegoede burgerij in Den Haag samenkwam
met het plan een vereniging
op te richten tegen de mishandeling van dieren? In 1875
kwam een eerste nationale
wet tot stand waarin onder
andere was vastgelegd dat
het opzettelijk mishandelen
van dieren verboden was.
Maar pas in 1961 lukte het de

Auto Strijder
Zandvoort

vereniging tot bescherming
van dieren om een wettelijk verbod op het gebruik
van trekhonden te krijgen.”
Met deze en andere wetenswaardigheden heette Karin
Sweering namens het bestuur van Dierenbescherming
Haarlem e.o. de genodigden
welkom op de oficiële opening. Nadat een aantal sprekers het woord had gevoerd
en cadeaus had overhandigd, knipte burgemeester
Niek Meijer met veel plezier
het lint door van het nieuwe
dierentehuis, dat tevens een
pensiongedeelte heeft. Het
landelijke bureau van de

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

De burgemeester wordt rondgeleid door Karin Sweering

Foto’s: Arnold Burlage

Dierenbescherming schonk
een cheque van € 5.000 voor
de dieren en een pot katjesdrop voor de medewerkers.
Als cadeau bood burgemeester Meijer alle vaste en vrijwillige medewerkers van het
dierentehuis een lunch aan,
waarbij hij uitsprak bijzonder onder de indruk te zijn
van het werk dat zowel ten

Grootse aanpak Circuitrun 2009
De tweede editie van de Circuitrun, op 29 maart volgend jaar,

De Mannetjes

Circuitrun wordt
spetterend feest

‘Straks moeten ze
nog extra geluidsdagen
gaan aanvragen!’

behoeve van de nieuwbouw
als dagelijks voor de dieren
verricht werd. “Als wij met
vakantie gaan, laat ik onze
hond met een gerust hart in
dit pension logeren”, sprak
hij stellig. Daarna kregen de
gasten de gelegenheid de
nieuwbouw te bezichtigen.
Het uit 1968 daterende oude
asiel, dat nog niet is afgebro-

moet een spetterend feest worden waar heel Zandvoort deel
van uitmaakt. Dat is de uitkomst van de bijeenkomst van al-

lerlei organisaties die zich binnen Zandvoort bezig houden
met het verbeteren van ‘het toeristisch product’.

Het OPZ, de OVZ, de stichting
1 Zandvoort, de Rotaryclub
Zandvoort, de Koninklijke
Horeca Nederland, Conny

Lodewijk, Klaas Koper, de VVV,
de Zandvoortse Sportraad,
een aantal journalisten en de
organisatoren van Runners

World en Le Champion gaan
de handen ineen slaan. Met
name gaat de aandacht
uit naar activiteiten in het
centrum van Zandvoort.
Gedacht wordt aan runs voor
families, buurtcompetities,
het aankleden van straten
en het maken van muziek
op bepaalde gedeelten van
het parcours. Uitdrukkelijk
worden ook de Zandvoortse
inwoners gevraagd mee te
denken. U kunt zich melden
met goede ideeën bij Hilly
Jansen via: h.jansen@zandvoort.nl.

ken, staat in schril contrast
met het nieuwe dierentehuis
dat niet alleen een dubbele
capaciteit heeft maar waar
ook de dierenverblijven groter en geriefelijker zijn.

Open dag

Dorpsomroeper Klaas Koper
luidde de feestelijkheden
op zijn bekende wijze in. Op
de catwalk, waar overigens
alleen honden werden geshowd, speelden zich hilarische taferelen af. De ene
hond rende dwars over en
langs de catwalk en een andere hond ging languit op
het plankier liggen en bekeek op zijn gemak het lachende publiek. Cabaretier
Pieter Tiddens presenteerde
de dierenshow op ludieke
wijze. Ook voor kinderen viel

Kortingsactie

alle zonnebrillen

25% korting!
m.u.v. ray-Ban

sea optiek
Zichtbaar Beter

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74
Vrijdag koopavond

er van alles te beleven. Voor
de dieren was de enorme
belangstelling even wennen,
maar bestuur en medewerkers waren erg tevreden met
het aantal bezoekers op de
open dag.

Dinsdag 2 september
Gemeenteraadsvergadering
De complete agenda
vindt u in de
gemeente-advertentie
in deze krant.

1

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~
~ Verzorging van overledene ~
~ Begeleiding voor nabestaanden ~
~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~

waterstanden
restaurant aan het strand

Komende dinsdag, 2 september, vergadert de gemeente-

raad weer voor de eerste keer van dit seizoen. De vergadering kent slechts een korte agenda met een aantal hamer-

Dag en nacht bereikbaar

Tel. 023 - 571 57 07

023 -7515 666

www.clubnautique.nl

stukken en twee discussiepunten.

Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

Langs deze weg willen wij iedereen
en in het bijzonder Debby en Jenny
hartelijk bedanken
voor de onvergetelijke avond.
Leen en Ineke
Robin het was geweldig!
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HAAR vrijer...

DEFINITIEF ONTHAREN VOOR DE MAN EN DE VROUW

kerkdiensten

ZONdag 31 augustus

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.30 uur ds. B.J. Stobbelaar uit Driehuis
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha,
Grote Krocht
10.30 uur pastor D. Duijves
www.aap-parochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor C. van Polvliet

Eerste raadsvergadering
nieuwe seizoen

Kortingen met een Abonnement

30% - 40% - 50%
Bel voor meer informatie

Nu
vanaf maar

€ 25,per behandeling

tProfessioneel
tUitstekende resultaten
tUitermate veilig
tGratis Testpatch

Boudoir

Zeestraat 56 Zandvoort - Tel. 023-5736021 of 06-54640714

www.boudoir-personalstyling.nl

colofon

Als hamerstukken komen
aanbod:de verordening
‘Persoonsgebonden budget
begeleid werken’, in het kader van de Wet sociale werkvoorziening 2008; de eindevaluatie Loket Zandvoort;
de jaarrekening 2007 en
liquidatie Afvalverwerking
Zuid Kennemerland (AZK);
de financiering voor de
rioolwerkzaamheden in
de Kostverlorenstraat; de
jaarrekening 2007 van
de Hulpverleningsdienst
Kennemerland (HDK); de
begroting 2009 van de veiligheidsregio Kennemerland
(VRK) en het vaststellen van
het vergaderrooster voor de
diverse raadscommissies en
de gemeenteraad in 2009.
Het concept realisatieplan
programma e-gemeente
Zandvoort, waarin de rijksoverheid een aantal projec-

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Ons bereikte het bericht dat onze
medewerkster en collega

Evelien Friederich
is overleden.
Evelien was een fijne en betrokken collega.
Wij wensen haar dierbaren veel sterkte toe.
19 augustus 2008
Pluspunt Zandvoort
Medewerkers, Directie en Raad van Toezicht

1-9-2008

Hans Heiërman
Alweer 3 jaar geleden, maar iedere dag mis ik je!
Je liefde, positieve levenshouding en humor zal ik
nooit vergeten en blijven een groot gemis voor me.
Ik houd van je!
Gonda
2

Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Overige dagen op afspraak.
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Aanstaande tropische zondagavond vanaf 1900

In liefdevolle herinnering
1-9-2005

Keuken iedere
avond geopend

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 16.00 uur.

ALDERLIEFSTE
&
JOSEE KONING
SUPPERCLUB DJ
Bij strandpaviljoen AZZURRO zuidstrand
aangeboden aan alle Azzurro gasten
www.azzurrozandvoort.nl
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De raadsvergadering is in de
raadszaal van het raadhuis
en begint om 20.00 uur. De
zaal gaat om 19.30 uur open
en is bereikbaar via de trappen van het raadhuis op het
Raadhuisplein.

Buitenschoolse opvang De Boomhut
Voor-, tussen-, naschoolse en vakantie opvang.

Voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

Kantooradres: Hogeweg 39-1 • 2042 GE Zandvoort
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

ten, gericht op elektronische
dienstverlening, benoemt die
gemeenten dienen uit te voeren, komt als discussiestuk
op tafel. Ook zal de verordening ‘Gunning opdrachten
door toekenning exclusief
recht’ besproken worden.
Deze verordening geeft het
college de bevoegdheid om
bij wijze van uitzondering op
de Europese aanbestedingsplicht, eventuele gemeentelijke opdrachten niet in
de markt te zetten voor inschrijving maar exclusief te
gunnen aan met name genoemde publiekrechtelijke
rechtspersonen.

Politiek

Commissie Planning & Control d.d. 20 augustus

Onenigheid over tijdelijke locatie weekmarkt
Wethouder Wilfred Tates heeft vorige week woensdag de

commissie Planning & Control er niet van kunnen overtuigen dat het Zwarte Veld de juiste plaats voor de weekmarkt

is. Zo goed als alle commissieleden wensten dat Tates de
buurtbewoners tegemoet komt in verband met de te verwachten parkeeroverlast, anders gaat het niet door. Dat

bleek na een discussie waarin ook de tribune zich een aantal
keren roerde. Men is bang voor de nodige parkeeroverlast
en dat voor een periode van zeker 5 jaar.

De markt moet tijdelijk verhuizen

Cor van Koningsbruggen
(GBZ) had misschien nog
wel de meest praktische
oplossing. Hij wil de bus
één keer per week door de
Oranjestraat laten rijden zodat de markt alsnog op de
Prinsesseweg zou kunnen

blijven staan. Zijn plan is
echter relevant omdat volgens Tates er een mogelijkheid is dat de Prinsesseweg
de komende 5 jaar voor een
aantal weken achter elkaar
afgesloten zal zijn in verband
met de realisatie van het

Flemingstraat 55
T: 023 – 57 173 73 / 57 40 330
info@pluspuntzandvoort.nl

cartoon

•
•
•

2041 VW Zandvoort
F: 023-57 16 865
www.pluspuntzandvoort.nl

Hans van Pelt

De wethouder kreeg bij
de coalitiegenoten PvdA
en OPZ nul op rekest als
hij niet met de bewoners
in het reine komt. Hij beloofde wel dat als blijkt dat
het een onhoudbare situatie wordt, er alsnog naar
een andere locatie gezocht
zal worden.

Zandvoortse Courant verhuist naar centrum
Vanaf maandag 1 september verhuist de redactie van deze
krant naar Kleine Krocht 2. In het pand waar het bedrijf

De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind.
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.
Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer • Plezier
Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten

project Louis Davis Carré.
De overige partijen vroegen de wethouder naar de
argumenten om een aantal
andere plaatsen niet te gebruiken. Volgens hem is op
locaties als Gasthuisplein,
De Favaugeplein, de ‘busweg’, de Grote Krocht,
Nieuw Noord en mogelijke
combinaties niet genoeg
ruimte om alles te plaatsen. Verder zou de markt
alleen in het centrum gelokaliseerd moeten zijn. In
tweede termijn haalde hij
ook nog aan dat de brandweer zich over een aantal
locaties negatief zou hebben uitgelaten.

Printing People is gevestigd, recht tegenover de ingang van

het gemeentehuis, kan voortaan elke maandag en dinsdag
van 09.00 uur tot 17.00 uur deze krant worden bezocht.
Zandvoort Press BV, de onderneming waar ook de
Zandvoortse Courant onder
valt, start tegelijkertijd met
een alles-in-één concept:
van ontwerp tot huis aan
huis verspreiding kan wor-

den verzorgd. Een bezoekje
aan de Kleine Krocht wordt
dus ook interessant voor het
maken en/of verspreiden van
bedrijfsbrochures of folders.
Hierover leest u binnenkort
meer.

Voor redactionele tips tot
het opgeven van een advertentie, is de krant met
een kantoor midden in het
centrum nog toegankelijker
geworden. Op maandag en
dinsdag van 09.00 uur tot
17.00 uur, Kleine Krocht 2. Op
de overige dagen kan men op
afspraak terecht. Het postadres van de Zandvoortse
Courant blijft zoals het was:
Hogeweg 39-1, 2042 GE
Zandvoort.

politiebericht
Bestanddelen voor ‘Crofty-bom’
De politie werd vorige week
getipt dat een groep jongens
een zogeheten ‘Crofty-bom’
bij zich zou hebben. Agenten
troffen de groep jongens aan
in de Celsiusstraat. Een 14-jarige Zandvoorter bleek inder-

daad bestanddelen bij zich te
hebben om een ‘Crofty-bom’
te kunnen maken. De jongen
werd aangehouden en de
bestanddelen zijn in beslag
genomen. De ouders van
de jongen zijn op de hoogte

gesteld. Tegen de jeugdige
Zandvoorter is proces-verbaal
opgemaakt. Een ‘Crofty-bom’
is geen vuurwerk, maar een
explosief. De ‘Wet wapens en
munitie’ is hierop van toepassing.

column

Dag Spelen

Na enkele zinderend hete weken in Spanje weer terug. Terug
in het Nederlandse klimaat.
Jawel, grijze luchten, dikke wolken en kletterende regenbuien.
“Zodra jullie een voet over de
grens zetten begint het weer
te regenen”, is een klacht die
we zo vaak hebben gehoord.
Sorry, maar we hebben niet
om regen gevraagd. “Elk nadeel hep z’n voordeel”, volgens
Johan Cruijff. En hij heeft gelijk. Want door het slechte weer
moesten we verplicht binnen
zitten. En hoera, de Olympische
Spelen waren net gestart. Wij
maakten zelfs de openingsceremonie mee. Geloof me, nog
nooit heb ik dagelijks zo lang
de TV aangehad. Nooit heb ik
zo gebiologeerd gekeken naar
judo, hockey, waterpolo, atletiek, wielrennen, schermen,
beachvolleybal en nog véél
meer sporten waar ik never
nooit naar kijk. Nu wel. Eén
festijn met allerlei soorten
sport, grandioos. En later op de
avond een herhaling met Mart
Smeets als leuke uitsmijter.
Het enige waar ik me aan ergerde was de reclame. Vooral
die van Bolletje. Die van Sonja
B….. vind en vond ik tenenkrommend.“Probeer ook eens broodin-de-melk-in-de-yoghurt in je
blote-bast-in-de-serre”(of zoiets was het). En dat Conimex
de Spelen sponsorde was me
ook snel duidelijk. Met Dennis
van der Geest in de hoofdrol:
“Net als thuis toch? Bestek?
Ze eten hier met stokkies.”
Jammer dat onze grote held
Dennis geblesseerd raakte
in zijn race naar het goud.
Chapeau voor al de meiden die
wel goud behaalden. Of zilver
en brons. Vooruit, er waren ook
enkele mannen bij! En…..niet te
vergeten de waanzinnige 10
km zweminale met Maarten
van der Weijden. Omarmd door
zijn hees geschreeuwde vriend
Pieter van den Hoogenband (of
was hij echt verkouden?). Top TV in veertien druilerige, bijna
zonloze dagen. Nog
vier jaartjes wachten
op Londen. Wat is het
nu saai op de buis!

Lienke Brugman

familieberichten
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MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:
WBV EMM, Gemeente Zandvoort, aannemer Louis
Rijnders, Swart Timmerwerken, Joop Grigoleit
Tegelzetter, Excellent Ongedierte Bestrijding,
Schoffies, Holland Casino, Feikje Kapsalon,
BP Tankstation, Mazzelmarkt, Belli & Ribelli,
Zeemeermin Vis, Shanna’s, Vlug Fashion, Nathalie
Haircare4you, Hema, Dirk III, Radio Stiphout,
Moerenburg, Etos, Confetti, La Couronne,
Woonkado Discovery, Dobey, Bloemenhuis BluijsNoord, Vomar, Kroonvis Dorp, Van Vessem,
Auto Strijder, IBM, Strandtent Vooges, OHD,
Slagerij Horneman, Circuit Park Zandvoort.

NAMENS HEEL “OUD-NOORD”:
BEDANKT BEDANKT BEDANKT!!

Vanaf
1 september
tot
1 december
weer dinsdags
gesloten
Van Stolbergweg 1 Tel. 57 170 93

Lieve Harry en Toos,
Een tijdperk komt ten einde.
Niet meer effe een bakkie
effe een broodje
effe een biertje
We hebben gelachen en gehuild
[vaak van het lachen]
we zullen het vreselijk missen!
Maar we hopen dat jullie zullen
genieten van je welverdiende
vrije tijd
Bedankt
Harro, Esther en Joey
Erwin, Petra, Sam en Joy

septseptaugaugaug

evenementen agenda

Super geslaagd weekend
in de wijk Oud-Noord

29
30

30+31

Augustus

Week 35 • 2008

Classic Concerts - Cleveland College,
Protestantse kerk
Yoga & meditatie - Yoga Strandfeest Enter
Joy - voor het hele gezin, zie www.enterjoy.nl

Blote Billenloop - naaktstrand

6

Korendag - 24 koren uit heel Nederland
zingen in de kerk. 10.00 tot 22.00 uur,
Protestantse kerk, gratis toegang

6+7
7

13+14

Kleine Krocht 2
Vanaf week 36 wordt iedere maandag en dinsdag
de Zandvoortse Courant vanaf dat adres gemaakt.
Bezoekers voor de krant kunnen er van 9.00 tot 17.00 uur terecht.
4

ren niet met elkaar te vergelijken.

Trophy of the Dunes - (autoraces) Circuit
Rommelmarkt - Parkeerterrein
Pluspunt/Vomar, 10.00-15.00 uur
HARC GP Classic - (autoraces) Circuit

VVV Zandvoort: de hele zomer 7 dagen per week geopend!

Eindelijk weer!
Langs deze weg wil ik iedereen van
harte bedanken voor de overweldigende
belangstelling omtrent mijn tijdelijk
verblijf in het ziekenhuis
en daarna tijdens het herstelverblijf.
De zaak heropen ik weer op
a.s. vrijdag 29 augustus
Van 13.00 tot 18.00 uur, en dat blijft
even zo, tot nader bericht.
Lieve groet,
Bert en Joop

M.P. Coiffures

Hogeweg 27 - Zandvoort
Tel. 5716969

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld
DORSMAN.NL OF 023-5714534

Met oog en oor
de badplaats door

De gemeente heeft vorige week twee bewonersavonden belegd om te inventariseren of
men geïnteresseerd is in kleine speelvoorzieningen voor de kinderen. Het ging om Park
Duijnwijk en Bentveld. De interesses voor het speelaanbod van de twee woonwijken wa-

September

Zandvoortse Courant gaat verhuizen
Vanaf maandag 1 september
heeft de Zandvoortse Courant een ander bezoekadres:

Bewoners praten mee over te besteden geld
voor speelvoorzieningen

Top Gear Festival - Circuit Park Zandvoort

31
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Speeltoestellen in park Duijnwijk

door Nel Kerkman

In de nota Speel- en Ontmoetingsplekken 2002-2006
worden drie wijken genoemd
die niet beschikken over een
speelplaats. Daarvan behoort Bentveld tot één van
de plekken in Zandvoort
die vanaf 2005 op de prioriteitenlijst staat. Voor het
aanleggen van kleine speelvoorzieningen wordt per jaar
€ 40.000 gereserveerd.
Wordt dit budget niet besteed dan vloeit dit geld terug. Dus de hoogste tijd om
poolshoogte te gaan nemen
wat de wensen van de (jonge) bewoners dit jaar zijn.

Park Duijnwijk

In het Rode Kruisgebouw
waren veel ouders met hun
kinderen aanwezig om allerlei ideeën voor Park Duijnwijk
naar voren te brengen.
Hoewel voorheen de skatebaan in deze wijk wegens geluidsoverlast is weggehaald,
heeft de gemeente door middel van enquêteformulieren
gevraagd of er nog animo
was voor ander, aanvullend
spelmateriaal. De meeste
aandacht van de avond ging
uit naar speelmogelijkheden
voor de allerkleinsten. Zo
moet het speelgedeelte achter de sportschool een veiliger karakter krijgen door het
plaatsen van hekken in combinatie met het aanleggen
van een verkeersdrempel. De
nadruk werd speciaal gelegd
op geluidsarme toestellen

die vooral ‘hufter’vriendelijk
zijn. Voor de leeftijdsgroep 6
tot 10 jaar komt er een pingpongtafel en een klein voetbalveldje. Het aanwezige
bureau Speelplan BV toverde
via een beamer de mooiste
ontwerpen, het kon gewoon
niet op! Er kwam zelfs een
toezegging dat het zon onvriendelijke bankje wordt
omgedraaid. Alleen voor de
oudere jeugd was er minimale interesse, zij kwamen
er bekaaid af. De enige optie
voor deze groep is om eventueel langs het spoor iets te
plaatsen.

Bentveld

Ook de opkomst in de
Bodaan was groot en ook
hier waren kinderen aanwezig die aandacht vroegen voor hun wens: een
héél groot voetbalveld met
kunstgras. Echter voordat de
presentatie begon ontstond

er tussen de aanwezigen en
de gemeente een heftige
discussie. Want was er wel
behoefte voor een speelvoorziening in de Bramenlaan?
De meeste huizen hebben
namelijk riante tuinen met
schommels, glijbanen en
andere speelvoorzieningen.
Ook was men zeer verbolgen
over het feit dat de gemeente zonder overleg en zonder
een enquêteformulier een
locatie had aangewezen die
in vele ogen niet geschikt is.
Nadat de gemeente vond dat
de signalen die klaarblijkelijk
gegeven zijn, gehonoreerd
moeten worden, wers de
discussie tussen een kleine
groep voorstanders en een
grote groep tegenstanders
verder voortgezet. Voor het
verkooppraatje en de diashow van Speelplan BV was
nauwelijks aandacht. Wel
bleek er duidelijk onvrede
in Bentveld over het parkeren. Men heeft meer behoefte aan terughalen van
de (60) verdwenen parkeerplaatsen en het herplanten
van de vele gekapte bomen
ten behoeve van de nieuwbouw van de Bodaan, dan
aan een speelvoorziening.
De gemeente heeft toegezegd om alle opmerkingen
en ideeën mee te nemen
en in een later tijdstip de
bewoners nogmaals uit te
nodigen.

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Gastvrij

Zaterdag op zondagnacht
hebben vijf deelnemers
van het Kunstfestijn getest
hoe gastvrij Zandvoort is.
Zij zijn tijdens het ZFM radioprogramma Roy On-Air
tussen 19.00 tot 21.00 uur
op zoek gegaan naar een
slaapplaats in Zandvoort.
De uitdaging was om bij
wethouder Wilfred Tates
een nachtje met zijn vijven
te mogen verblijven. Dit
zag hij echter niet zo zitten
maar hij kwam wel met een
ander voorstel. Hij bood aan
om zijn camper op parkeerplaats De Zuid te zetten. Zo
konden de vijf jonge artiesten van het Kunstfestijn
op zondag weer vroeg bij
de pinken zijn om hun talenten te tonen aan het
Zandvoortse publiek.

Buurtfeest

In verschillende buurten is
het erg gezellig en wordt
er van alles georganiseerd.
Oud Noord heeft een leuk
weekend georganiseerd en
het Gasthuishofje is ook altijd wel in voor een feestje.
Helaas is het buurtfeest Park
Duijnwijk dit jaar door gebrek aan belangstelling niet
doorgegaan. Jammer voor
de enthousiastelingen die
hun best hebben gedaan om
er iets moois van te maken.
Volgend jaar misschien? Maar
ook de Van Ostadestraat en
de Jan Steenstraat organiseren op 30 augustus om 17.00
uur voor alle buurtbewoners
plus introducé een buurtbarbecue. Er is een feesttent,
muziek en als je je eigen stoel
meeneemt en in overleg iets
lekkers maakt, dan kan het
buurtfeest beslist niet meer
stuk. Voor meer informatie, ga
dan naar www.buurtlink.nl

Slow

Generale
Je ziet ze steeds vaker opduiken: de geel/groene mannetjes met en zonder een vlaggetje in hun hand en met de
tekst ‘slow’ op hun buik. De
mannetjes zijn bedoeld om
de automobilist en andere
Op zaterdagochtend was weggebruikers attent te made muziekkoepel, in de ken dat in de omgeving kinvolksmond al omgedoopt deren aan het spelen zijn. Het
tot ‘Papegaaienkooi’, over- slow mannetje wordt ook
spoeld door jongeren die wel Victor Veilig mannetje
gezellig op de grond zaten. genoemd. Victor Veilig stond
Was het een studenten- op de stoep bij de Duinweg
feestje of een vossenjacht? waar ook de brandweerkaNee, het was een groep zerne is. Ik neem aan als de
artiesten die het podium kinderen niet meer buiten
kwamen inspecteren en spelen, Victor Veilig ook naar
misschien zaten ze er wel binnen gaat. Bij scholen zou
om elkaar moed in te spre- zo een leuk mannetje vast
ken.
niet misstaan.

Smile J

Nu we het toch over veilig rijden hebben, vraag ik
me af waarom onze smiley geen gezinsuitbreiding krijgt? Al meer dan
een jaar meldt smiley
in de gevaarlijke bocht
van de Dr. Gerkestraat
vriendelijk dat je té hard
rijdt. Hoezo hard? De
maximum snelheid is
daar nog steeds 50 km/u
en dus glimlacht Smiley
constant. Bovendien zijn
in Zandvoort nog veel
meer plekken waar veel
te hard gereden wordt en
waar een grote glimlach
van ons vriendje Smiley
zeker op zijn plaats zou
zijn.

Op stap

Het IVN Zuid-Kennemerland organiseert op zaterdag 30 augustus een
4-seizoenenwandelingen
door de Amsterdamse
Waterleidingduinen van
Waternet. Ook nu weer
in stilte dwars door de
duinen op zoek naar
verrassingen. Er wordt
gelopen van het dichterbegroeide binnenduin
naar het meer open duingebied. Het pad wordt
regelmatig verlaten
om te struinen door de
vrije natuur. Advies: trek
stevige schoenen aan.
Neem iets te eten mee
en voldoende drinken!
Vertrek is om 10.00 uur
vanaf ingang Panneland,
Vogelenzang. Duur: 3 uur.
Aanmelden vooraf is niet
nodig. Toegangskaart €1,verplicht.
5

Woning verkopen? Kies de actieve NVM makelaar!
Haarlemmerstraat 49

Zandvoort

Aan de lommerrijke Haarlemmerstraat is dit
karakteristieke woonhuis met o.a. een voor- en
achtertuin en 3 slaapkamers gelegen. Het betreft
een woning in een grotendeels originele staat
en is een buitenkans voor mensen die graag aan
deze straat willen wonen. Het dient gemoderniseerd te worden maar eenmaal gereed heeft u
een bijzonder fraaie woning. Diverse authentieke
details zijn aanwezig!
• Fraaie paneeldeuren, plafondornamenten,
kamer-en-suite deuren, hoge plafonds, etc.;
• Bouwjaar ca. 1915;
• Woonopp. ca. 115 m2, perceelopp. ca. 125 m2.

Spoorbuurtstraat 11-B

Zandvoort

• Gelegen in het centrum nabijheid strand;
• Voorzien van hard houten kozijnen en dubbel
glas;
• Goede staat van onderhoud;
• Woonopp. ca. 105 m2, perceelgrootte 127 m2.

Vraagprijs: € 319.000,= k.k.

Martinus Nijhoffstraat 5

Zandvoort

Deze ideale en moderne eengezinswoning is gelegen
in een kindvriendelijke woonwijk. De woning beschikt over een prettige woonkamer, 4 slaapkamers,
een verzorgde keuken, een moderne badkamer
(2007), voortuin en een 11 m. diepe achtertuin met
een achterom! Het is gunstig gelegen want u heeft
vrij uitzicht over de visvijver en geen weg voor de
deur! Kortom, een ruime en complete eengezinswoning in een ideale omgeving!
• Voldoende parkeergelegenheid in de directe
omgeving;
• In de nabijheid van scholen en het centrum;
• Woonoppervlak ca. 110 m2, perceel 127 m2.

Zandvoort

Deze ruime 2-onder-1-kapwoning heeft een
voor- en achtertuin, een royale living met open
keuken, 4 slaapkamers en een ijne achtertuin
gelegen op het zuiden. Het is gelegen in een
zéér prettige en rustige woonwijk aan de rand
van de duinen. De living is extra royaal door het
samenvoegen van de garage bij de woonkamer
en de tuin is bijzonder fraai aangelegd!
• U bent welkom voor een overtuigende
bezichtiging;
• Bouwjaar 1990 en zeer goed geïsoleerd;
• Parkeren op eigen terrein mogelijk;
• Woonopp. ca. 130 m2, Perceelgrootte 258 m2.

Bm van Alphenstraat 61-20

Zandvoort

Spoorbuurtstraat 20

Zandvoort

U zoekt een woning in het centrum van Zandvoort mét
een unieke en grote LOODS? Deze woning, gebouwd
in 1997, heeft 2 slaapkamers en ligt in de gezellige en
kindvriendelijke woonbuurt Centrum op loopafstand
van het strand en het NS-station. Het heeft een ruime,
zonnige en beschutte achtertuin en een royale, houten
LOODS van bijna 50 m2 met openslaande deuren. Ideaal
voor al uw hobby’s!

Dit ruime en uitstekend onderhouden 3-kamer
(voormalig 4-kamer) appartement is gelegen
op de 5e etage van het complex “Residentie
Santhorst”. Het heeft een schitterend uitzicht
over het duinenlandschap, er zijn 2 balkons
aanwezig om van de zon te genieten én er zijn
parkeermogelijkheden op afsluitbaar terrein.
Tevens zijn er in het gebouw 2 liften aanwezig
en in de onderbouw is de berging gelegen.
• Fraai en ruimtelijk appartement dat zo betrokken kan worden;
• Servicekosten € 265,= p/m incl. stookkosten;
• Woonoppervlakte: ca. 90 m2 .

Vraagprijs: € 245.000,= k.k.
Sara Roosstraat 18

Zandvoort

Deze heerlijke 3-kamer maisonnette is gelegen in de
kindvriendelijke woonwijk Park Duinwijk. De maisonnette beschikt over 2 slaapkamers, een moderne
badkamer, een fraaie woonkeuken met diverse
inbouwapparatuur en een prettige woonkamer. Vanuit
de woonkamer heeft u toegang naar het terras op
het zuiden. Op de begane grond is er eveneens een
heerlijke tuin op het zuiden aanwezig voor de nodige
zonne-uurtjes!

• Maisonnette in uitstekende staat en zo te
betrekken;
• Uitstekend geïsoleerd, dubbele beglazing;
• Incl. parkeerplaats in stallinggarage;
• Woonoppervlakte ca. 90 m2.

Vraagprijs: € 487.500,= k.k.

OPGELET-UNIEKE KANS!

Vraagprijs: € 279.000,= k.k.
Cort van der Lindenstraat 36

• Halfvrijstaande woning in het centrum mét LOODS;
• Bouwjaar 1997, zeer goed geïsoleerd;
• Voorzien van vloerverwarming, kunststof kozijnen en dubbel glas;
• Perceelgrootte 127 m2, de woonoppervlakte ca. 75 m2,.

Vraagprijs: € 329.000,= k.k. incl. loods

Zandvoort

Deze uitermate royale en halfvrijstaande woning
is onlangs geheel gerenoveerd en moet van binnen gezien worden! De ruime living, de prachtige
keuken, de 2 badkamers, de 3 slaapkamers, de
achtertuin van 25 meter diep en de oprit voor
meerdere auto’s, etc… Kortom te veel om op te
noemen! U bent welkom voor een bezichtiging.
• Direct gelegen aan de Zuid duinen van Zandvoort op 2 minuten van het strand;
• De 2 etage is v.v. 2 dakkapellen met schitterend
uitzicht;
• Bijgebouw in de achtertuin van ca. 25 m2;
• Woonoppervlak ca. 175 m2, perceel groot 467 m2.

Vraagprijs: € 745.000,= k.k.

Actieve makelaardij
tegen scherp tarief!
Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Rob Greeven

Kim Dekker

Het meest groene plekje in Zandvoort, de Algemene Begraafplaats aan de Tollensstraat,
is een oase van rust. Ook de vernieuwde aula en het sfeervol ingerichte ‘Uitvaartzorgcentrum Zandvoort’ versterken het beeld van deze rust en ruimte. Om aandacht te
vestigen op deze mooie locatie en zijn voortreffelijke dienstverlening voor alle inwoners
van Zandvoort, organiseert de gemeente Zandvoort in samenwerking met de begraaf-

plaatscommissie Zandvoort, Vereniging Onderling Hulpbetoon en het Uitvaartcentrum
Haarlem op 6 september een open dag.

Vraagprijs: € 259.000,= k.k.

Vraagprijs: € 349.000,= k.k.

Max Euwestraat 8

Deze eengezinswoning is geheel nieuw gebouwd in 1999 en beschikt over een prettige
woonkamer, een moderne open keuken v.v.
een kookeiland en een fraaie plavuizenvloer, 3
slaapkamers, een moderne badkamer en een
buitenruimte op de 1e verdieping!

Open dag Algemene Begraafplaats
en Uitvaartzorgcentrum Zandvoort

Timo Greeven

De Algemene Begraafplaats Zandvoort

door Nel Kerkman

Op deze dag staan niet alleen de deuren van de gebouwen open, er is ook een
bijzondere cultuurhistorische rondwandeling die ongeveer drie kwartier duurt.
Eén van de leden van de
begraafplaatscommissie,
mevrouw Kemp, heeft een
selectie gemaakt uit 45 bijzondere graven. Bovendien
ontvangt men een fraai

gratis boekwerkje waarin
deze historische graven zijn
beschreven met daarbij de
beknopte geschiedenis van
de Algemene Begraafplaats
afgewisseld met foto’s.

Gevarieerd programma

Buiten de rondwandelingen wordt er nog veel meer
georganiseerd. Vanaf 13.00
uur is iedereen welkom en
de opening met een oficiële
ceremonie, is rond 13.10 uur.

De voorzitter van Vereniging
Onderling Hulpbetoon,
Gerrit Schaap, zal samen met
Burgemeester Niek Meijer
de openingshandeling verrichten. In de ruimte van
de aula en het uitvaartcentrum is een foto-overzicht
met onder meer een foto
van het aan de gemeente
geschonken luidklokje uit
de Gereformeerde kerk. Dit
klokje krijgt straks een bijzonder plaatsje bij de aula

en wordt tijdens begrafenissen op verzoek geluid.
Tevens is er een PTT herdenkingssteen te bezichtigen waar de namen van 12
oorlogsslachtoffers die in
Duitsland omgekomen zijn
(waaronder 2 Zandvoorters)
op vermeld staan. Nieuw is
de urnenwand die, net zoals
op het nieuwe gedeelte, nu
ook op het oude gedeelte
van de begraafplaats staat.
In de toekomst is het bovendien mogelijk om asbussen
in een urnenzuil te laten
plaatsen. De medewerkers
van de begraafplaats en van
diverse uitvaartondernemingen zijn aanwezig om al uw
vragen over uitvaartverzorging en begraven worden te
beantwoorden. Verder kunt
u de dierenbegraafplaats,
die sinds 2002 is gekomen,
bezichtigen.
De open dag op 6 september
is van 13.00 tot 17.30 uur en
iedereen is van harte uitgenodigd op de Algemene
Begraafplaats, Tollensstraat
67. De kofie vergezeld met
een hapje en/of een drankje
staan klaar. Uw bezoek wordt
zeer op prijs gesteld.

Pluspunt – hart voor Zandvoort

Zaterdag 30 augustus 2008 organiseert Pluspunt een
open huis. Hiermee wil Pluspunt u op een aantrekkelijke
manier kennis laten maken met de diensten en activiteiten die het komend seizoen gaat organiseren. Iedereen
is welkom van 13.00 tot 17.00 uur aan de Flemingstraat
55 te Zandvoort.
Voor degene die een cursus of workshop wil volgen, aan
activiteiten wil deelnemen of vrijwilligerswerk wil doen
is dit een mooie gelegenheid om hierover informatie te
krijgen en zich hiervoor op te geven. Pluspunt heeft weer
een verfrissend en veelzijdig cursus- en activiteitenaanbod samengesteld dat vele mogelijkheden biedt om het
komende seizoen actief bezig te zijn.

Het aanbod op het gebied van hulp- en dienstverlening
wordt ook dit seizoen voortgezet. Via informatiekramen en
workshops worden de cursussen en activiteiten gepresenteerd door docenten en vrijwilligers. Naast de activiteiten
voor volwassenen zal ook het tiener- en kinderwerk haar
nieuwe programma introduceren. Wenst u informatie over
het dienstenaanbod van Pluspunt? Er zijn medewerkers

aanwezig die u alles kunnen vertellen over het werk van
bijvoorbeeld de ouderenadviseurs, de spreekuren van het
Loket Zandvoort, de Telefonische Hulpdienst, WonenPlus,
de Belbus en alle overige diensten. Ook het vrijwilligerswerk krijgt tijdens het open huis volop aandacht.
De organisaties waarmee wordt samengewerkt in het
Wijksteunpunt, Nieuw Unicum, ZorgContact, EMM en de
Gemeente, zijn tijdens ook aanwezig zaterdag om hun
activiteiten voor het komende seizoen te promoten. Verder
zijn aanwezig: Zorgbalans, Alzheimer Stichting Nederland,
de politie en fysiotherapeuten.
Dit najaar bestaat De Boomhut 15 jaar! Om dit te vieren vindt
om 15.00 uur een ballonnenwedstrijd plaats. Daarnaast is
er voor de kinderen een aantrekkelijk activiteitenaanbod,
zoals een clown, poppenkast, volksdansen, schminken en
een groot springkussen. Uiteraard wordt er ook aandacht
besteed aan het aanbod, zoals voor-, tussen- en buitenschoolse opvang, gastouderbureau KennemerKloek en
peuterspeelzaal De Duinpiepers. Ook kunt u persoonlijk
kennis maken met de pedagogisch medewerkers.
De Belbus rijdt zaterdag van 13.00 tot 17.30 uur van en
naar Pluspunt.
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Ayurvedic Touch

door Erna Meijer

Deze week een zeer inspirerend gesprek gevoerd met Bianca
van Zeijderveld. Na een burnout, die haar dwong naar zichzelf te luisteren, is zij na vele cursussen onlangs in Zandvoort
gestart met twee bedrijven: Ayurvedic Touch en Fun2Walk.
De hoogontwikkelde en natuurvriendelijke Indiase geneeswijze Ayurveda gelooft
in de eenheid van lichaam en
geest. De massages, gebaseerd
op dit principe, die Bianca
geeft zijn gericht op zowel een
preventieve als energetische
behandeling. Het werkt in op
de bloedvaten, het zenuw- en
het lymfestelsel en heeft de
totale gezondheid, zowel in
lichamelijk als geestelijk opzicht als uitgangspunt. Het
is een rustgevende en reinigende massage, waarbij olie
en geneeskrachtig poeder uit
India wordt gebruikt. De voordelen zijn groot: een glanzende huid, ontspanning van de
spierweefsels, het verhoogt
lichaamswarmte en verbetert
de doorbloeding. Daarnaast
haalt de massage stijfheid uit
gewrichten, maakt de wervelkolom soepel en vergroot de
weerstand.
Heel bijzonder is Ayurvedic
Touch Bedrijfsmassage. Het
is een effectief middel dat
ondersteunend werkt om
langdurig ziekteverzuim te
voorkomen. Eén dag ziekteverzuim kost een bedrijf gemiddeld € 250 en hiervoor kan
Bianca vier werknemers een
massage van een uur geven!
De stoelmassages van een
kwartier zijn inmiddels wel
bekend, maar geven meestal
maar kort verlichting.
Naast deze vorm van masseren past zij tevens Quantum
Touch toe. Hierbij worden
speciale ademhalings- en

lichaamsbewustzijnstechnieken gebruikt en brengt zij
het eigen energieniveau naar
een hoger trillingsniveau. Het
zelfhelingsvermogen wordt
aangesproken en versterkt.
Het is te vergelijken met Reiki,
maar is veel intenser. Het kan
uitstekend worden ingezet
bij bot- en gewrichtsklachten,
maar ook bij migraine en ontstekingen alsmede RSI.
Van Zeijderveld blijkt zeer
veelzijdig te zijn, want naast
bovengenoemde behandelingen, kunt u ook bij haar terecht voor personal training
& lifestyle, wat vele facetten
omvat. Uitgangspunt bij alle
activiteiten is, ‘naast het handelen vanuit het hart en niet
vanuit een boekje’ een quote
van Mahatma Ghandi: “Er is
meer in het leven dan het
tempo opvoeren.”
Tempo maken is dan ook niet
belangrijk bij een andere activiteit van Bianca, namelijk
Fun2Walk. Hierbij is het doel
om zoveel mogelijk mensen
te enthousiasmeren voor de
snelst groeiende wandelsport
in de prachtige en altijd verrassende natuur van de
Kennemerduinen. Een kwartaalabonnement, waarbij
1 uur per week wordt gelopen,
kost slechts € 48,00. Voor
veel meer gegevens kan men
terecht op de uitgebreide
websites: www.ayurvedictouch.nl en www.fun2walk.nl.
Persoonlijk contact met
Bianca van Zeijderveld is
mogelijk via 06-11399235.
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Strandpaviljoen
Thalassa 18

Jeugdige vrijwilligers sportverenigingen
Begin september zullen drie Zandvoortse verenigingen het

contract ‘Ken je Talent’ tekenen. Hiermee verbinden ze zich
aan de doelstelling van ‘Ken je Talent’: het werven en plaatsen van tenminste 10 nieuwe jeugdvrijwilligers binnen hun

eigen club. Tennisclub Zandvoort, basketbalvereniging The
Lions en de Zandvoortsche Hockeyclub worden hierbij ondersteund door Sportservice Heemstede-Zandvoort.

Nog 6 weken
CHANEL EXCEPTIONNEL
De nieuwe mascara sensatie
Nu verkrijgbaar bij

Verse visspecialiteiten
schaal - en schelpdieren

Parfumerie - Drogisterij
Schoonheidssalon
Haltestraat 1

|

Reserveren: 023-5715660

Zandvoort

|

023 - 57 161 23

Kom naar
de opening

Ondersteunen en werven

van onze
gloednieuwe
Kostverlorenstraat 121, Zandvoort
Telefoon: 023 57 168 41
E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

Om sportverenigingen te on-

winkel!

We nemen de wereld waar via onze zintuigen. We zien, horen, voelen, ruiken en proeven en hebben intuïtie. De zin-

Donderdag 4 september 9.00 uur

tuigen zijn de eerste ilter voor de indrukken die wij op ons

afkrijgen. Een menselijk bewustzijn kan ongeveer 7 dingen
tegelijk. Mannen iets minder, vrouwen iets meer... Echter
je krijgt tienduizenden prikkels tegelijk te verwerken. Dat

Café Oomstee

betekent dat je de informatie iltert voordat het je bewustzijn bereikt.

Vrijdag 5 sept., aanvang 21.00 uur:

Martijn Schok
Martijn Schok, piano
Rinus Groeneveld, saxofoon
Serge Shapko, contrabas
Menno Veenendaal, drums
Vrijdag 19 sept:
Zanger / Crooner / Entertainer

Shai Shahar (USA)
met Band!
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dersteunen bij het werven en
opleiden van nieuwe jeugdige vrijwilligers participeert
Sportservice HeemstedeZandvoort in het landelijke
project ‘Ken je Talent’.“Die projectnaam is op twee manieren
uit te leggen. Ten eerste laten
we bestaand volwassen kader
zien dat er veel jongeren lid
zijn die hun talent kunnen en
willen inzetten voor de club
en ten tweede zullen de jongeren zelf ervaren dat ze door
middel van vrijwilligerswerk
hun eigen talenten kunnen
ontwikkelen”, zegt Steffen van
der Pol, hoofd Sportservice

GRATIS
GRATIS gevulde toilettas
t.w.v. € 23.- voor
de eerste 25 klanten

In de praktijk

Bij deelname vormt iedere vereniging een werkgroep voor
de contacten met de adviseur.
Vervolgens start de analysefase. Er wordt geïnventariseerd
wat de jeugd op dit moment al
doet en welke taken de jeugd
eventueel nog meer kan uitvoeren. Aan de jongeren van
de vereniging wordt gevraagd
wat hun wensen zijn en waarmee ze willen helpen. Aan het
einde van dit traject heeft elke
vereniging de vraag en het
aanbod in kaart gebracht en
kan de vereniging beginnen.
De adviseur schrijft op basis
van de analyse een plan van
aanpak en vervolgens wordt er
een scholingsaanbod voor de
jeugd ontwikkeld. Bijvoorbeeld
een training ‘WhoZnext’ of
een technische kaderopleiding in samenwerking met
de betreffende sportbond.
Daarnaast worden er aan
het bestaande kader van de
deelnemende verenigingen
gezamenlijke workshops en
trainingen aangeboden. Voor
meer informatie over het
project ‘Ken je Talent’ kunt u
contact opnemen met Rens
Veerman van Sportservice
Noord Holland: tel. 5319475 of
e-mail: rveerman@sportservicenoordholland.nl.

Kom in je kracht met NLP

Kerkstraat 31
Zandvoort

Boogie Woogie & Blues

Bijna de helft van de Nederlandse sportverenigingen
heeft een tekort aan vrijwilligers. Slechts 18% van de jongeren in de leeftijd van 16 tot
en met 25 jaar is als vrijwilliger actief in de sport, terwijl
onderzoek van de Nationale
Jeugdraad uitwijst dat maar
liefst 80% van de jongeren bereid is om vrijwilligersactiviteiten in de sport te doen. Dit is
bij de zoektocht naar nieuwe
vrijwilligers dus een doelgroep
waar winst uit is te behalen.

Heemstede-Zandvoort.

GRATIS
GRATIS Etos Max
Volumemascara of Etos
Xtra Strong gel voor
de eerste 1.000 klanten

2 HALEN

1 BETALEN

Waanzinnige
openingsacties

De manier waarop je iltert
is afhankelijk van verschillende factoren zoals cultuur,
opvoeding, waarden en overtuigingen. Aan het einde van
het ilterproces ben je bij de
subjectieve ervaring: ‘wat
jij van de werkelijkheid gebakken hebt’. Oftewel jouw
individuele interpretatie
van de werkelijkheid. Je zou

kunnen zeggen: “je neemt
de werkelijkheid waar met
je brein”. Dat klinkt vreemd
maar eigenlijk is het wel zo.
Jouw overtuigingen, waarden, opvoeding, cultuur etc.
bepalen wat jij wel en wat
jij niet waarneemt. We geven betekenis aan binnenkomende informatie en als
we het niet kunnen plaatsen

ilteren we het weg. Je waarden en overtuigingen spelen
hierin een grote rol.
Bewustwording van je ilters
(waarden en overtuigingen)
en je afvragen of ze nog wel
actueel zijn is een van de aspecten die in de cursussen
van Momentum ter tafel komen. Het doel is om jou te laten ontdekken waar je op dit
moment staat, waar je naar
toe wilt, wat je tegen houdt
en hoe je (weer) een leven
kunt leiden wat door jou zelf
ontworpen is. Voor data zie:
www.bereikjedoelnuwel.nl bij
najaarscursus. De eerste van
twee cursussen van 6 avonden begint 2 september, de
tweede begint 23 oktober.

Politiek
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Vergadering commissie Projecten en Thema’s d.d. 21 augustus

Rapport collectie Attema wordt
discussie Gasthuisplein

Het rapport over de toekomst van de ‘collectie Attema’ en
de ‘collectie Draijer’, een unieke collectie geluidspelers en

projectoren, heeft tijdens de behandeling in de commissie
Projecten & Thema’s van vorige week donderdag een dis-

cussie opgeleverd over de toekomst van het Gasthuisplein,
het Zandvoorts Museum, het ‘Wapen van Zandvoort’ en

de ‘schuur van Dorsman’. Over één ding waren de meeste
commissieleden het wel eens, de collectie moet in Zandvoort op een prominente plaats tentoongesteld worden.
Gottschalk Cultureel Advies
heeft in opdracht van de
gemeente onderzocht of
het haalbaar is om de even
unieke als zeldzame collectie van Jelle Attema en de
projectoren van Cor Draijer
tentoon te stellen. De studie
is positief voor Attema, al
gelden zeer zwaarwegende
voorwaarden om de exploitatie ‘rond te krijgen’. Als een
van de belangrijkste punten
noemt het adviesbureau de
locatie waar de collectie
tentoongesteld wordt. Dat
moet een A-locatie zijn en
dan zouden er jaarlijks meer
dan 40.000 bezoekers moeten komen om uit de kosten
te komen.
Fred Kroonsberg (PvdA)
wilde van wethouder Gert
Toonen graag weten of in
verband met de te maken

kosten de collectie door
schenking eigendom van
de gemeente wordt of dat
er een andere afspraak is.
Hij wil ook de structurele
en de incidentele kosten
voor het onderdak verlenen
weten. “We moeten zoveel
mogelijk risico vermijden”, is
zijn mening. Hans Drommel
(VVD) is van mening dat het
rapport goed is en wil graag
doorgaan met het project.
Hij wil de in het rapport gevraagde 700 m2 ruimte ter
beschikking stellen en de
investering doen. Volgens
OPZ-fractievoorzitter Carl
Simons zou de collectie
een waardevolle aanvulling
zijn voor het Zandvoorts
Museum, dat volgens de ouderenvoorman geïntegreerd
moet worden in een cultureel centrum tezamen met
het Wapen van Zandvoort

en de schuur van Dorsman.
Toonen merkte in zijn antwoord op dat er nog veel
vragen open staan en dat
het college nog geen standpunt heeft ingenomen, dus
ook niet over een eventuele
locatie. In gesprekken met
Attema is hem duidelijk
geworden dat de verzamelaar wel aandringt om zijn
collectie voor Zandvoort
te behouden. “We zijn nog
lang niet zover. Ik constateer wel dat de meeste
fracties positief zijn en dat
dit een verhaal is waar muziek in zit”, zei Toonen. Als
antwoord op de vraag of
het Gasthuisplein wel een
A-locatie is zei Toonen tot
slot: “Het is een A-locatie in
ruste!” Een meerderheid van
de commissie sprak zich uit
voor behoud van de collectie
met als vestigingspunt het
Gasthuisplein. Om te bekijken of er mogelijkheden zijn
om subsidies voor het project te genereren, heeft de
gemeente een deskundige
ingehuurd.
De geplande vergadering
van de commissie Projecten
& Thema’s van 3 september
aanstaande zal in verband
met het ontbreken van
agendapunten die klaar zijn
om te bespreken, komen te
vervallen.

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

Geachte redactie,
Ik wil reageren op een groot artikel in de krant van vorige week. Het gaat om het artikel over De School, die
tijdelijk ondergebracht is in De Golf, waar al 3 scholen in gehuisvest zijn. Uit de praktijk kan ik u vertellen
dat, na dit 2 weken aangezien en aangehoord te hebben, dit niet een goede oplossing is voor alle partijen.
Het schooljaar is te rommelig begonnen zo.
Allereerst waren er zeker geen lokalen vrij in de Beatrixschool. De School bevindt zich in de aula van
deze school en in één van de gezamenlijke gymzalen van de onderbouw voor de Beatrix-, Duinroos- en
Nicolaasschool. Wat betekent dat voor de leerlingen van de Golf? In ieder geval dat zij minder gymnastiek
kunnen krijgen omdat er nu maar een gymzaal over blijft. Dan de aula met daarin de muziekkamer en het
toneel. Deze kunnen nu niet meer gebruikt worden. Ik vraag me af hoe het dan moet gaan met de maandafsluiting. Voor je het weet zit De School er nog tot november of december als het allemaal tegen zit.
Nee, gemeente dit is echt geen oplossing. Nu maar hopen dat men tempo maakt met alles, zodat iedere
school zijn eigen plek weer terug krijgt.
Een verontruste ouder van de Golfschool
(Naam en adres bij de redactie bekend)
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Te huur: Kamer (22 m2) in hartje Zandvoort,
incl. g/l/w/ en gebruik van keuken en badkamer.
€150 per week. Inl. 06-5714 0592
Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilderswerkzaamheden
.................
Autobedrijf
Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl
.................

Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of
06-44696001. ;
Met garantie en KvK.
.................

SHIATSU
en stoelmassage.
Deze heilzame acupressuur
massage kan helpen
gezondheidsproblemen te
verminderen of voorkomen.
Tel. 023-542 78 58,
www.shiatsis.nl

Het Pakhuis.
Tweedehands
artikelen en planten.
Kennemerweg 6
Zandvoort.
Open:
don-vrij-zat 10-17 uur.
Tel. 06-53693409
.................

Gastouder Gezocht!
Jong gezin met 3 kinderen
en een 4de op komst
zoekt een gastouder die
in hun huis 2 dagen per
week wil oppassen.
Welke leuke gastouder
heeft er plezier in
om de kinderen
(een tweeling van 3
en een dreumes
van 1 jaar) te stimuleren
tot lekker spelen?
Ben je consequent
en kun je je grenzen
aangeven en vind
je het leuk om
2 dagen in een jong druk
gezin de opvang te bieden
tegen goede vergoeding?
Neem dan contact
op met Hella Kuiper
van Gastouderbureau
KennemerKloek,
Pluspunt Zandvoort
Kinderopvang. Hellakuiper
@pluspuntzandvoort.nl
5740330

Te koop:
grote gezellige stacaravan.
Aluminium,
2 toegangsdeuren,
erker en veel ramen.
Grote huiskamer met
2 ronde zits.
Dinette, keuken,
2 slaapkamers (1 groot,
1 kleiner met 2 éénpers.
bedden). Badkamer
met bad en douche.
Ramen met
luxalex en ecru
rolgordijnen.
Bekleding kussens nieuw,
laminaatvloer, oudersl.k.
zacht lila met hemel.
Alles in goede staat.
Bwjr. 2001.: Lengte: 10,20m,
breedte: 3,10m.
Merk: Abi de Luxe.
Vraagprijs: €8500.
Tel. 06-4795 0328
.................

SHIATSU.
Deze ontspannende
acupressuur massage
kan helpen bij o.a. stress,
vermoeidheid, RSI,
pijn- en gewrichtsklachten.
Tel. 023-5427858,
www.shiatsis.nl
.................
GOD zegt:
“Ik heb plannen van hoop
voor je en positieve
gedachten over je, want
ik heb je lief.” bel voor
gebed het ‘huis van gebed’
Zandvoort: 023-5363804

C U L T U U R
Tweede voorronde Kunstfestijn eindigt in anticlimax
Voor de tweede keer stond de muziektent op het Raadhuisplein in het teken van jonge ta-

Klussenbedrij Rico.
Voor al uw kleine klussen
in en om het huis.
Redelijke prijs.
Voor info: 06-1423 2051
.................
Gevr.: jonge dames voor
massage en sex. €150,
discr. verz. Tel. 5716998
.................

Gratis foto
van uw hond of kat.
Zondag 31 augustus
bij De Dierenwinkel
van Zandvoort.
www.dedierenwinkel.info.
Open 7 dagen per week.
Tevens trimsalon.
Burg. Engelbertstraat
90a, tel. 5738808
.................

43 jaar.
Lieve familie en vrienden,
jullie waren er allemaal weer!
Hartelijk dank,
Mark Effern
.................
Schilderles of vrij werken in
Atelier Zandvoort.
Kleine groepen, max. 5
pers. Aquarel, acryl of olie.
Voor info: tel. 5716183 of
e-mail: monade@casema.nl

lentvolle kunstenaars. De disciplines zang, poëzie, rap, theater, muziek en dans waren af-

gelopen zondag allemaal vertegenwoordigd tijdens de tweede voorronde van Kunstfestijn.
Deze keer zaten naast Conny Lodewijk, Johnny Kraaykamp jr. en Kees van Amstel in de jury.

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF
levering en plaatsing
van alle glassoorten
vrijblijvende offerte!
023 5720480/06 41374921

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

ZANDKORRELS INVULBON

JOOST VAN DIEPEN

Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

meubelmakerij – timmerbedrijf

Particuliere
zandkorrels €5,-

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

Zakelijke
zandkorrels €10,- (excl.BTW)

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

1
2
3

meubels op maat voor woonkamer, kantoor, keuken, badkamer etc.
timmerwerk: wanden, vloeren, ramen, deuren, kozijnen, plafonds,
kleine en grote verbouwingen

Deze dansact kon nog wel doorgaan

Het begon zeer goed ’s
middags met het Youth
Performing Art Festival. Veel
indruk maakten de jongens
die met poëtische teksten
en raps het toelopende publiek wisten te verrassen.

Daarnaast was het Oké team,
een hele grote dans- en zanggroep dat was overgekomen
uit Dreumel, spectaculair. In
vrolijke, kleurrijke en soms
wat sexy outits dansten zij
synchroon op bekende top

Kamerlingh Onnesstraat 11/3, 2041 CB Zandvoort

6
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fonist Frits Kaatee en drummer Truus Engels, hebben er in café Oomstee een swingende boel van gemaakt. Het Haarlemse jazzechtpaar Vivian (contrabas) en Johan (keyboards) Mulder en hun gasten zorgden weer voor een vol jazzcafé.

John Engels en wordt beschouwd als een van de swingendste drummers van Nederland. De solo’s van de bandleden
zorgden voor enthousiaste reacties van het publiek dat met
volle teugen genoot.

tel. 023-5737888

De gekozen nummers waren uiteenlopend van aard. Bossa
Nova, met de warme stem van Vivian Mulder, traditionele
jazz, evergreens en swing wisselden elkaar is een strak tempo
af, slechts onderbroken voor een korte pauze en zorgden voor
een zeer geslaagde avond.
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K. Willemse
SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen
tevens door u in te vullen:

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Administratie en
belastingaangiften
voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf
Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl

De stichting Classic Concerts presenteert komende vrijdag het

John Cleveland College.Dit Engelse college,waarvan al in 1629 (!)
melding werd gemaakt, uit Hinckley (Leicestershire) concerteert met een big band, een luitensemble, een strijkerskwar-

tet en een ‘Barbershop’ kwartet. Ze staan onder leiding van
dirigent Garry Sleath. Het concert is in de Protestantse kerk en
is een samenwerking met Club Europe concert tours.
De diverse ensembles van
het John Cleveland College
staan nationaal en internationaal hoog aangeschreven.
Een aantal leden van de diverse ensembles hebben al
furore gemaakt in Engeland
tijdens de school- en promenadeconcerten in de Royal
Albert Hall in Londen en zijn
ook internationaal doorgebroken. Ook zijn de vier ensembles die in Zandvoort zul-

len spelen inalisten geweest
tijdens het Engelse nationale
muziekfestival. De vier disciplines spelen zowel klassieke
als populaire muziek die zeer
uiteenlopend van aard is.
Het concert begint vrijdag 29
augustus om 20.00 uur en is
gratis toegankelijk. De kerk
gaat om 19.30 uur open en
na aloop is een openschaalcollecte.

Korendag 2009

Zaterdag 6 september organiseren The Beach Pop Singers al-

weer de tweede editie van de Korendag Zandvoort. Om 9.45
uur wordt het evenement, dat plaatsvindt in de Protestantse

kerk, geopend door burgermeester Niek Meijer. Daarna zal
het Zandvoortse koor I Cantatori Allegri het spits afbijten.

De derde avond Oomstee Jazz vond afgelopen vrijdag plaats. Het jazzduo Mulder & Mulder, samen met hun gasten saxo-

Administratiekantoor
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40 nummers die ook werden
gezongen door deze groep.
Het Oké team zorgde voor
een overvol Raadhuisplein.
Hun optreden duurde ruim
een half uur, wat wel iets te
lang was voor één act.

Helaas ging het rond 15.30
uur tijdens de indrukwekkende opening van zangeres Bianca mis. Toen zij net
één minuut aan het zingen
was, viel het geluid weg
door een stroomstoring
in het muziekpaviljoen.
Niet leuk voor Bianca en de
vier acts die na haar nog
zouden komen, maar ook
vervelend voor de organisatie van Kunstfestijn. De
storing bleek niet meer
op tijd te kunnen worden
verholpen, waardoor het
programma abrupt tot
een einde kwam. De acts
krijgen zondag 31 augustus een nieuwe kans om
zich te laten horen en zien
tijdens de finaleronde.
Dan begint het Kunstfestijn al om 12.00 uur.
Aanstaande zondag zullen A-Tif en Suggest en de
V.A.K.-mannen voor een
optreden zorgen tussen de finalisten door.
De jury bestaat tijdens
de finaleronde uit Bram
Biesterveld, Joyce Koning
en juryvoorzitter Conny
Lodewijk. Om 17.00 uur
wordt de winnaar van
Kunstfestijn 2008 bekend
gemaakt!

Vrijdagavond Classic Concerts

Swingende jazz in café Oomstee

vraag vrijblijvend offerte

4
5

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
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Te koop:
verzameling kunstboeken,
14 st. o.a. Willink,
Gogh: € 35,-.
2 muziekwoordenboekjes
’47-’51: € 2,50.
Tel. 5713509
.................

Mulder & Mulder in Oomstee

Het kwartet dat in deze samenstelling al regelmatig heeft
opgetreden, vult elkaar op gevoel zeer goed aan. Frits Kaatee
is de vaste saxofonist van de Dutch Swing College Band en
Truus Engels is de zus van de fameuze Nederlandse drummer

Volgende week vrijdag, 5 september, is er weer Oomstee
Jazz. Dan treedt de boogie woogie en bluespianist Martijn
Schok op, samen met Rinus Groeneveld (tenorsaxofoon),
Serge Shapko (contrabas) en Menno Veenendaal (drums).
Het concert begint om 21.00 uur. Zorg dat u op tijd bent.
Café Oomstee is niet al te groot!

Klaas Koper

24 Verschillende koren uit
het hele land zullen hun
beste en leukste liedjes laten
horen. Gedurende de gehele
dag zijn optredens te horen
van shantykoren, popkoren
en folkloristische koren maar
ook kleine a capella koortjes
en theaterkoren. Net als vorig jaar heeft de organisatie
ook dit jaar een speciale gast
op het programma staan.
Wie dat is wil men nog niet
loslaten, maar het belooft
een hilarisch optreden te
worden.
Naast de circa 700 koorleden

en de burgemeester, draagt
ook onze welbekende dorpsomroeper Klaas Koper zijn
steentje bij aan deze dag.
Hij zal zaterdag 6 september door het dorp lopen en
de Korendag publiekelijk
aankondigen.
Het festival zal rond 22.15
uur met een spetterende inale worden afgesloten. De
deuren van de Protestantse
Kerk aan het Kerkplein staan
de gehele dag open, de toegang is gratis. Kijk voor meer
informatie op www.zingenaanzee.nl
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Medina Woninginrichters
Hele maand september:

Huisgemaakte rookworsten

Prosecco

3 stuks € 6,-

3 soorten
Fris + Rosé + Extra droog

kijk ook eens op onze website:

4 halen - 3 betalen!

www.slagerijhorneman.nl

Nieuw in
ons assortiment:

Nu nieuw binnen:
klokken - lampen kristal enz.

www.de-bode.nl
Pashouders op alle artikelen 5% korting.

Nieuwe dames
en heren collectie

Muchachomalo
Op vertoon van de ZandvoortPas 5% korting.
Burg. Engelbertsstraat 94b – Zandvoort
7 dagen per week geopend

Bestel nu de
ZandvoortPas 2008

Voor zandvoortpashouders aanbieding:

Gratis proefles

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

ZandvoortPas houders 10% korting

Van maat 34
tot en met
maat 56

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Met de aangehechte tegoedbon voor een
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst
tijdstip gratis een Zandkorrel (miniadvertentie) plaatsen.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Zin in ’n
pikante
mop?
Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Nieuwe collectie is binnen.
Chaozzz - Schoolstraat 3
023-57 34 221
Woensdag gesloten

e mode
Betaalbar oud
en
g
n
jo
or
vo

Moutarde
pompoenmopje
Met mosterdzaadjes
en kaas,
OP=OP
lekker pittig

2e gratis

NIEUWE WINTERCOLLECTIES O.A.
CKS ZIJN BINNEN!
Op vertoon van de ZandvoortPas

10% korting
(Indien betaling met creditcard: 5%)

Haltestraat 45 - Zandvoort
023 571 27 05 www.bellieribelli-shop.nl

Aanbod geldig tot en met woensdag 3 september 2008
en alleen in onze vestiging te Zandvoort.
Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 - 57 12 865
Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

Lijst van deelnemende bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Winkeliers:

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

Verzorging en vrije tijd:
Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand september

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort
Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

Van Vessem en Le Patichou

Potgieterstraat 4
2041 PC Zandvoort
Telefoon 023 – 5717 287
Mobiel 06-5577 8563
Mobiel 06-1887 6726

Kinderkleding
Uw op naam gestelde ZandvoortPas
wordt, tesamen met een welkomstkado,
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.

Bel voor informatie
06-54280393 of 023 - 5730107
www.members.lycos.nl\rijschoolduet

Addie Ottho & Zn

BELLI E RIBELLI
Deze pas is geldig t/m 31 december 2008

zijn binnen

pashouders 5% korting op de gehele collectie.

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betaling CONTANT

Colorique en PTMD

15% korting op
wenskaarten

(vraag naar onze voorwaarden)

Met ingang van heden
‘s ochtends vanaf
10.00 uur geopend
Kerkstraat 25 - Tel. 5713510

Speciale koopjes voor Pashouders!

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

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’sNieuwe
about Romy,
Koeka & Bam Bam.
collecties

GRAND CAFÉ 25

Nieuwe ZandvoortPas (€ 5,00)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L

per bakje
200 gram € 4,50

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102
7 dagen per week geopend
van 09.00 tot 22.00 uur

“Haltestraatjes”

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!
www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

American Hamburger
met spek + gebakken ei
+ kaas en saus
Normaal € 5,- voor
Pashouders € 4,50

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5 7 3 3 0 9 2
www.chocoladehuiswillemsen.nl

is binnen.

q(Vouw)gordijnen qTapijt
023-531 78 40
qVitrages
qVinyl
Haltestraat 56
qLuxalex
qLaminaat
2042 LP Zandvoort
qZonwering
qParket
www.medina-woninginrichting.nl

“Het bakkersvak is puur handwerk”

Mode en trends:

Paul van der Linden werkt al ruim 25 jaar bij Van

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Chaozzz - Schoolstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Schofies Kindermode - Haltestraat

Vessem & Le Patichou. Sinds mei dit jaar is hij gastheer van het iliaal in het centrum van Zandvoort.
Met zijn jarenlange staat van dienst kent Paul alle
kneepjes van het bakkersvak.

Al op jonge leeftijd wist Paul dat hij het bakkersvak in wilde. “Op mijn zestiende begon ik met de
bakkersopleiding. Het was soms afzien, want ik
moest om halfvier in de ochtend aan de slag. Het
was verstandig om vrijdagavond niet te gaan stappen
als ik zaterdag moest werken. Soms was de verleiding
te groot. Ik ging dan toch met vrienden de kroeg in.
Slapen deed ik als mijn dienst erop zat”, herinnert hij
zich zijn studietijd.
Vele jaren later staat Paul in Zandvoort. Hoe bevalt
het hem? “Goed, we hebben het erg druk, maar het is
leuk. We beginnen de werkdag om kwart over vijf in
de ochtend, want om zeven uur zijn we open voor de
restaurants, hotels en pensions. Alles moet voor die
tijd in orde zijn. Het zijn soms lange dagen, maar ik
vind het niet erg. Ik ben het gewend”, vertelt Paul.
Aan alles is te merken dat Paul van zijn vak houdt. “Het
mooiste is dat niet één dag hetzelfde is. Misschien
denken klanten dat ik alleen brood aan het bakken
ben, maar het is zoveel meer. Het is een veelzijdig, afwisselend en creatief beroep. Het bakkersvak is puur
handwerk. We zijn ook altijd bezig met het ontwik-

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat
Autorijschool Duet - 06-54280393
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hobby -Art- Gasthuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - www.nympheia.com
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

Wonen en onderhoud:

kelen van nieuwe concepten en producten”, vertelt
de vakman enthousiast. Lekker & Logisch is hier een
voorbeeld van. “We bakken brood op basis van desem,
dat gemaakt is van onbespoten biologische tarwe gemengd met zaden, pompoenpitten en zonnepitten.
Geen toevoegingen, alleen een snufje zeezout. Als bedrijf willen we verantwoorde en gezonde producten
aan de klant brengen”, aldus Paul.

ZandvoortPas

Voor ZandvoortPashouders heeft Van Vessem &
Patichou op vertoon van uw ZandvoortPas elke week
een andere aanbieding. Zie de advertentie hiernaast
voor de aanbieding van deze week.
Van Vessem & Le Patichou vindt u op het Raadhuisplein
2. De openingstijden: zeven dagen per week van 07.00
tot 17.00 uur. Tel. 5712865. Voor meer informatie:
www.vvlp.nl.

Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Mark Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:

Grand Café 25 - Kerkstraat
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
She Satehcafé - Zeestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Zandvoortse Courant • nummer 35 • 28 augustus 2008
Sponsor worden van het wekelijkse weerbericht?
Bel 06-4342 9783 en vraag naar de mogelijkheden!

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Dorpsgenoten

door Nel Kerkman

Jaap van der Werff
Via een briefje naar de krant kwam het verzoek om twee
Zandvoorters in het zonnetje te zetten. De keus is moeilijk maar ik besluit om Jaap van der Werff te bellen of hij
‘mijn’ dorpsgenoot wil worden. Het standaard antwoord is
meestal: “Leuk, maar ik heb niet zo veel te vertellen hoor.”
Maar niets is minder waar! Na een bezoek( je) van twee uur

hielp, om van het leven te gaan genieten. De winkel werd
verbouwd tot woonhuis, de grote koeling werd een riante
badkamer, alleen de grote etalageramen zijn gebleven. “We
slapen nu waar vroeger het waspoeder stond en waar jij nu
zit was de kaashoek”, vertellen Jaap en Joke lachend.

Bijnamen

Jaap is in hart en nieren een ‘echte’ Zandvoorter en zou nooit
ergens anders willen wonen. Natuurlijk heeft ook Jaap een
bijnaam: rittetit. Volgens Jaap is deze naam ontstaan vanvoor de genoten gastvrijheid.
wege de eentonige klanken van de toonladders die
Harde werkers
opa tijdens zijn muzieklessen op zijn klariDe opa van Jaap begon op het Schelpenplein
net speelde. Maar Jaap heeft nog een
een melkhandel, later volgde Jaap’s vader
langere bijnaam: Jaap van Dirk
hem op en de melkhandel verhuisde
van Jaap van Aad de Bakker. Als
naar de Van Ostadestraat 22, waar
geen ander kent het echtpaar
Jaap van der Werff in 1923 werd
Van der Werff de bijnamen,
geboren. De melkhandel werd
want vroeger schreef men
in de jaren uitgebreid met een
bij de poffers de bijnaam in
kruideniers- en comestibleshet kruideniersboekje op.
zaak. Na de lagere school (de
Ondanks dat Jaap hard
Wilhelminaschool) hielp Jaap
moest werken, voetbalde
vanzelfsprekend mee in de winkel.
hij in zijn schaarse vrije tijd
In de avonduren ging hij naar de
bij Zandvoortmeeuwen
vakschool om zijn middenstandsen is hij 10 jaar lid van het
diploma te halen. “Voor alles moest
Rode Kruis geweest. Voor
je een diploma hebben”, vertelt Jaap,
de oorlog was Jaap bij de
“van kofiebonen, peulvruchten tot
Heemsteedse padvinderij ‘de
aan kindervoeding toe, dat is tegenHeemsteedse trekkers’ en na de
woordig wel anders. Vraag een medeweroorlog heeft hij aan de wieg van de
ker van een supermarkt eens wat er in een pak
Zandvoortse padvinderij De Buffalo’s
Jaap van der Werff
havermout zit? Dat weet men niet meer. Alles werd
gestaan. Al meer dan 70 jaar is Jaap actief lid
vroeger los verkocht of afgewogen.” Jaap vervolgt zijn ver- bij de Reddingsbrigade. Hij gaat elke dag wel even naar de
haal: “De melk kwam uit bussen, de peulvruchten stonden in post Piet Oud. Er is zelfs een sloep naar hem vernoemd. Ook
kisten en in meegenomen lessen ging een maatje olie. Mijn is hij bestuurslid van het 4 mei comité en zoals hij zegt: “Het
opa had in het begin een paard en wagen, later werd het een comité is op zoek naar jongere veteranen die onze taak straks
handkar en pas veel later hadden we een Volkswagenbusje. moeten overnemen. Want het is nog steeds belangrijk dat
Daarmee ging ik langs de deuren en het strand, want ook de jeugd over deze periode verteld wordt.”
de strandpachters waren klant. Verder waren in dit buurtje
heel veel winkels gevestigd en omdat in deze buurt veel Voor al zijn werkzaamheden is Jaap 15 jaar terug Koninklijk
nieuwe woningen werden gebouwd, hadden we allemaal onderscheiden. Een terechte onderscheiding voor een dorpsbrood op de plank. Er was geen onderlinge concurrentie en genoot die rustig zijn gangetje gaat en niet verbaast opkijkt als
in nood hielpen we elkaar. Trouwens, de buurt was en is nu tijdens het interview de burgemeester ‘zomaar’ even binnen
nog steeds erg gezellig.” Toen Jaap in 1988 met de VUT ging stapt. Het werd een gezellig onderonsje, de kofie smaakte
besloot hij samen met zijn vrouw, die ook in de winkel mee- goed maar de Zandvoortse verhalen smaken echt naar meer.
geef ik Jaap en zijn vrouw Joke een hand en bedank hen

Neem een eigen NVM-makelaar die bij
aankoop alleen úw belangen behartigt.
Waarschijnlijk realiseert u zich het niet eens. Maar het huis van uw dromen staat vrijwel altijd te
koop bij de makelaar van de verkopende partij. En dat is nu net de makelaar die uw belangen
juist niet mag behartigen. Neem daarom altijd een eigen NVM-makelaar in de arm die ú optimaal
begeleidt bij de aankoop van uw huis. Kijk voor meer informatie op www.nvm.nl.
Van der Reijden Makelaardij

Cense & van Lingen Makelaars o.g.

Passage 42-44
2040 AK Zandvoort
Tel. 023 - 571 55 31
Internet: www.hollandresidence.nl

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2
2042 PR Zandvoort
Tel. 023 - 5 715 715
Internet: www.cvl.nu

Van Schaik Omaco Makelaars o.g.

Greeven Makelaardij

Hogeweg 56A
2042GJ Zandvoort
Tel. 023 - 571 29 44
Internet: www.vanschaikomaco.nl

Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort
023-57 39 234
Internet: www.greevenmakelaardij.nl

Zandvoortse Courant gaat verhuizen
Vanaf maandag 1 september
heeft de Zandvoortse Courant een ander bezoekadres:

Kleine Krocht 2
Vanaf week 36 wordt iedere maandag en dinsdag de Zandvoortse Courant vanaf dat adres gemaakt.
Bezoekers voor de krant kunnen er van 9.00 tot 17.00 uur terecht.

Prachtig strandweer het weekend?
Al ruim twee weken zat de weersverbetering die vanaf

vandaag zal inzetten in de weermodellen. Het bekende
Azorenhogedrukgebied, dat gedurende de hoogzomer

steeds veel te zuidwestelijk lag, is ons gunstiger gezind
en kruipt nog wat verder op in onze richting de komende
dagen.

De meest recente weerkaarten, geldend voor het
aanstaande weekeinde,
tonen een hogedrukgebied dat net ten oosten van
Nederland zou moeten komen te liggen. Op grond van
die informatie zou het wel
eens zomers warm kunnen
worden met een alandige
wind en de 26 of 27 graden
is dan niet ondenkbaar voor
het Zandvoortse strand
aanstaand weekeinde.
De neiging is er, gezien de
teleurstellingen van de
afgelopen weken, om te
denken dat het komende
weekeinde ook wel weer zal
gaan tegenvallen. Pluspunt
is wellicht dat we de klimatologie mee hebben
dit keer, want er zijn vele
voorbeelden aan te geven waarbij de overgang
augustus-september met
warm en stabiel nazomerweer verliep.
De komende periode is de
kans groot dat een terugkeer naar het uiterst wisselvallige weer van de afgelopen tijden er niet meer in
zal zitten en hogedrukgebieden het heft grotendeels
in handen hebben en houden. Heel misschien kunnen de restanten van een

uitgebluste Noordzeestoring
nog wel wat lichte (mot)regen loslaten, maar de droge
dagdelen zullen veruit in de
meerderheid zijn de rest van
deze week.
Het vrij kalme en soms nog
tamelijk bewolkte weerbeeld
van de afgelopen dagen houden we nog even in huis deze
donderdag, waarbij het wel
geleidelijk zonniger moet
worden op vrijdag en een
beetje warmer ook met dus
uiteindelijk een mogelijke
(na)zomerse climax op zaterdag en wellicht ook zondag.
Zondag zal dus waarschijnlijk
ook nog wel warm uitpakken in Zuid-Kennemerland,
maar de buienkans lijkt dan
alweer iets toe te nemen
later op de dag. Misschien
houden we het met wat geluk wel grotendeels droog
en beleven we ook dan nog
een leuke (na)zomerdag. Het
is opvallend dat het betere
weer meestal komt als de
vakanties voorbij zijn en de
kinderen weer lang en breed
op school zitten, maar dat
heeft dus voornamelijk te
maken met de ons gunstig
gezinde klimatologie, zoals
al genoemd.
Weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

22

23

25-26

26-27

Min

15

14

14

16

Zon

30%

55%

70%

60 %

Neerslag

10%

10%

10%

20%

west 3-4

wnw. 3-4

zo. 3

zzw. 4

Weer
Temperatuur

Wind

15
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DE COMBINATIE VAN KLASSIEK,
CASUAL EN EXCLUSIVITEIT.
HUMBERTO, CASA-MODA, BAILEYS, CALVIN-KLEIN UNDERWEAR,
ALBERTO, TAKE-TWO JEANS, BUDDHA TO BUDDHA,
RED-WING SHOES EN VELE ANDERE.

Nieuwe collectie is binnen!
www.vlugfashion.nl

Haltestraat 2a

Vanaf 1 september 7 dagen per week geopend tot 18.00 uur - Vrijdag koopavond

Restaurant Cinq
3-gangen dagmenu
€ 29,50
4-gangen dagmenu
€ 34,00
5-gangen dagmenu
Chefs Special
€ 46,50

Uh………………..
bloemen natuurlijk!

Voor reserveringen:
023-5716119/info@tfaz.nl
Het Restaurant Cinq is zondag en maandag gesloten,
maar de Brasserie is wel gewoon open.

Talk of the town
Het project Middenboulevard

loopt al jaren. De gemeente
Zandvoort wil voor dit gebied

“Voor het ideale bestemmingsplan van de Zandvoortse Middenboulevard
zouden huidige woningen gesloopt moeten worden.”

Roy van Buuringen, 19 jaar, werkzaam bij Hotel Hoogland, organisator en DJ bij ZFM Zandvoort:
“Ik vind de Middenboulevard in Zandvoort er sowieso niet uit zien! Zandvoort is, geloof ik, een
vakantie dorp (of ze willen zo genoemd worden). Iedereen zou het er mee eens moeten zijn dat
het er nu niet uit ziet! Om alles te slopen zou zonde zijn. Ik zou zeggen: Probeer zo veel mogelijk te
behouden en renoveer de boel zodat het echt een vakantie uitstraling krijgt! Misschien een paar
leuke strandhotels zou wel mooi zijn! De gemeente zal heus wel genoeg inspiratie hebben om
een goed en niet te duur plan te bedenken in een korte tijd, zodat ze ook nog een beetje tijd over
houden om het over andere belangrijke dingen te hebben zoals faciliteiten voor jongeren…”
Lenna van den Haak, 28 jaar en journalist:
“Ondanks dat ik zelf midden in het gebied woon ben ik voor de sloop van woningen. De lats
die er nu staan zien er niet uit en ik hoop echt dat de boulevard ooit de parel van Zandvoort
wordt. De gemeente en de provincie moeten meer geld in dit gebied stoppen. Geef de bewoners
die de dupe worden een serieuze keuze om te verhuizen, anders blijft dit probleem nog jaren
voortduren. Ik zou ook niet uit mijn huis gejaagd willen worden voor een klein bedrag!”
Jerry Kramer, 25 jaar, werkzaam bij een architectenbureau en VVD-raadslid:
“Alleen slopen als de bewoners erop vooruitgaan, dus geef hen een nieuwe ruimere woning met
uitzicht op zee. Mijn visie voor het Badhuisplein is om het huidige casino af te breken, zodat op
die plek het hotel ‘Groot Badhuis’ (met casino) herbouwd kan worden. Creëer daarnaast een
gezellig plein met terrassen en winkels onder arcades. Langs de boulevard komen terraslats.
Tot slot is het belangrijk om met wereldberoemde architecten te werken, zodat de boulevard
een toeristische attractie wordt.”

(Badhuisplein, het gebied rond

de Watertoren, het Palacege-

bied, Boulevard De Favauge,
Van Fenemaplein en de Burg.
Engelbertsstraat) een verbe-

tering van de inrichting en
uitstraling verwezenlijken. Dit

stuk Zandvoort moet er beter
uit gaan zien, maar er is nog

steeds geen deinitief bestemmingsplan. Hoe denkt het pa-

nel van deze week hierover?

Hoe zou hun ideale bestemmingsplan eruit zien? Moeten
hiervoor

huidige

woningen

gesloopt worden en opnieuw

opgebouwd? Of kan een verbetering wat betreft inrichting en

uitstraling van dit gebied ook
zonder sloop?

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de
provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland
is bovendien de officiële rampenzender van de
provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3
(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

DJ Riko

Zaterdag 30 augustus

Hancock

Er zijn helden, superhelden, en je hebt Hancock. Het

van grote verantwoordelijkheid. Iedereen weet dit. Nou ja

Gratis entree

iedereen, behalve Hancock dan.
Geïrriteerd, in de war, sarcastisch en onbegrepen:
Hancock’s goedbedoelde
heldendaden zorgen er
misschien voor dat de taak
wordt volbracht en ontelbare levens worden gered,
maar laten altijd een verbazingwekkend spoor van vernieling achter.Het publiek
heeft er eindelijk genoeg
van, hoe dankbaar ze ook
zijn dat ze een eigen lokale
held hebben. Hancock is
niet het type dat zich zorgen maakt over wat andere
mensen van hem vinden,
totdat hij het leven redt van
PR specialist Ray Embrey. De
sarcastische superheld be16

DJ Arjan
Donderdag 11 september
onze wel bekende
artiestenavond

hebben van superkrachten gaat samen met het hebben

Op het perron staan Caroliu
Hamdnn (22), Eugen Raff
(25) en Simon Oertel (24) uit
Frankfürt te wachten op de

trein richting Amsterdam.
De studenten economie
zijn drie dagen in Zandvoort. “Het is misschien een
beetje kort, maar het is gewoon lekker om even weg
te zijn. Alleen het weer valt
erg tegen.”

Grand Café Danzee - Kerkplein 8 - T. 023 571 22 52

Busstation Zandvoort
gint zich te realiseren dat
hij misschien toch een gevoelige kant heeft. Dit onder ogen zien zal Hancock’s
grootste uitdaging worden.
Met Ray’s vrouw, Mary , die
er maar op blijft hameren
dat hij een hopeloos geval
is, wordt dit bijna helemaal
een onmogelijke opgave.

Lisa Bremer wint
kwartfinale Latin Live

Toeristen van de week
Vrijdag 29 augustus

Donderdag 4 september

Verkoop

diverse (horeca) goederen
Vanaf 11.00 uur
Louis Davidsstraat 16

De vrienden staan op de
camping De Lakens. “Het
is een gezellige camping,
alleen door de harde windvlagen zijn onze tenten
vannacht omgewaaid. We
hebben geen oog dicht gedaan. De hele nacht zijn we
bezig geweest om de tent
een beetje in orde te krijgen.
Door de regen is alles nat geworden. Doet het weer hier
altijd zo raar?”, vraagt Simon
zich af.
Ook Caroliu heeft er een
beetje de pest in. “Ja, echt

De stelling:

Caroliu, Eugen en Simon uit Frankfurt

jammer, vorige keer hebben
we nog op het strand gelegen. Nu hoopten we dat het
weer ook zo mooi zou zijn.
Gelukkig is hier van alles te
doen. Gisteren zijn we naar
The World at Your Beach festival geweest. Leuke bands,
vrolijke mensen en lekker
eten. In de middag begon
het opeens keihard te waaien. We zijn toen snel een
strandtent ingedoken, dat
was ook gezellig. Ze weten
in Zandvoort wel hoe je een
feestje moet bouwen.”
Eugen is het met zijn vriendin eens: “Zandvoort is oké.
Ondanks de regen ziet alles
er leuk uit. Niet alleen van

buiten, maar ook van binnen. Als je bijvoorbeeld de
Mango’s binnen stapt, dan
heb je meteen het gevoel
alsof je ergens in Mexico zit.
Heel wat anders dan het grijze en grauwe Frankfürt, wat
een kleurloze en saaie stad
is. Dus een midweekendje
Zandvoort is altijd goed.” Het
idee om naar Amsterdam te
gaan komt van Simon. “Ik
ben er nog nooit geweest,
daarom wil ik er graag heen.
Echt veel tijd hebben we
niet. Over een paar uurtjes
vertrekt de bus weer richting
huis. Of we nog een blowtje
gaan roken? Ik denk het wel.
Ik moet dat toch ook een
keertje gedaan hebben?”

Zangeres/presentatrice EliZe is op zoek naar het eerste
Latin idool van Nederland. Eén van de kwartinales in de
talentenjacht Latin Live heeft in de Zandvoortse vestiging
van Holland Casino plaatsgevonden. De overal winnaar
wint een platencontract van 8Ball Music, het platenlabel van onder andere Alain Clark. Daarnaast treedt hij
of zij live op in alle vestigingen van Holland Casino. In
Zandvoort werd Lisa Bremer uit Egmond de grote winnares en zij mag naar de halve inale in Amsterdam!
Niet alleen de jury, met Eric van Tijn, Sacha Bouwman van
Holland Casino Zandvoort en een vertegenwoordiger van
8Ball Music beslisten wie er doorging. Ook het aanwezige
publiek mocht een stem uitbrengen en besliste voor 50%
welke Latin-zangeres er in de strijd blijft. Het werd met
overmacht de schone Egmondse. De avond werd overigens afgesloten met een spetterend optreden van EliZe.

Lisa Bremer

column

Vakantiestress

Eindelijk, is het dan zo ver!
Over een paar uur stap ik
met mijn lover het vliegtuig
in op weg naar Thailand. Ik
moet plotseling nog van alles kopen, doen en regelen.
Gisteren kreeg ik een sms
berichtje over een openstaande rekening die ik nog
moet betalen, want anders
wordt mijn mobiel afgesloten. Paniek. Nee, ik heb daar
nu écht geen tijd voor.
Op het postkantoor is het
ontzettend druk. Na lang
wachten krijg ik natuurlijk
net een meisje dat op dat
moment wordt ingewerkt.
Ze doet erg haar best, maar
ze begrijpt het computersysteem niet. Ondertussen klagen klanten dat het allemaal
te lang duurt. Het personeel
neemt het op voor hun nieuwe collega. Het lijkt wel alsof
zij elk moment in tranen kan
uitbarsten. Ik vind het zielig
voor haar, maar nu kan het
me niet zoveel schelen: ik heb
haast. Ik heb nog een hele lijst
af te werken. Iemand gooit uit
frustratie zijn nummertje op
de grond. Andere lopen boos
het postkantoor uit. Gillende
kinderen, mopperende klanten en een opgefokte sfeertje. Ik ben blij als ik buiten
sta. Tot mijn schrik ben ik
mijn sleutels kwijt. Snel weer
terug. “Nee, sorry, we hebben
geen sleutelbos gevonden.”
Shit! Mijn vriend is nog aan
het werk in Rotterdam. Ik
moet de koffers nog inpakken, een column schrijven
voor de krant enz. De mensen kijken me allemaal stom
aan als ik als een idioot
begin te zoeken. Ik ben boos
op mezelf en de hele wereld.
Ik had alles veel eerder moeten doen, dan had ik nu niet
zo in de stress gezeten. Dan
hoor ik iemand achter me
vragen: “Zijn dit misschien
jouw sleutels? Mijn dochtertje heeft ze gepakt om ermee
te spelen.” Gelukkig, ja, het
zijn mijn sleutels.
Het was een chaotisch en
hectische dag. Alles
is nu geregeld. Ik heb
er zin in. Tot over drie
weken!

Sutiah

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort
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De informatie pagina van de sportraad
www.sportinzandvoort.nl

Chess Society Zandvoort

Dorpsgenoten die geïnteresseerd zijn in schaken kunnen

uit in de competitie van de Noord-Hollandse Schaakbond.

echte snelle heren en dames
is er ook nog een snelschaakcompetitie. Deze wordt over
5 avonden beslist en bestaat
uit 12 tot 14 partijen per avond
met een bedenktijd van slechts
5 minuten per persoon!

Natuurlijk is er de mogelijkheid om met het gewone
langzame tempo, waar beide
spelers 1 uur en 3 kwartier
bedenktijd hebben voor hun
hele partij, te spelen. Deze
competitie wordt over 20

Eigenlijk kunt u dus iedere
vrijdagavond schaken maar
als u wat minder wilt, kan
dat zeker ook. Er zijn bij Chess
Society Zandvoort spelers die
bijvoorbeeld aan 2 van de 3
competities meedoen of zelfs
alleen in de bondscompetitie
uitkomen. Het seizoen start
op vrijdag 31 augustus met
de ledenvergadering en de
prijsuitreiking van het afgelopen seizoen. Dit vindt plaats
in het Gemeenschapshuis
aan de Louis Davidsstraat.
Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met secretaris Leo Keesman via tel:
06-12796268.

hun hart op halen bij de Chess Society Zandvoort. De club
werd opgericht op 3 september 1990 en is uitgegroeid tot

een begrip in de wijde omtrek. Chess Society telt momen-

teel 26 leden, speelt op vrijdagavond en komt met 2 teams

avonden gespeeld. Daarnaast
wordt er een ‘rapidcompetitie’ gespeeld over 8 avonden
in het jaar waarbij 3 partijen
per avond worden gespeeld
met een bedenktijd van 25
minuten per persoon. Voor de

Zandvoortsche Hockey Club

Nu de scholen weer begonnen zijn gaat ook het hockeyseizoen

weer van start. De competitie start begin september maar

in de weken daaraan voorafgaande wordt er weer volop getraind. Onder begeleiding van gediplomeerde trainers, waar-

onder zes nieuw opgeleide jeugdtrainers, trainen de teams
twee keer per week om de hockeyvaardigheden onder de knie
te krijgen en goed voorbereid de competitie in te gaan.

Waar dat toe kan leiden
heeft u vorige week nog kunnen zien op de Olympische
Spelen. De damesploeg van
de Koninklijke Nederlandse
Hockey Bond (KNHB) werd
zelfs Olympisch Kampioen.
Bij de Zandvoortsche Hockey

Club zijn geen wachtlijsten
zoals bij andere hockeyverenigingen in de regio. Ook
worden er naast het hockey
een groot aantal verschillende nevenactiviteiten voor
zowel de kinderen als hun
ouders georganiseerd.

De komende weken kan er
gratis meegetraind worden
waarbij een hockeystick en
een bal door de ZHC ter beschikking worden gesteld.
De jongste jeugd traint op
woensdag vanaf 16.15 uur
en de andere trainingstijden kunt u op de website
www.zhconline.nl vinden.
Tevens kunt u op die site
een groot aantal andere
gegevens vinden.
Bij de ZHC is ook plaats voor
ouders en ouderen. De club
kent een trainingsgroep voor
ouders die naast het leren
van hockey tevens aan de
conditie willen werken. ZHC
heeft op dit moment een veel
plaatsen vrij in de diverse
leeftijdscategorieën van de
jongens. Kom gerust eens
kijken en ontdek dat hockey
een vreselijk leuke sport is.
Graag tot ziens bij ZHC!

De medewerkers van Uitvaart Zorgcentrum Zandvoort nodigen u van
har
te uit vvoor
oor de O
pen D
ag die, in samenw
er
king met de Ver
eniging
harte
Open
Dag
samenwer
erking
ereniging
Onderling Hulpbetoon en de Algemene Begraafplaats Zandvoort, op
zaterdag 6 september 2008 wordt georganiseerd.

50 plus pagina

Jan van Bavelgem straks achter de geraniums?

Over vier maanden, op 1 januari 2009, gaat Jan van Bavelgem met vervroegd pensioen. Toevallig wordt op die

datum woningbouwvereniging EMM, waar Jan al jaren

werkt, overgenomen door woningstichting De Key. Hoe
kijkt hij terug op zijn arbeidsverleden en wat verwacht hij
van de toekomst?

Jan van Bavelgem

“Mijn pensioendatum stond
al veel langer vast. Maar
ik vind het prima dat ik er
juist op die datum uit kan”,
lacht Jan. Hij is begonnen
bij de EMM als allround
buitendienstmedewerker.
Eerst voor kortere periodes,
van 1966 tot 1968. Na een
onderbreking vanwege de
dienstplicht werkte Jan van

1969 tot 1970 ook voor de
woningbouwvereniging.
Dienstauto’s waren er in die
tijd nog niet. “We reden op
de bakiets”, vertelt Jan, “zo
hadden we ook de gemeentewoningen in Bentveld in
beheer. Dat was een flink
eind trappen. Dus als je tijdens de klus een bepaald
onderdeel uit de werkplaats

Vijftien procent van de mensen van 55 jaar en ouder heeft

last van somberheid. Een op de vijf heeft angstklachten. Depressieve klachten hebben een grote impact op het dagelijks leven en angstklachten gaan niet vanzelf over. Belangrijk is dat men er niet mee blijft lopen. Er is iets aan te doen!
Voor mensen met dergelijke klachten, die opzien tegen de
toekomst en een steuntje in de rug kunnen gebruiken, start
De Geestgronden in Haarlem in oktober drie cursussen.

18

door Mitzi Visser
50plus@zandvoortsecourant.nl

in de Da Costastraat moest
halen, vroeg je even de iets
van de bewoner te leen. Dan
was je sneller heen en weer
dan met die bakiets.”

Collega Arie Kerkman was in
die tijd behalve de opzichter
ook incassomedewerker.
Hij haalde huis aan huis de
huurpenningen op. Huurders
hoefden daar niet per se voor
thuis te blijven. Kerkman had
een loper waarmee hij toegang had tot alle woningen.
Hij nam het geld weg vanaf
de afgesproken plek en legde
er een kwitantie voor in de
plaats.
Jan van Bavelgem maakte
een carrièreswitch in de burgerbouw, bij een houthandel
en een aannemer. Toen in
1975 onderhoudsman Jan van
der Berg weg ging bij EMM,
vroeg timmerman Evert
Kerkman of Van Bavelgem
niet terug wilde komen. Dat
geschiedde en Jan kreeg in
plaats van een bakiets een
mooie rode Fiat als dienstauto om het klachten- en
mutatieonderhoud mee af
te rijden.

Na 1 januari achter de
geraniums?

Niet achter de geraniums,
maar Jan zal wel regelmatig
achter struiken sperziebonen,
bieten en aardappelen te vinden zijn. Want sinds jaar en
dag heeft hij samen met zijn
vader een groentetuin. Ook
heeft Jan als grote hobby fotograferen en ilmen. Thuis
heeft hij een indrukwekkende studio, waar hij ook oud
beeldmateriaal op moderne
beelddragers overzet. Voor
de EMM ilmt hij de vorderingen van de nieuwbouwprojecten, zoals in de Poststraat
en de Duinroos (voormalige
Stekkie). Echtgenote Willy ziet
het wel zitten als Jan straks
vaker thuis is. “Ik blijf wel mijn
eigen dingetjes doen hoor,
maar eens wat vaker samen
op stap is ook wel erg gezellig.” Jan, die soms op zaterdag
als vrijwilliger op de belbus
rijdt, denkt er ook over om na
zijn pensionering af en toe als
klusjesman voor Pluspunt te
gaan werken. Gelukkig maar,
want dan blijft hij als ‘handige sodemieter’ zijn talenten
benutten.

Cursussen over klachten van somberheid en angst

Vanaf 13.00 uur bent u vvan
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te w
elkom op de A
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aat 67 te Z
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Om 13.10 uur vindt een woord van welkom plaats door de voorzitter van de
eniging O
nderling H
ulpbetoon, de heer G. Schaap
ereniging
Onderling
Hulpbetoon,
Schaap..
Ver
Ver
eekt de heer mr
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an Z
andv
oor
t, een
ervvolgens spr
spreekt
mr.. N. M
Meijer
eijer,, burgemeester vvan
Zandv
andvoor
oort,
openingswoord uit waarna hij samen met de heer Schaap de openingshandeling
zal verrichten.
Hierna is het mogelijk om -zowel binnen langs aula en uitvaartcentrum, als
buiten langs historische graven- rondleidingen te volgen.
Er zijn meerdere mogelijkheden om u te laten informeren over uitvaartverzorging
en begraven.
Tussentijds kunt u een hapje en een drankje nuttigen.
De middag zal rond 17.30 uur worden afgesloten.
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De Geestgronden, specialisten in geestelijke gezondheidszorg, biedt aan: de cursus ‘Op zoek naar zin 50+’, de cursus ‘In
de put, uit de put 55+’ en de cursus ‘Angst de baas 55+’.

Open dag
zaterdag 6 september 2008

De cursus ‘Op zoek naar zin’ heeft tot doel u opnieuw bewust
te laten worden van uw eigen levenskunst en -kracht. In de
cursus komen op verschillende manieren fragmenten uit uw
levensverhaal in beeld. De nadruk ligt op de gewone en positieve ervaringen en op het herontdekken van uw eigen kracht
en sterke kanten. Diverse oefeningen helpen de deelnemers
de eigen verhalen te vinden. Door deze activiteiten ontstaat
er een nieuwe balans en krijgt u meer interesse in de toekomst. De cursus bestaat uit 12 wekelijkse bijeenkomsten.

In de cursus ‘In de put, uit de put’ leert u vaardigheden aan
waarmee u uw stemming kunt beïnvloeden. Naast informatie over wat depressieve klachten zijn, gaat men aan de slag
met leren ontspannen, plezierige activiteiten ondernemen,
anders leren denken en opkomen voor uzelf. De cursus omvat
10 wekelijkse bijeenkomsten. Start: donderdag 16 oktober
2008 van 15.00 tot 17.00 uur.
In de cursus ‘Angst de baas’ leert u om in kleine stapjes uw
angstklachten te overwinnen. Vermijden van de angstige
situatie houdt de angst in stand. Daarom is het belangrijk
heel geleidelijk, eerst in gedachten en daarna door in de
praktijk te oefenen, te leren omgaan met deze situaties. Er
wordt begonnen met hetgeen voor u het gemakkelijkste is. U
leert handvatten om de angst de baas te worden. De cursus
bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten. Start: donderdag 2
oktober 2008 van 13.00 tot 15.00 uur.
Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met het cursusbureau, tel. 023-5187640 of met Yvonne
de Roode (ma t/m do), tel. 023-5187631. Aanmelden kan sinds
kort ook via het invullen van de vragenlijst op: www.snelweerwel.nl.

Alzheimer Café in Zandvoort

Welzijnsinstelling Pluspunt heeft een nieuwe voorziening
voor mensen met dementie en hun familieleden: het ‘Alzhei-

mer Café’. Geen café in de zin van het woord, maar een gelegenheid waar van gedachten kan worden gewisseld over

dementie. De naam is bedacht door psychogerontoloog Bère
Miesen. Hij begon ruim tien jaar geleden in Leiden gespreksavonden. De formule werd een groot succes. Verspreid over
het hele land zijn er thans ongeveer 160 Alzheimer Cafés.

Alzheimer café in Pluspunt

Op woensdag 3 september
wordt begonnen in Zandvoort,
met als thema ‘Ik vergeet zoveel. Heb ik Alzheimer?’ De
bijeenkomst is van 19.00 uur
tot 21.30 uur in Wijksteunpunt
Zandvoort Noord aan de
Flemingstraat 55. De naam
van de locatie typeert de
doelstelling van dit initiatief.
“Letterlijk een steunpunt,
dát is wat wij willen zijn”,
zegt Nathalie Lindeboom,
senior ouderenadviseur van
welzijnsinstelling Pluspunt,
“dementie is een behoorlijk
beladen ziekte, waar we met
z’n allen steeds meer mee te
maken krijgen. In het algemeen vragen mensen in een
te laat stadium bij ons om
hulp. Ze zouden veel eerder
moeten komen.” Het gaat over
een grote groep die aandacht
nodig heeft. Lindeboom: “Het
percentage van de vergrijzing
ligt hoog in Zandvoort. Dat
komt omdat veel ouderen
naar hier verhuizen vanuit
hun overweging dat het goed
en vooral gezond voor ze is om
de oude dag door te brengen
in de buurt van zee, strand en
duinen. Die mensen komen
bovenop het aantal van de gewone, normale vergrijzing.”
Het ‘Café’ in Zandvoort is
een initiatief van Alzheimer
Nederland afdeling ZuidKennemerland en Pluspunt,
daarbij gesteund door
medewerkers van orga-

nisaties als ZorgBalans,
Draagnet en Zorgcontact.
Pluspunt gaat voorts een
‘Geheugenspreekuur’ instellen. Vanaf 11 september is dat,
eveneens in Wijksteunpunt
Zandvoort Noord, om de twee
weken op donderdag van
11.00 uur tot 12.00 uur. Hier
kan men terecht als er zorgen
zijn over het eigen geheugen,
of dat van een partner of familielid. Op dit spreekuur
kunnen de zorgen besproken
worden met deskundigen, onder wie sociaal-geriater Hans
Houweling, en er is informatiemateriaal. Er wordt echter
géén diagnose gesteld.
Alzheimer Café en Geheugenspreekuur zijn gratis. Wanneer vervoer een probleem
is kan gebruik worden
gemaakt van de belbus.
Ook is het mogelijk om (gratis) een beroep te doen op een
vrijwilliger die de partner die
niet alleen gelaten kan worden, gezelschap komt houden.
In beide gevallen: Hulpdienst
Pluspunt, tel. 571 7373.
Alzheimer Café Zandvoort
gaat als proef drie maanden
open, steeds op de eerste
woensdag van de maand:
3 september, 8 oktober,
5 november, van 19.00
uur tot 21.30 uur. Toegang
gratis. Inlichtingen bij
Nathalie Lindeboom van
‘Pluspunt’, tel. 571 9393.
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Gemeentelijke publicatie week 35 - 2008

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 19 augustus
en de verdere in week 34 door het college genomen besluiten
zijn 26 augustus vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

3 september commissie Projecten en Thema’s gaat niet door

In verband met het ontbreken van ‘bespreekrijpe’ onderwerpen
zal de vergadering van de commissie Projecten en Thema’s van
woensdag 3 september a.s. niet doorgaan.

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert dinsdag 2 september 2008. Op
de agenda staat:
1. Opening
2. Loting
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Vaststellen agenda
5. Vaststellen notulen (inclusief besloten) van 10 en 24 juni 2008
6. Hamerstukken:
a. Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken
Wet sociale werkvoorziening 2008
b. Eindevaluatie Loket Zandvoort
c. Jaarrekening 2007 en liquidatie AZK
d. Financiering rioolwerkzaamheen Kostverlorenstraat
e. Jaarrekening 2007 Hulpverleningsdienst Kennemerland
(HDK) en begroting 2009 Veiligheidsregio Kennemerland
(VRK)
f. Vaststellen Vergaderrooster 2009
.
7. Concept realisatieplan programma e-gemeente Zandvoort
8. Verordening gunning opdrachten door toekenning exclusief
recht
9. Sluiting
De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal. De entree
vindt u aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur
open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen.
U vindt de meest recente agenda op de website. Van de definitieve agenda zijn tijdens de vergadering ook exemplaren
beschikbaar. Agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten
liggen tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie en
zijn tevens tegen betaling algemeen beschikbaar. De raadvergadering wordt tussen 20.00 uur en 22.00 uur live uitgezonden
door ZFM (kabel FM 104.5, ether FM 106,9).

ngekomen vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

Zandvoort:
- Haltestraat 46, slopen plafond, ingekomen 20 augustus 2008,
2008-162S
- Haltestraat 18, veranderen bedrijfspand met dienstwoning,
ingekomen 20 augustus, 2008-163Rv
- Hogeweg 44, bouw appartementencomplex, ingekomen 21
augustus 2008, 2008-164Rv 1e fase
Bentveld:
- Ebbingeweg 1, plaatsen bijgebouw, ingekomen 19 augustus
2008, 2008-161Lv.

Vrijstelling artikel 19.2

ro

Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens

Vervolg gemeentelijke publicatie week 35

om met toepassing van artikel 19.2 van de Wet op de Ruimtelijk
Ordening vrijstelling te verlenen voor het:
vergroten van de bedrijfsruimte op het perceel Ampèrestraat
12 te Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2008-091Rv).
Voormelde bouwaanvraag ligt met ingang van 29 augustus
2008 gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale Balie van
het gemeentehuis tijdens de openingstijden. Gedurende de
termijn van de terinzageligging kan een ieder schriftelijk of
mondeling haar/zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek van
uw brief “zienswijze”te vermelden.

Ontwerpbesluit aanvraag kapvergunningen

- Brederodestraat 3, 4 dennenbomen, aanvraag ingekomen op
22 juli 2008, ivm overlast en kaal herplantplicht 2 bomen.
- Mr. Troelstrastraat 4, 1 dennenboom, aanvraag ingekomen op
24 juli 2008, ivm overlast, te groot voor de tuin, herplantplicht
1 boom
- Dr. Kuyperstraat 8, 2 dennenboom, aanvraag ingekomen op
24 juli 2008, ivm overlast, te groot voor de tuin, herplantplicht
2 bomen
- Bramenlaan 11 1 dennenboom, aanvraag ingekomen op
4 augustus 2008, ivm verbouwing, geen herplantplicht
- Ten Kate plantsoen 5, 1 esdoorn aanvraag ingekomen op
8 augustus 2008, ivm te groot voor de tuin, herplantplicht
1 boom
- Wikkelaan 13, 1 zomereik, aanvraag ingekomen 8 augustus
2008, , ivm aantasing door de honingzwam, geen herplantplicht

- de Burgemeester van Alphenstraat bij de aansluiting met de
Burgemeester van Alphenstraat (ingang circuit);
- de Vondellaan bij de aansluiting met de Burgemeester van
Alphenstraat
- de Van Galenstraat bij de aansluiting met de Burgemeester
van Alphenstraat;
- de Tjerk Hiddesstraat bij de aansluiting met de Burgemeester
van Alphenstraat;
- de Trompstraat bij de aansluiting met de Burgemeester van
Alphenstraat;
- de Doctor Johannes G. Mezgerstraat bij de aansluiting met
de Burgemeester van Alphenstraat;
- de van Speijkstraat bij de aansluiting met de Van Lennepweg;
- de Ir. E.J.J. Kuijnderstraat bij de aansluiting met de Zeestraat;
2. fysieke afsluiting (middels dranghekken voorzien van retroreflecterend materiaal) inclusief de borden conform model C01
van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 te plaatsen op 5 oktober 2008 tussen 14.00 en 19.00
uur op de volgende locaties:

Het college van Burgemeester en Wethouders deelt mede dat
tijdens de A1Grand Prix op 5 oktober 2008 een aantal verkeersmaatregelen van kracht zijn binnen de gemeente Zandvoort.
Deze maatregelen zijn conform het vastgestelde Verkeerscirculatieplan Zandvoort voor mooi weerdagen, evenementen
en A1Grand Prix of Nations dat door het college van B&W op
10 september 2007 is vastgesteld. De volgende maatregelen
worden getroffen:

- de Burgemeester van Alphenstraat bij de rotonde Boulevard
Barnaart;
- de Burgemeester van Alphenstraat bij de aansluiting met de
Burgemeester van Alphenstraat (ingang circuit);
- de Vondellaan bij de aansluiting met de Burgemeester van
Alphenstraat
- de Van Galenstraat bij de aansluiting met de Burgemeester
van Alphenstraat;
- de Tjerk Hiddesstraat bij de aansluiting met de Burgemeester
van Alphenstraat;
- de Trompstraat bij de aansluiting met de Burgemeester van
Alphenstraat;
- de Doctor Johannes G. Mezgerstraat bij de aansluiting met
de Burgemeester van Alphenstraat;
- de Van Speijkstraat bij de aansluiting met de Van Lennepweg;
-de Van Lennepweg bij de aansluiting met de Van Speijkstraat;
- de Van Lennepweg bij de aansluiting met de Vondellaan;
- de Van Lennepweg bij de rotonde met de Doctor Jacobus P.
Thijsseweg;
- de Ir. E.J.J. Kuijnderstraat bij de aansluiting met de Zeestraat;
- de Burgemeester Engelbertsstraat bij de aansluiting met de
Zeestraat;
- de Hogeweg bij de rotonde met de Burgemeester Engelbertsstraat;
- de Marisstraat bij de rotonde met de Brederodestraat - Ingenieur Friedhoffplein;
- de Brederodestraat bij de rotonde met de Brederodestraat Ingenieur Friedhoffplein;
- het Ingenieur Friedhoffplein bij de aansluiting met de Meester Troelstrastraat;
- de Meester Troelstrastraat bij de aansluiting met de Cort van
der Lindenstraat;

1. fysieke afsluiting (middels dranghekken voorzien van retroreflecterend materiaal) inclusief de borden conform model C01
van bijlage 1 van het RVV 1990 te plaatsen op met 5 oktober
2008 tussen 07.00 en 14.00 uur op de volgende locaties:

3. het instellen van éénrichtingsverkeer op Boulevard Barnaart
tussen de Burgemeester van Alphenstraat en de Burgemeester
Engelbertsstraat door plaatsing van de borden conform model
C02 en C03 van bijlage 1van het RVV 1990;

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens
openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van zes weken na publicatie hun zi enswijzen schriftelijk
kenbaar maken bij het college van de gemeente Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Verzonden bes uiten
Bouw-, sloop- en reclamevergunningen
Zandvoort:
- Kostverlorenstraat 105, plaatsen zwembad en bijgebouw,
verzonden 19 augustus 2008, 2008-139Rv.
- Haltestraat 46, slopen plafond, verzonden 22 augustus 2008,
2008-162S.

AGP - Verkeersbesluit

4. het instellen van een gebod tot rechtsafslaan ter hoogte van
de Burgemeester van Alphenstraat voor verkeer op de Trompstraat, de Tjerk Hiddestraat, de Van Galenstraat, de Vondellaan en de toegang tot het circuit-terrein (Burgemeester van
Alphenstraat) door plaatsing van de borden conform model
D05 van bijlage 1van het RVV 1990;

Centraal telefoonnummer

Collegelid spreken?

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00,
maandag t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag
8.30 - 16.00 uur.

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het
centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u
het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een
vakafdeling verwezen wordt.

Melding of klacht?

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. 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. 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.

Vragen over een bouwplan?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op
de website het digitale formulier in óf stuur een brief
naar de klachtenco rdinator.

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is
de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen
telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur.

Openingstijden Centrale Balie

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?

Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur
Donderdag:
08.30 - 20.00 uur
Vrijdag:
08.30 - 12.30 uur
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar
voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en
rijbewijzen e.d.

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van
www.werkeninzandvoort.com.
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats
aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 18.00 uur.

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

17-jarige wint Strandschaaktoernooi
De pas 17-jarige Tobias Kabos uit Almere is afgelopen zaterdag winnaar geworden van het 13e Strandschaaktoernooi.
Hij was de sterkste van de spelers in de hoofdgroep met
een ELO-rating die tussen de 2179 en 2155 lag.

Ook plaats voor jongeren tijdens het strandschaaktoernooi

Drieëntachtig deelnemers
waren er ditmaal komen
opdagen om aan dit altijd
gezellige toernooi deel te
nemen en het niveau lag
behoorlijk hoger dan vorig
jaar. Maar liefst 11 deelnemers hadden een zogenaamde ELO-rating van
boven de 2000. Gespeeld

werd in 14 groepen met een
bedenktijd van 20 minuten
per deelnemer. Totaal kon
een partij dus maximaal
40 minuten duren. De
deelnemers kwamen weer
uit alle windstreken. Van
Hoogezand tot Wageningen
en van Amsterdam tot
Friesland waren vertegen-

woordigers naar Zandvoort
gekomen. Het toernooi
kreeg zelfs een internationaal tintje door de broers
Keith en Hughe Osborne uit
Engeland. Zij vonden het de
moeite waard de oversteek
naar Zandvoort te ondernemen. Ook onze regio was
weer zeer goede vertegenwoordigd met maar liefst 19
spelers van schaakclub het
Witte Paard uit Haarlem.
Deze 13e editie kende ook 3
vrouwelijke deelnemers in
dit overwegend mannelijke
schaakgeweld.
De Zandvoortse Schaakclub
dankt de Noord-Hollandse
Schaak Bond die het materiaal beschikbaar stelde en
ook de bijzondere gastvrijheid van strandpaviljoen
Wander & Karin. De wedstrijdleidingkan weer terugkijken op een zeer geslaagd
toernooi. Het 14e toernooi
staat alweer gepland in augustus komend jaar.

Opening A1GP toch op Zandvoort
De opening van het A1GP seizoen gaat voor de derde
achtereenvolgende keer toch weer op het Circuit Park
Zandvoort plaatsvinden. Het oorspronkelijke plan was om
op 21 september te starten op het Italiaanse circuit van

Mugello, maar door een vertraging van de bouw van de
vernieuwde A1GP wagens wordt die datum niet gehaald.

De 2008 bolide van team Nederland

De nieuwe A1GP wagens
zijn voor het komende seizoen uitgerust met Ferrari
motoren. Het was voor het
Italiaanse merk daarom prettig geweest om op Mugello
te beginnen. De Italianen
zien deze primeur aan hun
neus voorbij gaan door een

ingreep van de A1GP organisatie.
De organisatie van de A1GP
ging er vanuit dat het
strakke schema waarin de
auto’s werden ontworpen,
gebouwd en getest in 11
maanden gehaald zou

worden. Dat is dus net niet
gelukt. De Nederlandse
seatholder Jan Lammers
reageerde positief op het
nieuws dat de A1GP start
van het seizoen 2008/2009
plaatsvindt op het circuit
van Zandvoort. “Wij zijn
natuurlijk heel blij en trots
dat we niet alleen weer de
seizoensopener hebben
maar ook de primeur om
straks met ruim 20 ‘Ferrari
powered’ A1GP auto’s door
de Zandvoortse duinen te
racen. Een uniek gebeuren
en een absolute wereldprimeur op eigen bodem,
geweldig! En we hebben
nu iets meer tijd om de
puntjes op de i van ons
team te zetten, tenslotte
zijn een paar rijders straks
ook wel handig als we gelijk de eerste race willen
winnen”, aldus Lammers.
Hoe de bezetting van het
team A1GP Nederland eruit
zal gaan zien, is nog niet
bekend.
21

adventure race

softbal

Pepijn Paap finisht Bull of Africa
Na 600 loodzware en bijna alleen maar verticale kilome-

ters, heeft onze plaatsgenoot Pepijn Paap na 6 dagen, 20
uur en 1 minuut (164 uur) de inish bereikt in de adventure

race Bull of Africa in Zuid Afrika. Van de 42 gestarte teams

hebben slechts 18 teams de inishlijn met 4 personen be-

reikt. Het team van Paap, bestaande uit 2 dames en 2 heren, behaalde een 15e positie. Een positie waar ze vooraf
graag voor hadden willen tekenen.

Pepijn Paap tijdens de Bull of Africa

De race startte op 9 augustus om 09.00 uur in de Oos
Kaap, tussen de bergen op
2.000 m. hoogte. De temperatuurschommellingen
(overdag ± 30°C, ’s nachts
-2°C) maken het voor de atleten een ware marteltocht.
Tevens tellen de dagen
slechts 11 uur daglicht wat
het navigeren door deze onherbergzame gebieden niet
vergemakkelijkt.
Na de openingstocht, een
tocht bergop naar het eerste controle punt (CP,) werd
de volgende mountainbiketocht (50 km) afgewisseld
met oriëntatietocht met de
kajak op een stuwmeer, die

op zijn beurt weer werd afgewisseld met 30 km tocht op
de mountainbike. Daarna, gedurende de eerste nacht, werd
begonnen aan een extreem
zware loopetappe van 70 km,
waar het team van Paap 36
uur over gelopen heeft. Steeds
met goede moed en goed voor
elkaar zorgend werden de
benodigde CP’s gehaald en
werd het duidelijk dat deze
wedstrijd veel slachtoffers zou
eisen. Het ene na het andere
team begon zwakker te worden of deelnemers moesten
opgeven.
Na een aantal fantastische
loop- en fietsetappes tussen wilde dieren als giraffen,

zebra’s, gnoes en bavianen,
begon het duidelijk te worden dat Paap’s team de inish
zou gaan halen. Het navigeren ging steeds beter, zeker
na de eerste dagen waarin
het kaartlezen toch even anders bleek dan in Nederland.
Wegen op de kaart blijken
niet te bestaan en wegen in
werkelijkheid staan niet op de
kaart. De enige houvast zijn de
hoogtelijnen en de kompas.
De laatste nacht gooide moeder natuur er nog een verassing tegenaan door link wat
regen neer te laten vallen die
gepaard ging met windstoten. De laatste nacht zijn er 18
deelnemers van het parcours
gehaald met onderkoelingsverschijnselen. Het motto was:
blijf bewegen, zorg voor elkaar
en de laatste kilometers aftellen. Na 164 uur wedstrijd (van
de maximale 168 toegestane
uren), werd de champagneles
ontkurkt en werd een wereldsprestatie neergezet door als
15e te finishen in een zeer
sterk veld met internationale
deelnemers. Aan de doelstelling, kwaliicatiepunten halen
voor het wereldkampioenschap adventure racen volgend jaar in Portugal, werd
ruimschoots voldaan. Het
team Falke Sleepmonsters
kan terugkijken op een zeer
geslaagde run.

golf
Long drivers Championship
Komend weekend vindt het Long Drivers Championship
spektakel plaats in het Amsterdamse Bos. Longhitters

vanuit de hele wereld strijden om wie het verst een golfbal wegslaat.

De sport is in de Verenigde
staten al een grote hit en
wint in Europa ook snel aan
populariteit. Deelnemers
proberen de bal zo ver mogelijk weg te slaan, waarbij ook accuratesse een
rol speelt. Daarbij worden
verbluffende afstanden gehaald. In Nederland worden
22

al geregeld clinics en wedstrijden georganiseerd.
Voorafgaand aan het Amsterdamse toernooi, dat door
Eurosport live wordt uitgezonden, komen alle internationale spelers van Amerika
en Europa naar Zandvoort.
Het evenement wordt op

ludieke wijze geopend bij
strandpaviljoen Zout. Voor
het goede doel ‘Right to play’
zullen de professionals proberen om milieuvriendelijke
golfballen (van maïs!) zover
mogelijk de zee in te slaan.
Ook belangstellenden kunnen, onder toezicht van de
professionele spelers, een
poging wagen. Wie het verst
slaat maakt kans op een van
de mooie prijzen. Kom vrijdagavond vanaf 19.00 uur
naar paviljoen Zout (3) en
beleef het zelf mee.

Zandvoortse Courant • nummer 35 • 28 augustus 2008

golf

ZSC softballers op weg naar kampioenschap
Het herensoftbalteam van ZSC kan het kampioenschap in de 4e klasse C vrijwel niet

meer ontgaan. Twee wedstrijden, uit tegen THB (10-3) en thuis tegen runner-up Thamen
2 (14-10), leverden overwinningen op. Het damesteam verzekerde zich door een 8-7 overwinning op DSS 6 van de 3e plaats in de eindrangschikking van de 6e klasse E.

slagen sloeg en twee keer
scoorde, wist de ZSC zich te
herstellen. Linksvelder Draijer
maakte met een fraaie vangbal een einde aan de wedstrijd, welke met 14-10 werd
gewonnen. Han van Soest
was met de cijfers 1-0-14 de
winnende werper.

Darren Clarke terechte winnaar KLM Open
De Noord-Ier Darren Clarke heeft op indrukwekkend wijze het KLM Open op zijn naam
geschreven. Circa 47.500 toeschouwers waren op het toernooi afgekomen. Op de laatste

dag van het vierdaagse evenement, waar 16 van de 17 Nederlanders de schifting na de
2e ronde niet overleefden, liet Clarke met oogstrelend golf de duizenden fans zien hoe

dit spelletje gespeeld moet worden. De 40-jarige Clarke bleef aan het einde van dag vier
de Engelsman Paul McGinley vier slagen voor. Clarke verdiende met zijn overwinning
€ 300.000 en hij is nu een voorname kandidaat om een wildcard te krijgen voor het

Europese Ryder Cup team.

Dames winnen

Mooie slag van Ernesto Vonsee

De ZSC-heren herstelden
zich van de 7-3 nederlaag van vorige week, op
Sportpark Eindenhout in
Haarlem was THB geen
partij voor de Zandvoortse
softballers. In de 1e inning
sloeg ZSC zes honkslagen
die vijf runs opleverden
(Tjeerd Buijs, Peter Douma,
Jeroen van ’t Wout, Marcel
Paap en Ruud Bijl). In de 2e
inning passeerde Douma
opnieuw de thuisplaat,
0-6. In de gelijkmakende
slagbeurt scoorde THB tegen, maar in de 4e inning
maakte ZSC het karwei af
met drie honkslagen, waaronder een homerun van
Douma. Tjeerd Buijs werd
winnende werper met 3 x
3-slag, 1 x 4-wijd en 8 honkslagen tegen. Het ZSC-veld
speelde foutloos.

Topper

De thuiswedstrijd tegen
titelconcurrent Thamen
2 begon zaterdagavond
moeilijk. Al in de 1e inning
moest ZSC-werper Han
van Soest zes honkslagen
laten passeren, waardoor
Thamen een 0-4 voorsprong kon nemen. Het
antwoord van ZSC kwam
direct in de gelijkmakende
slagbeurt. Nadat de eerste
twee ZSC-slagmensen voor
nul aan de kant moesten,
kregen Jeroen van’t Wout,

Ernesto Vonsee en Marcel
Paap 4-wijd. Ruud Bijl zorgde
met een 2-honkslag voor 3-4.
Danny van Soest, Ben Draijer
(2-honkslag) en Peter Douma
(honkslag) brachten nog drie
runs over de thuisplaat. In de
2e inning kwam Thamen 2
met 7-7 weer op gelijke hoogte. Het antwoord van ZSC
kwam in de gelijkmakende
slagbeurt via onder andere
een 3-honkslag van Han van
Soest, die net als Vonsee en
Bijl de thuisplaat wist te bereiken, 10-7. Een homerun
van Paap met Van ’t Wout
en Vonsee op de honken betekende in de 3e inning dat
ZSC op 13-7 kwam. Thamen
kwam in de 4e inning terug
tot 13-8. Omdat ZSC door een
run van Draijer (2 uit 2) uitliep
naar 14-8, ging ZSC de 5e en
laatste slagbeurt in met een
voorsprong. Na een zwakke
start van de ZSC-verdediging,
waardoor Thamen vier honk-

In de 1e inning thuis tegen
DSS 6 kwam openingsslagvrouw Laura Koning met
een honkslag op de kussens.
Twee gestolen honken en een
twee honkslag van Sandra
Castien brachten ZSC op
een 1-0 voorsprong. Nadat de
tweede slagbeurt puntloos
was gebleven, kwam DSS
in de 3e inning op dreef en
nam een 1-4 voorsprong. In
de gelijkmakende slagbeurt
maakte ZSC de achterstand
weer ongedaan. Honkslagen
van Lida Oudshoorn, Sandra
Castien, Wilma van Riemsdijk
en Anke Koning leverden samen met een tweehonkslag
van Martina Balk vijf runs en
een 6-4 voorsprong op. In de
5e inning wist DSS de score
gelijk te trekken, 6-6. Runs
van Laura Koning en Marcella
Balk bracht in de 6e inning de
stand op 8-6. Dat DSS in de
7e inning nog een run scoorde, kon de 8-7 overwinning
niet meer in gevaar brengen.
Wilma van Riemsdijk (0-2-7)
werd de winnende werpster
namens ZSC.

Darren Clarke poseert met zijn zoontjes na zijn overwinning
foto: Richard van Stralen

door Joop van Nes jr.
Opmerkelijk was de ‘albatros’ (drie onder het gemiddelde van de hole) van
de Thai Thongchai Jaidee.
Een prestatie die gemiddeld maar 4 keer per jaar
bij de profs wordt genoteerd. Jaidee noteerde op
de laatste dag op hole 12
een ‘2’ waar een ‘5’ gemiddeld is. Het leverde hem
echter niets extra op. Een
andere prestatie leverde de
Australiër Marcus Fraser.
Hij sloeg op de eerste dag
op hole 3 een hole-in-one.
Helaas voor hem stond de
BMW X6 op de zeventiende
hole en kreeg hij ‘slechts’
een les champagne.

Dag 1

Honkloopster gaat uit op het eerste honk

De eerste dag liet afwisselende klimatologische
omstandigheden zien
waardoor de spelers die ’s
middags van start moesten gaan een extra handicap kregen. Een in het
oog springende prestatie
komt op naam van onze
landgenoot Rolf Muntz.

De 39-jarige professional
uit Voorschoten, die ooit als
eerste Nederlander een toernooi op de Europese tour
won (Quatar Open in 2000),
verraste vriend en vijand
door na de eerste dag met
een score van 64 slagen voor
de 18 holes (-6) soeverein
en alleen aan de leiding te
gaan. Op de slotdag verloor
Muntz echter link wat terrein. Een ronde in 73 slagen
(+3) bracht hem uiteindelijk
op de 34ste positie. Muntz
verdiende met zijn gedeelde
plaats € 12.900. “Ik ben hoe
dan ook tevreden met mijn
spel”, aldus Muntz.

Dag 2

De tweede dag was voor
alle spelers voor wat het
weer betreft eender en nu
kwamen de betere spelers
bovendrijven. Toppers als
de Zweed Alexander Noren,
de Engelsman Robert Rock
en de uiteindelijke winnaar
Darren Clarke, nestelden
zich met een score van 132
(-8) aan kop van de ranglijst,
direct gevolgd door de Zweed
Henrik Stenson (nr. 6 van de

wereld) en Ros McGowan
(Eng.) met één slag meer.
Zoals gebruikelijk valt na de
tweede speelronde het doek
voor een groot aantal spelers.
Slechts diegene die beter dan
de ‘cut’ (deze keer level par)
hebben gespeeld, mogen
de derde en de vierde ronde
spelen. Onder de spelers
die het niet haalden waren
op één na alle Nederlandse
spelers. Vaderlandse topgolfers Robert-Jan Derksen en
Maarten Lafeber konden dit
weekend op de banen van de
Kennemer Golf & Country
Club namelijk met een score
van +2 niet bepaald imponeren. Ook talent Will Besseling
(+1) en de nummer 2 van vorig jaar Joost Luiten (+3), die
net terug is van een langdurige polsblessure, konden niet
aan de hoge verwachtingen
voldoen. Eveneens werden
alle amateurs (6) uitgeschakeld.

Dag 3

Na de derde dag had Clarke
zich met afstand op de eerste plaats genesteld. Met
een superieure ronde van
66 (-4) stond hij drie slagen
voor op zijn naaste concurrent Stenson die met 68 slagen genoegen moest nemen.
Muntz kon zich in dit geweld
nog redelijk staande houden
al zakte hij naar een twaalfde
plaats met 7 slagen achter-

stand op de nummer 1.

Finaledag

Clarke begon de inaledag,
in gezelschap van zijn twee
zoontjes, licht nerveus en
moest toezien dat Stenson
na hole 3 hem voorbij was
gestevend. Hij herpakte
zich echter met zeer stabiel
spel, met name de afslagen en het korte spel op de
greens was van grote klasse.
Toen Stenson op hole 7 een
bogey (één slag meer dan
het gemiddelde) sloeg en
Clarke een birdie (één slag
onder het gemiddelde) was
de Zweed gebroken en toen
hij ook nog eens een double
bogey noteerde op hole 9
was het duidelijk dat Clarke
de nieuwe kampioen zou
worden. Wat Stenson ook
probeerde, het pakte steeds
verkeerd uit, waardoor hij uit
zijn ritme raakte en uiteindelijk zelfs de Ier Paul McGinley
voor zich moest dulden op
de tweede plaats.

Ryder Cup

Winnaar Darren Clarke was
duidelijk in zijn nopjes en
hoopt op een plaats in het
Ryder Cup-team. “Nick Faldo,
de captain van het Europese
Ryder Cup team, beslist volgende week na het Johnnie
Walker Championship (deze
week in Schotland, red.) aan
wie hij zijn twee wildcards
geeft. Ik moest laten zien dat
ik in vorm ben en dat is gelukt. Meer kan ik niet doen”,
zei hij na aloop. Dankzij zijn
zege stijgt Clarke naar de 15e
plaats op de Order of Merit,
de Europese jaarranglijst.
Op de wereldranglijst stijgt
hij van de 90e naar de 56e
plaats.

watersport

De Tweedaagse van Zandvoort
Het wedstrijdveld voor de tweedaagse zeilwedstrijden op

23 en 24 augustus, was met 65 deelnemers weer succesvol.
Iedereen had er zin in en de wind stond gunstig. De veilig-

heid voor de deelnemers aan de NAM-Remrace op zaterdag
was zoals altijd in goede handen van de Reddingsbrigades

van Bloemendaal, Zandvoort en Noordwijk en de KNRM van
Noordwijk, Katwijk en Zandvoort.

De reddingsbrigade is standby | Foto: Rob Bossink

De nationale NAM-REM
race startte vanaf de watersportvereniging Zandvoort
en ging via Langevelderslag,
Noordwijk en Katwijk naar
de 6 kilometer uit de kust
liggende boei NAM 22 en
na de ronding van de boei
weer terug naar Zandvoort.
De gevaren route is, gemeten langs een rechte lijn,
ruim 55 kilometer. Na aloop
van de zaterdagwedstrijd
had de vereniging bij het
clubhuis een captaindiner
en een gezellige avond met
de coverband Van Kessel
Live georganiseerd

Kortere baanwedstrijden
Voor de zeilers die de volgende dag aan de wedstrijd
zouden deelnemen leverde
de gezellige avond geen enkel probleem op. Wel was
het wedstrijdveld voor de
kortere baanwedstrijden
van zondag aanzienlijk
kleiner. De wind was op
zaterdag nog Noord-West
maar draaide zondag naar
het Zuiden. Voor de wan-

delaars op het strand en de
boulevard gaven de zeilboten
een leuke aanblik.
Hoewel er in diverse klassen
gezeild werd, wordt de Texel
Rating als meetsysteem gehanteerd om tot een eerlijke
verdeling te komen. De uitslag van de ‘Tweedaagse van
Zandvoort’ ziet er als volgt
uit:
In de klasse Texel Rating t/m
104
1: Andrew Macpherson/
Ferdinand van West in Nacra
F18 Infusion,
2: Willem Geijssen/ Rico Van
Capel le in een Nacra F18
Infusion
3: Gerard Loos/ Peter Ruitenberg in een Hobie Tiger F18.
In de klasse Texel Rating groter dan 104.
1: M. Zonneveld/ C.v. Dooren
in een Hobie 16,
2: Kees Koenekoop/ Eric
Klooster in een Nacra 580
3: Jeroen Koolhaas/ J. Koper
in een Prindle 18.

adverteerders

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft. De adverteerders in de krant van deze week zijn:

Administratiekantoor K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
Auto Strijder
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boudoir Pers & Inter styling
Busstation

Buurtbewoners Oud Noord
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Danzee
Dorsman Assurantiën
Etos
Gemeente Zandvoort

Greeven, Makelaardij o.g.
IJzerhandel Zantvoort
Joost van Diepen
M.P. Coiffures
NVM Makelaars Zandvoort
P. van Kleeff
Parfumerie Moerenburg
Pluspunt Boomhut
Sea Optiek

Strandpaviljoen Azzurro
Take Five
Taoïstische Tai Chi Vereniging
Thalassa Strandpaviljoen 18
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van der Valk & Swart Notarissen
Vanhier
Vlug Fashion Men’s Wear
23

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR Zandvoort Tel: 5 715 715

nieuw

www.cvl.nu

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie

nieuw

nieuw

De Ruyterstraat 44

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 27

Westerstraat 9

Zon, zee en strand, twee van deze ingrediënten zijn standaard bij het uitzicht
van dit appartement inbegrepen. Een lichte woonkamer, ruime slaapkamer,
werk/slaapkamer en een balkon op het zuidwesten maken het plaatje compleet.
Het appartement is gelegen op de eerste etage van een complex met lift.

Goed onderhouden vrijstaande villa met 3 slaapkamers, wijnkelder, waskamer,
hobbykamer, zonneterras aan de voorzijde, besloten en vrij gelegen achtertuin,
oprit en ruime garage voor 3 auto’s. De woning staat in een rustige groene
woonomgeving waar alleen bestemmingsverkeer komt en grenst aan een
prachtig natuurgebied.

In een rustig pittoresk straatje, in het centrum van Zandvoort, gelegen woning
met 4 slaapkamers, zonnige tuin op het westen, achterom en parkeren op
eigen terrein.
Strand en openbaar vervoer zijn op steenworp afstand te bereiken.

•
•
•
•

Geheel voorzien van dubbele beglazing en kunststof kozijnen
Berging in de onderbouw v.v. 80L boiler en aansluiting wasmachine/droger
Op loopafstand van het strand en nabij station en centrum
Woonoppervlakte ca. 75 m2

Vraagprijs € 214.000,--

•
•
•
•
•

Geheel voorzien van hardhouten kozijnen en dubbele beglazing
Buitenzijde geschilderd in 2006
Vloerverwarming begane grond en 1e verdieping
Alarminstallatie (met onderhoudscontract)
Gebruiksoppervlakte ca. 200 m2 , perceeloppervl. 360 m2

Vraagprijs € 825.000,--

panoramisch uitzicht

•
•
•
•
•

Keurig onderhouden
Buitenzijde geheel geschilderd 2008
Geheel voorzien van dubbele beglazing
Gemeentelijk monument
Gebruiksoppervlakte ca. 95 m2

Vraagprijs € 379.000,--

pension

nieuw

Boulevard Barnaart 16

Zeestraat 58 ‘Pension Mara’

De Favaugeplein 23 huis

Een bijzonder object op een bijzondere locatie; deze onalledaagse vrijstaande
woning wordt momenteel bewoond door een kunstenaar die er tevens zijn
atelier houdt. Als oud zeeman vergelijkt hij zijn woonkamer met de brug
van een schip; ramen rondom met 180 graden zicht op zee, een inspirerende
woon/werkomgeving. Deze unieke woning welke bijna grenst aan het strand is
8-hoekig van vorm, telt 2 verdiepingen en meerdere terrassen/parkeerplaatsen.

Op centraal punt gelegen zeer ruim en charmant pand, nu in gebruik als
pension met 12 kamers (incl. privégedeelte), een heerlijk zonnige tuin (zuiden)
met schuur en achterom op het zuiden. Het pand uit 1901 is goed onderhouden, ligt op 100 meter van het station Zandvoort, 150 meter van het strand en
midden in het centrum.

Direct aan de wandelboulevard gelegen voormalig 4 kamer hoekappartement
op de 1e woonlaag met ruim zonneterras van ca. 25 m2 op het westen en
fantastisch uitzicht over strand en zee. Het appartement is lange tijd verhuurd
geweest en de nieuwe eigenaar kan het geheel naar eigen smaak renoveren.

• Voorzien van airconditioning en 3 slaapkamers
• 2 inpandige bergingen via buitenzijde te bereiken
• Gebruiksoppervlakte ca. 180m2, perceeloppervlak 340 m2

•
•
•
•
•

Vraagprijs € 915.000,--

Vraagprijs € 795.000,--

Geheel voorzien van hardhouten kozijnen en dubbele beglazing
Wordt geheel gestoffeerd opgeleverd (pension en privégedeelte)
Gebruiksoppervlakte ca. 250 m2 (excl. de balkons en bergingen)
Perceeloppervlakte 305 m2
Inhoud ca. 740 m3

•
•
•
•
•

Wandelboulevard direct te bereiken via trap vanaf het terras
Ruime garage met elektrische deur
Geheel voorzien van kunststof kozijnen en dubbele beglazing
Zonwering aan zeezijde
Gebruikersoppervlakte ca. 75 m2

Vraagprijs € 279.000,-- incl. garage
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Actueel

Courant
11

Afscheid van
een tijdperk

Kleurplaat

Zie onze advertentie op de achterpagina

15

Win gratis
kaarten Bassie

Rubriek

September actie
Win een hele maand
gratis brood op de plank!
10 gezinnen kunnen winnen!

talent. In de jury zaten deze keer, naast voorzitter Conny Lodewijk, circusartieste Joyce
Koning-Hoezee en entertainer Bram Biesterveld (Pommetje Horlepiep).

Met honderden voor het laatst naar het strand

Zaterdag en zondag was Zandvoort weer in trek. Met

drommen tegelijk trokken veel zonaanbidders naar het

strand om misschien wel voor de laatste keer dit jaar van
een warm weekend te genieten.

Zandvoort Optiek

ALLE MONTUREN
50% KORTING
ALLE ZONNEBRILLEN
25% KORTING
Winnares Bianca Dorsman

door Stephanie Vork

De Mannetjes
Kunstfestijn

‘Zo, wat een talent. En we
konden het zelfs met onze
oordopjes in horen.’

Vol strand met mooi weer

groot succes. Prachtig zonnetje, lekker zomers, veel publiek, goede sfeer en vooral veel

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

nog 4 weken

Ringrace

De inale van het Youth Performing Art Festival, oftewel het Kunstfestijn 2008, was een

Meer info in de winkel en op:
www.gratisbroodopdeplank.nl

Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

Sport

Dorpsgenoot
Maarten Koper

Grote finale Kunstfestijn 2008
•Toscaans donker € 1,25
•Broodje tonijnsalade € 2,95
•Weekendtaartje € 7.95
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De tweede voorronde van
Kunstfestijn, zondag 24 augustus, was abrupt geëindigd
door een stroomstoring in de
muziektent. Daarom kregen de
deelnemers die toen niet aan
de beurt gekomen waren, tijdens de inaledag opnieuw een
kans. Vandaar dat het programma al om 12.00 uur begon.

Finalisten

Naast Remy (saxofoon), Sharida
(zang), Nicky (zang) en Naomi
(dans) uit de eerste voorronde,
konden het Oké-team (dans,
zang en entertainment), Op
je gezicht (poëzie/rap), Bianca
en band (muziek) en Rimona
(zang) aanschuiven bij de ‘grande inale’!

lust om naar te kijken en te
luisteren. De hele middag
was een groot succes en er
hing een gezellige en bruisende sfeer op en rond het
Raadhuisplein. Het prachtige
zomerse weer speelde ook
wel mee natuurlijk, maar
het waren vooral de jonge
getalenteerde podiumkunstenaars die voor deze sfeer
zorgden. Na een swingend
optreden van medeorganisator Joyce Vastenhouw, volgde
de juryuitslag. Op de vierde
plek eindigde de geweldige
danseres Naomi, derde werd
de jonge en stoere saxofonist Remy en op de tweede
plek eindigde het Oké-team.
Zangeres Bianca was, samen
met gitarist Brendo Boos en

pianist Chris Gouweleeuw,
de grote en verdiende winnaar van Kunstfestijn 2008.
Zij hebben een jaarcontract
bij boekingskantoor On-Air
DJ aangeboden gekregen,
een videoclipopname ter
waarde van € 1500, een
weekendje Center Parcs
voor vier personen en een
optreden tijdens het KiKa
Artiestengala 2009!

Tot slot

Kunstfestijn Zandvoort 2008
was een groot succes met veel
talent. Complimenten voor de
jonge enthousiaste organisatoren Roy van Buuringen en
Joyce Vastenhouw, voor de
vrijwilligers en voor alle deelnemers. Wij hebben genoten.

Alhoewel het NOS Journaal
anders deed vermoeden,
was het wel degelijk druk op
het Zandvoortse strand. De
nieuwsmakers hadden alleen
(bewust of onbewust) het
zuidstrand uitgekozen om
hun nieuwsitem te maken.
Het centrale en noordstrand
was wel degelijk vol. De NS
had extra lange dubbeldekkers
ingezet om alle strandgangers
naar onze woonplaats te vervoeren. Zaterdag ging dat nog
afgewisseld met een tweetal

historische treinen die ter
gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het station
Haarlem op een van de eerste
treintrajecten van Nederland,
tussen Haarlem en Zandvoort,
een pendeldienst onderhielden. Een trein met aan twee
kanten een stoomlocomotief,
er kan in Zandvoort immers
niet meer gedraaid worden, en
de eerste elektrische trein van
de NS trokken ook nog eens
een groot aantal treinliefhebbers naar onze badplaats.

Historische trein komt aan in Zandvoort

Dinsdag 9 september
Raadhuis en Remise
vanaf 12.00 uur gesloten.
Donderdag 11 september
wijkspreekuur Nieuw Noord

Uitslag

Talent na talent, het was een
1

waterstanden
restaurant aan het strand

De leden van de hoorcommissie hebben vorige week dins-

APK - Benzine en dieselauto’s
Onderhoud en reparatie alle merken

dag per iets verschillende onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan Strand en Duin geschouwd. Zo werd een

Tel. 023 - 571 57 07

aantal strandpaviljoens bezocht maar ook een bunker van

www.clubnautique.nl

het Kostverlorenpark. De commissieleden werden bijge-

Occasion in - en verkoop o.a.:
Daihatsu Cuore - Juni 1995
Fiat Punto 1.1 - Juli 1998
Renault Twingo - April 1997

Prijs € 1.450,-Prijs € 2.750,-Prijs € 2.950,--

Volvo S40 - 1999

Prijs € 4.750,--

APK bij aflevering
Staat uw auto er niet bij kom dan gerust
langs Curiestraat 10 Zandvoort Noord
Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Weer of geen weer
altijd gezellig!
Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~
~ Verzorging van overledene ~
Begeleiding
voor nabestaanden ~
~
Persoonlijke
aandacht
voor U en Uw dierbare ~
~
Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart
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kerkdiensten

ZONdag 7 september

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.30 uur ds. mr. J.W. Verwijs
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
www.aap-parochies.nl
10.30 uur de heer P. vd. Smaal
RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan 9,
Aerdenhout
www.aap-parochies.nl
10.30 uur pastor D. Duijves

colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@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

Opa is in de hemel dus heel ver,
Net zoals Opa word jij een mooie ster.
Iedere avond zal ik naar de sterren in de hemel staren,
En alle mooie herinneringen blijven bewaren.
Ik zal je missen.
Jordey
2

staan door een externe adviseur (!), die de bezwaren van inwoners en neringdoenden omtrent het plan moet beoordelen. De tocht vond voorafgaand aan de hoorzitting plaats.
Een aantal ingediende zienswijzen gaf aanleiding voor de
ietstocht. Tijdens de tocht
kwamen de commissieleden
dan ook een veel typerende
dingen tegen. De gemeente
wil met name de ‘verrommeling’ tegen gaan, alleen is de
vraag wat dat nu precies is.
Een behoorlijk aantal strandpaviljoens gebruikt de ruimte tussen hun paviljoen en
het hekwerk dat de Zeereep
afschermt als opslagplaats
voor van alles en nog wat.
Sommige zeecontainers
worden bijna alleen nog
door roest bij elkaar worden
gehouden. In de vorige raadsperiode maakte de huidige
wethouder met strandzaken
in portefeuille, Wilfred Tates
(VVD), zich al grote zorgen
over deze rommel dat het
imago van Zandvoort zou
kunnen schaden.
Tijdens de hoorzitting werden een aantal zaken wat duidelijker. Zo vroeg men zich af
of de Watersportvereniging
Zandvoort een strandpaviljoen is of niet. De strandpachters willen dat niet en
de vereniging zelf ook niet.
Die is alleen voor leden toe-

cartoon

gankelijk. Moet je dat dan als
gemeente afdwingen? Ook
willen sommige pachters
hun bedrijf met een tweede laag uitbreiden en niet
alleen voor opslag. Zo zouden een aantal een dakterras voor hun gasten willen
creëren. Het ontwerpbestemmingsplan biedt daar
echter geen ruimte voor.
In ieder geval heeft de hoorcommissie door de schouw
een duidelijker beeld gekregen van het plangebied
en wat daarover in de ingebrachte zienswijzen is
aangegeven en die kunnen
worden beoordeeld. Dat
alleen al is een grote klus,
want er staan verschillende
belangen tegenover elkaar:
die van de gemeente en die
van vele belanghebbenden
in het gebied. Daarnaast
spelen de ruimtelijke indeling en de toekomst van
Zandvoort ook een belangrijke rol. De komende tijd zal
de hoorcommissie zich beraden over de zienswijzen
en de toelichtingen hierop,
waarna zij met een advies
richting college en raad zal
komen.
Hans van Pelt

Politiek

Raadsvergadering 2 augustus

Raadsvergadering draaide om moties
De korte agenda van de raadsvergadering van afgelopen
dinsdag zorgde er niet voor dat het uiteindelijk ook een

korte vergadering werd. Een interpellatie en aanvankelijk
2 moties zorgden voor de nodige discussie.
Met name de moties van
het CDA en GBZ waren aanleiding van meer dan een
uur discussie. Beiden werden ingediend om te voorkomen dat de weekmarkt
de komende vijf jaar op
het Zwarte Veld zal komen.
Naar verwachting zal dit
voor behoorlijk extra parkeerbelasting zorgen voor
de omwonenden. Allerlei
argumenten werden aangedragen en diverse andere
locaties werden onder de
loep genomen, burgemeester Niek Meijer was echter
niet te vermurwen. Hij verving de afwezige wethouder Wilfred Tates en kon
dus niet zo exact zijn als
hij misschien wel wenste.
Het grote punt van Meijer

was de veiligheid waar hij
als portefeuillehouder wel
mee te maken heeft. Een
aantal alternatieve locaties
is volgens de brandweer onveilig en dus niet geschikt.
Een punt waar alle fracties
het over eens waren was
de weg die door Tates bewandeld was. Vooral het
gebrek aan communicatie
met de bewoners werd
door iedereen gehekeld. In
tweede termijn kwam de
VVD bij monde van Belinda
Göransson met een derde
motie die een systeem
van dagparkeerkaarten
voor de bewoners van de
Koningstraat en omgeving
voorstond. Volgens de burgemeester was die motie
echter niet nodig omdat

Voor de derde keer op rij mag de organisatie van Circuit Park Zandvoort het startsein geven voor een nieuw

seizoen A1GP. Evenals vorig jaar heeft de Stichting 1

Zandvoort weer een groot scala aan activiteiten rondom
dit feest georganiseerd.

Daarover willen wij u komende week verder informeren. Wat wel van belang

is, is het volgende. Stichting
1 Zandvoort wil graag de ondernemers van Zandvoort

De CDA-interpellatie over
de gang van zaken rondom
de aankoop van strandpaviljoen Venice Beach
werd vooral gekenmerkt
door het door alle fracties
geconstateerde gebrek
aan beleid aangaande de
eventuele vermindering
van het aantal paviljoens.
Het college wil een kwaliteitsslag maken op het
strand en wil daartoe tot
vermindering overgaan.
Terecht maakten de fracties daartegen bezwaar
omdat dit soort zaken
niet vastgelegd zijn en er
slechts nu en dan zijdelings over is gesproken.

enthousiast maken voor het
evenement en heeft een etalage wedstrijd uitgeschreven. De ondernemer met de
mooiste door de A1GP geïnspireerde etalage krijgt een
mooie prijs. Ook daarover
komende week meer. Heeft
u nog even de tijd om iets
moois te verzinnen!

Nieuw zebrapad op Hogeweg
Afgelopen vrijdag heeft de gemeente de belofte van een

zebrapad op de Hogeweg, nabij de Oranjestraat, ingelost.
De nieuwe oversteekplaats was al lange tijd een grote

Druk: Dijkman offset
Visseringsweg 40 - Diemen

veilig deze vrij drukke straat oversteken.

wens van een groep omwonenden. Hierdoor kunnen zij
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het college die weg al bewandeld had waarna de
motie werd ingetrokken.
Hij ontraadde de beide
andere moties die na
stemming dan ook geen
meerderheid achter zich
kregen.

Volop activiteiten rondom de A1GP

Vormgeving: IR Design Zandvoort

Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort

Lieve Oma,
Je mag nu rusten, want je bent moe.
Eindelijk mag je naar Opa toe!

Hoorcommissie op de fiets
door plangebied

Zebrapad Hogeweg

Eigenlijk stond deze oversteekplaats, die ook in het
Gemeentelijk Verkeers- en
Vervoersplan is opgenomen,
pas in 2009 op het programma om aangelegd te worden.
Door enkele schriftelijke acties van bewoners heeft het
college de realisering van
dit zebrapad nu naar voren
gehaald. Binnenkort zullen
nog de bloembakken worden verwijderd en de opstap
van de beide stoepen voor
rollators, kinderwagens en
dergelijke geschikt worden
gemaakt.

column

Volgens mij…

is de zomer voorbij. Dat is niet
alleen aan de temperatuur te
merken. Ook de verenigingen
zijn begonnen met het nieuwe winterseizoen. Zelfs het
aanbod om mee te doen met
creatieve en educatieve cursussen liegen er niet om. Zo te
zien maakt Zandvoort zich op
voor een gevarieerd cultureel
seizoen. Want wie heeft geen
zin in de uitvoeringen van de
vele koren die Zandvoort rijk is
of de toneel-, cabaret- en jazzvoorstellingen in De Krocht?
Hoewel de burgers op
het culturele vlak erg actief
zijn, blijft de animo bij de
gemeente erg mager. Deze
desinteresse suddert al jaren
voort. Kijk maar eens naar
het voormalige kerkgebouw
‘De Krocht’. Ondanks dat ik
met veel plezier de activiteiten in De Krocht volg, gruwel
ik al bij het idee om urenlang
op een onmogelijk doorzwiepend plastic stoeltje te zitten.
Na een voorstelling heeft de
fysiotherapeut de volgende
dag weer een aardige klus.
Ook achter de coulissen moet
het vreselijk zijn. Het voldoet
niet aan de eisen die gesteld
worden aan een uitvoeringsruimte. Deze opmerking staat
zelfs zwart op wit in het boekje van drs. Maaike Verberk. Zij
heeft in 1996, in opdracht van
de gemeente, een onderzoek
gedaan naar het gemeentelijke beleid over de kunst in
Zandvoort. In een van haar
conclusie’s zegt ze dat het
Zandvoort ontbreekt aan een
aantal goed uitgeruste accommodaties! Ook de werkgroep
Cultuur heeft in 2007 een wervend advies aangeboden. Er is
niets mee gedaan!
Over een poosje wordt de
spoeling nog dunner als het
Gemeenschapshuis wordt gesloopt. Wat blijft er dan aan accommodatie’s over? Wordt het
voor de verenigingen ‘samen
spelen, samen delen’ in de
brede school of De Krocht? Of
gaat het college ‘héél
hard aan de slag’ om
Zandvoort een jaarrondaccommodatie
aan te bieden?

Nel Kerkman

familieberichten
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evenementen agenda

burgerlijke stand
Geboren:

Keuzeweekmenu
(ma t/m vrij)
Avocado met krab/garnalen
Franse uiensoep
Carpacio
Tongilet botersaus
Mixed Grill
Scholilet
Palacinka
€ 16,75

Marcus Frederik Martijn, zoon van: Maathuis, Michiel Adriaan
en: Abas, Fleur Elisabeth Rudolphine.
Tom, zoon van: Meijerink, David William en: Koper, Sabrina.
Angel Jersey, dochter van: de Boer, Sidney Peter en: Danenberg,
Alexandra Maria.
Tijn Hendricus Marinus, zoon van: Jansen, Johannes Dingenus
en: Stuurman, Elisabeth Maria.
Julia Angelika, dochter van: Oosterveld, Klaas en: van der
Spiegel, Jessica.

Ondertrouwd:

Feizaskari, Siroos en: Aghai, Delaram.
ten Velden, Paul Eric en: Valks, Johanna.

Gehuwd:

6

septseptseptsept

16 augustus - 29 augustus 2008

Mul, Michel Johannes Simon en: Hall, Abigail Elizabeth.
Kortleve, Paul Jörgen en: Igel, Renée Marie-Louise.
Ploegsma, Wouter Evert en : Smit, Jilliza.
van Galen, René Karel Hendrik en: van Dansik, Ursula.
Hobbelen, Hubertus Remigius Wilhelmus en: Moll, Nelly Gerda.
Gazan, Benjamin Ilja en: Ouwehand, Cornelia Dirkje.
van Oostrom, Johannes Wilhelmus en: van Overdijk, Catharina
Johanna Maria.

6
6+7
7

13
13+14
19

21
27

28
28

September

Week 36 • 2008

Korendag - 24 koren uit heel Nederland
zingen in de kerk. 10.00 tot 22.00 uur,
Protestantse kerk, gratis toegang

Hoera!
7 september wordt

Laura Castien

Na ruim 30 jaar sluit de ‘NZH’ restauratie haar deuren. Uitbaters Harry en Toos Hoejenbos
gaan met pensioen omdat de gemeente het pand in verband met het project Louis Davis
Carré leeg opeist. Het ‘sociale praathuis’ van Zandvoort is niet meer.

Rommelmarkt - Parkeerterrein Pluspunt/
Vomar, 10.00-15.00 uur
Open Monumentendag - Landelijk
HARC GP Classic - (autoraces) Circuit
Cabaret - Middelbare meiden, in De Krocht
Classic Concerts - Protestantse Kerk
Stads- en Dorpsomroepersconcours Kerkplein

Shantykoren- en Zeeliederenfestival - Centrum

VVV Zandvoort: de hele zomer 7 dagen per week geopend!

Donderdag
11 september

onze welbekende
artiestenavond

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)

Multi functioneel

Trophy of the Dunes - (autoraces) Circuit

Overleden:

van den Broek, Gerardus Johannes, oud 84 jaar.
van Velsen, Margaretha Jacoba, oud 58 jaar.
Friederich, Eveline Wilhelmine, oud 62 jaar.
Meeth geb. Kühr, Käthe, oud 85 jaar.
Kwakkenbos, Cornelis Ignatius Emmanuel, oud 57 jaar.
Hoefnagel, Jacobus Laurens, oud 82 jaar.
Sandbergen geb. Anröchte, Johanna Hendrika, oud 86 jaar.
Kreuger geb. Molenaar, Jannetje, oud 91 jaar.
Vierveijzer geb. Lansman, Johanna Maria, oud 92 jaar.
Franken geb. Kerkman, Mengsje, oud 85 jaar.

Een tijdperk komt ten einde

Open dag - Algemene Begraafplaats. 13.00-17.30 uur

Zilveren Kruis Achmealoop - Halve
Marathon Duinpieperpad en Visserspad

Zandvoortse Courant • nummer 36 • 4 september 2008

Het bleef nog lang druk vrijdagavond

Vrijdag 29 augustus jongstleden kwam een einde aan
30 jaar sociaal gebeuren
binnen de Zandvoortse gemeenschap aan de Louis
Davidsstraat. Vanaf 15.00 uur
konden de vaste gasten nog
één keer ‘gebruikmaken’ van
het royale echtpaar. En dat
hebben ze geweten! Naar
schatting kwamen ca. 400

gasten een laatste groet aan
het markante gebouwtje met
de even markante uitbaters
brengen. Dat ging gepaard
met de nodige drankjes en
hapjes. De ‘Bananas’, een vaste groep ‘vrijdagklanten’ die al
jaren in dit etablissement op
vrijdag het weekend verwelkomt, bood namens de vaste
gasten een reis aan. Uiteraard

haalde de speaker van dienst,
de uiterst welbespraakte en
voor velen een onverwacht
grappige Henk Kinneging,
nog enkele anekdotes aan
en kreeg daardoor de lachers,
met Harry en Toos voorop, op
zijn hand. Het bleef nog lang
druk en gezellig aan de Louis
Davidsstraat die nooit meer
dezelfde straat zal zijn!

Succesvolle open dag Pluspunt

Afgelopen zaterdag presenteerde Pluspunt tijdens een open dag de mogelijkheden die
er in het nieuwe gebouw geboden worden. Vlak voor het winterseizoen, als de cursussen
weer van start gaan, hebben veel bezoekers van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook
eens met Pluspunt zelf kennis te maken.

Gratis entree

Met de ZandvoortPas heb
je niet alleen voordeel bij
de weekaanbiedingen van
de diverse aangesloten
winkeliers. Ook de politie
heeft gebruik gemaakt
van de ZandvoortPas maar
dan wel in ander verband.
In een gevonden portemonnee zat onder andere
een ZandvoortPas. Op de
pas staat wel de naam
maar niet het adres. Om
de portemonnee aan de
rechtmatige eigenaar terug te geven, belde de politie naar het kantoor van
de Zandvoortse Courant
voor nadere informatie. De
portemonnee met inhoud
kon door deze bijzondere
actie weer teruggegeven worden aan de gedupeerde. Een goede reden
om deze multifunctionele
ZandvoortPas(poort) snel
te bestellen.

Vroege Kerst

In de mr. Troelstrastraat viel
de Kerst dit jaar wel erg
vroeg. Tijdens het organiseren van het 10de TroelBBC
werd het idee geboren om
de mr. Troelstrastraat om te
toveren in een echt kerstbos
met Kerstmannen, -vrou-

18 jaar

Van harte gefeliciteerd meissie!
Mama, papa en oma
Danny, Linda en Michael, Tijmen

Al uw verzekeringen bij
één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.

Inboedelverzekering

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Snel en goed geregeld

Krant niet ontvangen?
4

Grand Café Danzee - Kerkplein 8 - T. 023 571 22 52

Bel vrijdagmiddag

06-1139 1478

of mail:
info@zvo-verspreiders.nl

Een cursist met docente Hilly Jansen

Natuurlijk is het niet alleen
het wijksteunpunt. Ook
worden er op allerlei gebied
cursussen aangeboden: van
schilderen tot muziek, van
digitaal foto’s bewerken tot
buikdansen en van bridge
tot akido (zelfverdedigingsport). Het aanbod is dus zeer
divers en voor zowel begin-

ners als voor gevorderden
zijn er diverse mogelijkheden. Belangstellenden konden zich op deze dag ook al
inschrijven voor de cursus
van hun gading. Tevens was
een aantal zorginstellingen aanwezig. De open dag
werd opgeluisterd door een
drumband waarin diverse

Zandvoortse inwoners als
gast meespeelden.
Meer informatie over de
diverse activiteiten die in
Pluspunt Noord worden georganiseerd kunt u vinden via
de totaal vernieuwde website
www.pluspuntzandvoort.nl
of krijgen via tel. 5740330.

wen en -engelen. Zelfs een
verdwaalde paashaas werd
gesignaleerd! In plaats van
de jaarlijkse barbecue werd
er een 3 gangendiner a la
Kerst geserveerd. Het klapstuk van de avond was een
bezoek van soldaten van het
Leger des Heils. De kerstboom kan blijven staan
want over 15 weken is het
al weer zover. Misschien is
er dan wel een zomerfeest
in de Troelstrastraat?

Dichter bij Zee gezocht

De voorbereidingen op de
verkiezing van de nieuwe
Dichter bij Zee zijn in volle
gang. Tijdens Kunstkracht
12, de kunstmanifestatie die
in het weekeinde van 10 tot
en met 12 oktober georganiseerd wordt, zal de nieuwe
Dichter bij Zee bekend gemaakt worden. Denk je dat
jij hét schrijftalent bent die
Zandvoort in al zijn facetten
kan beschrijven dan moet je
snel reageren. Iedere dichtende inwoner van Zandvoort
van 18 jaar of ouder kan zich
tot 12 september bij de gemeente voor deze eervolle
titel aanmelden. Er zijn wel
een aantal voorwaarden
waar je aan moet voldoen. Op
de website www.zandvoort.
nl kan je deze voorwaarden
vinden. Via de mail dichterbijzee@zandvoort.nl kunnen
geïnteresseerden informatie
aanvragen en zich ook aanmelden.

Eindelijk geslaagd

Per 15 september is het dan
zover. Burgemeester Niek
Meijer en zijn vrouw hoeven
niet meer heen en weer te
rijden tussen Nibbixswoud
en Zandvoort om aanwezig
te zijn bij openingen en andere activiteiten. Want om te
voldoen aan de woonplaatsverplichting voor de eerste
burger van Zandvoort is de
intensieve woningspeurtocht beloond in een tijdelijk huurappartement aan
de Hogeweg. Voor het gezin
Meijer zullen er rustiger tijden aanbreken. Welkom in
Zandvoort.

Einde seizoen

De dienst huisartsenpost
waar inwoners en toeristen
bij een huisarts en assistente
in het gebouw ‘De Rotonde’
tijdens drukke zomerse
weekenden terecht konden,
is vanaf 2 september gesloten. De EHBO post daarentegen is (weersafhankelijk)

van 10.00 uur tot 20.00
uur nog wél geopend.
Het telefoonnummer
023-5714445 wordt bij afwezigheid automatisch
doorgeschakeld naar
Medisch Netwerk. Het is
nog niet zeker of de medische post tijdens de A1GP
open is maar dat zal bijtijds worden vermeld.

Skatebaan

Per september beginnen de werkzaamheden
in de Louis Davids Carré
met het afbreken van
de Mariaschool die nu
leeg staat en het bouwrijp maken voor de brede
school. Daarvoor zal de
tijdelijke skatebaan op
het speelterrein aan de C.
Slegersstraat weer plaats
moeten maken voor de
nieuwbouw van de brede
school. Bij navraag is, na
een jaar bedenktijd, nog
geen besluit genomen
waar de skatebaan naartoe gaat. Misschien weten de jongeren zelf wel
een geweldig plekje voor
hun felbegeerde speelvoorziening?

Nieuwe expositie

Elke maand wisselt de
expositie in de openbare
bibliotheek de Duinrand
in Zandvoort . In de
maand september exposeert Margriet Groos
– Swagerman, geboren
in IJmuiden, haar aquarellen. De kunstwerken
zijn tijdens de openingstijden van de bibliotheek
te bezichtigen. Ook het
Zandvoorts Museum gaat
haar expositie verwisselen. Tot en met 7 september is de geweldige
tentoonstelling ‘60 jaar
circuit Zandvoort’ nog te
bewonderen. Voor degene die nog niet geweest
zijn, is het de laatste kans
om er alsnog naartoe te
gaan.
5

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke
Julianaweg 25 Zandvoort

S
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Vraagprijs:
€ 495.000,- k.k.

lijk 1 meter zal gaan stijgen.

staan na een rapport waarin staat dat de zeespiegel moge-

Deze en andere maatregelen zullen via een brief
aan de bewoners, ondernemers en werknemers
van Zandvoortse bedrijven
die door de maatregelen
getroffen zullen worden.
Inmiddels heeft de gemeente de strandpaviljoenhouders aangeschreven.
Het verzoek is: of ze blijven
ook dit weekend nog open
of ze zijn al bezig met het
afbouwen van hun paviljoen, maar in ieder geval
wil de gemeente niet dat
ze tijdens dit evenement
met hun spullen rondrijden.
Daarvoor is het gewoon
te druk tijdens het A1 GP
weekend.

Burg. Van Alphenstraat 61-14 Zandvoort

Wist u dat wij ons nieuwe woningaanbod via een zgn.
“primeurmailing” aan een selecte groep woningzoekenden
presenteren vóórdat de woning officieel “op de markt”
komt? Via de primeurmailing bent u er altijd verzekerd
van dat u als eerste op de hoogte wordt gebracht van
nieuw woningaanbod dat aan uw zoekcriteria voldoet.
U kunt zich hiervoor – vrijblijvend - aanmelden via
nick@vrijehuizenmarkt.nl of bel onderstaand telefoonnummer voor meer informatie.

aantal straten zal volledig en voor alle verkeer afgesloten

mende A1GP, van 3 tot en met 5 oktober aanstaande. Een

worden afgesloten.

Vraagprijs: € 369.000,- k.k.

***ALTIJD ALS EERSTE OP DE HOOGTE VAN
ONS NIEUWE WONINGAANBOD? MELDT U NU
AAN VOOR ONZE “PRIMEURMAILING”!***

verklaring namens Zandvoort over de commotie die is ont-

van dranghekken die voorzien zijn van een verbodsbord

• Hoekwoning met o.a. 4 slaapkamers, oprit voor 2 auto’s, garage en
riante tuin (ca. 200 m²) rondom!
• Gelegen in rustige woonomgeving in Zandvoort Zuid;
• Deze eengezinswoning dient deels gerenoveerd te worden;
• Begane grond: o.a. hal, toilet met fontein, living met schuifpui naar achtertuin,
toegang tot semi open keuken met toegang tot achtertuin;
• 1e verdieping: 3 slaapkamers, badkamer vzv doucheruimte en wastafel;
• 2e verdieping: 1 ruime zolderkamer met dakkapel aan oostzijde;
• Voortuin op het westen, zijtuin en achtertuin op het oosten met stenen schuur
en achterom;
• Bouwkundig rapport ter inzage bij verkopend makelaar;
• Oplevering op korte termijn mogelijk;
• Woonoppervlakte ca. 110 m², perceel 280 m², inhoud ca. 280 m³.

• Halfvrijstaande 50-er jaren woning met o.a. garage, oprit voor meerdere auto’s
en vrij uitzicht over de “Amsterdamse Waterleidingduinen”!
• Gelegen op een perceel van 319 m² eigen grond met een ca. 15 meter diepe achtertuin!
• Gesitueerd op een geliefd gedeelte van de Frans Zwaanstraat, waar het vrije uitzicht niet
belemmerd wordt door parkeervoorzieningen voor de deur;
• Royale living vzv eiken parketvloer, div. raampartijen en opensl. deuren naar de tuin, keuken
met toegang tot de achtertuin, toilet met fontein, 3 slaapkamers op 1e verdieping, badkamer
vzv ligbad, douchecabine, wastafelmeubel en 2e toilet, 4e slaapkamer op
zolder;
• Voortuin op het zuiden en een besloten achtertuin op het noorden met 2
terrassen;
• Woonoppervlakte ca. 140 m², perceel 319 m², inhoud ca. 325 m³.

aantal verkeersmaatregelen genomen rondom de ko-

geweest bij het TV programma EénVandaag. Hij gaf een

aansluiting met de Van Lennepweg, uitkomen door middel

Willem Draijerstraat 23 Zandvoort

• Uitstekend onderhouden 3-kmr maisonnette met o.a. 3 balkons en fraai
uitzicht op de duinen!
• Gelegen op de 2e en 3e verdieping van het volledig gerenoveerde app. complex “Residentie
Santhorst”, op steenworp afstand van strand, boulevard en duinen;
• 3e verdieping: woonkamer met fraai duinzicht, moderne keuken vzv div. inbouw apparatuur en
toegang tot balkon op zuidoosten, toilet met fontein;
• 2e verdieping: gang met vaste kastenwand, moderne badkamer met o.a. doucheruimte, wastafelmeubel en 2e toilet , 2 (voorheen 3) ruime slaapkamers met balkon;
• Volledig voorzien van kunststof kozijnen
en dubbele beglazing;
• App. complex beschikt over twee liften en
afgesloten parkeerterrein voor bewoners;
• Huurcontract grote hoekgarage met extra
bergingsmogelijkheden ter overname;
• Woonoppervlakte ca. 90 m², inhoud ca.
235 m³.

Vraagprijs:
€ 259.000,- k.k.

Ondernemers en werknemers van Zandvoortse
bedrijven kunnen gratis
doorrijkaarten ophalen.
Inwoners laten hun paspoort of rijbewijs zien. Staat
daarin nog niet vermeld dat
zij in Zandvoort woonachtig zijn, dan kunnen ook zij
een doorrijkaart ophalen bij

de gemeente. Deze worden
momenteel gedrukt en de
gemeente zal via advertenties laten weten wanneer
betrokkenen ze op kunnen
halen. De aankondiging
wordt zo rond medio september verwacht.
De gemeente vraagt alle
ondernemers hun leveranciers er op te wijzen dat
Zandvoort de gastheer is
van de A1GP en dat dit natuurlijk gevolgen heeft voor
de bereikbaarheid van onze
woonplaats tijdens de race.
Ook heeft de gemeente alle
sportverenigingen gevraagd
om rekening te houden met
de A1GP en om tijdens dit
weekend geen grote wedstrijden te organiseren.
Vanaf maandag 8 september kunt u op de gemeentewebsite A1GP-onderdeel
raadplegen, duidelijk gemarkeerd op de homepage.
De gemeente plaatst daar
alle relevante gemeenteinformatie.

OV-chipkaart
ook in Zandvoort
De nieuwe chipkaart die de overheid aan het ontwikkelen

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De leukste courtage van Nederland*;
Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook ’s avonds;
Persoonlijke en pro-actieve karakter van onze dienstverlening;
Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop,
aankoop, verhuur en beheer;
No cure, no pay;
Gratis waardebepaling van uw woning;
Gratis hypotheekadvies;
Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!
Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites: funda.nl, zah.nl, jaap.nl,
huislijn.nl, woonkrant.nl, marktplaats.nl en natuurlijk vrijehuizenmarkt.nl!
* Vraag naar de voorwaarden

BEL 023 – 5 731 999
Nick ten Broeke
Emmaweg 21
2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 – 5 732 007
M.: 0655 – 13 03 65
E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

www.vrijehuizenmarkt.nl
Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

Wethouder bij EénVandaag

Om alles in goede banen te leiden, heeft het college een

die zelf volledig afgesloten zal zijn vanaf de rotonde tot de

Verkoop bij inschrijving

Frans Zwaanstraat 44 Zandvoort

Wethouder Marten Bierman is gisteren kort aan het woord

zijn. Zo zullen alle straten die op de burg. Van Alphenstraat,

• In het hart van het geliefde “Groene Hart” van Zandvoort, ligt deze
charmante 30-er jaren halfvrijstaande woning (type 2/1 kap) op een perceel van ruim 500 m² met garage en een ruime voor-, zij- en achtertuin!
• Een woonhuis ( bj 1937) welke volledig gerenoveerd dient te worden;
• Beg. grond: o.a. royale hal met voorportaal, toilet met fontein, brede
woonkamer-en-suite met origineel suitestel, voor- en achterkamer met marmeren
schouwen, keuken met toegang tot achtertuin;
• 1e verdieping: 3 slaapkamers, badkamer met o.a. doucheruimte en 2e toilet,
balkon;
• Aan u de kans van dit charmante huis op een toplocatie een droomhuis te maken!
• LET OP: DIT HUIS IS UITSLUITEND TE BEZICHTIGEN VAN 26 AUGUSTUS 2008
TOT EN MET 12 SEPTEMBER 2008 EN BIEDINGEN GESCHIEDEN UITSLUITEND
OP BASIS VAN VERKOOP BIJ INSCHRIJVING!
• Woonoppervlakte ca. 180 m² (excl. garage), perceel 504 m², inhoud ca. 430 m³.

S
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Verkeersmaatregelen
rondom A1GP weekend

is voor het openbaar vervoer, is vanaf 1 september ook op
de buslijnen 80 en 81 van Connexxion geldig.
Reizigers die in het bezit zijn
van een OV-chipkaart kunnen op diverse lijnen hun
chipkaart gebruiken. Het
eventueel overstappen op
een lijn zonder de apparatuur voor de OV-chipkaart,
zult u nog steeds een strippenkaart nodig hebben. De
strippenkaart en overige pa-

pieren vervoerbewijzen blijven dus vorlopig nog geldig
op alle bussen. Bij vragen of
het aanvragen van de OVchipkaart kunt u contact
opnemen met de klantenservice van Connexxion (telefonisch via: 0900 - 2666399
(lokaal tarief) of via de website www.connexxion.nl).

Rond 2012 zal er een beslissing
worden genomen voor wat
betreft het ophogen van een
gedeelte van de Zandvoortse
Zeereep. Bierman:“Zandvoort
moet aan zee blijven liggen.
De kustverdediging in zee
moet onder water aangelegd
worden en niet, zoals één van
de voorstellen, boven water
uitsteken en dan geschikt
worden gemaakt om er iets
op of mee te doen.”
Maar er gebeurt meer op het
gebied van kustversterking
en kustverdediging. Op 30
september aanstaande zetten de gemeente Zandvoort,
de provincie Noord-Holland,

het ministerie van Verkeer
en Waterstaat en het hoogheemraadschap van Rijnland
hun handtekening onder een
intentieverklaring, die in de
komende drie jaar zal leiden tot een definitief plan
voor de versterking van de
Zandvoortse kust. Uiteraard
betrok de wethouder ook
de Middenboulevard erbij.
“Een rij zandbanken ver op
zee zorgt ervoor dat de zone
die veilig is verder zeewaarts
komt te liggen. Daardoor
mag Zandvoort meer doen
in de Middenboulevard zoals
bijvoorbeeld het realiseren
van ondergrondse parkeergarages.”

Wethouder Marten Bierman

Vergoedingen voor
brillen en contactlenszen
Voor dragers van een bril of contactlenzen, zijn diverse
tegemoetkomingen of vergoedingen mogelijk. Daar gaat

vanaf 2009 wel iets in veranderen: de teruggave van de belasting verdwijnt. Zandvoort Optiek informeert u graag.

Het jaar 2008 is het laatste jaar om nog te proiteren bij
aanschaf van een bril of len¬zen van de ‘aftrek buitengewone
uitgaven’. In 2009 verdwijnt de aftrekpost brillen en lenzen
volledig. Het loont zeer de moeite om te berekenen of de aanschaf dit jaar nog voordeel ople¬vert. Dit kan, afhankelijk van
uw inkomen en persoonlijke situatie, behoorlijk oplopen.

Teruggave zorgverzekering

In de aanvullende verzekering bieden bijna alle zorgverzekeraars een vergoeding voor brillen en lenzen. Onterecht
wordt soms de indruk gewekt dat u voor zo’n vergoeding
enkel terecht kunt bij optiekketens. Niets is minder waar.
Iedere zorgverzeke¬raar geeft u, indien u het juiste pakket
hebt, een vergoeding op brillen en lenzen bij elke opticien,
dus ook bij Zandvoort Optiek, Kerkstraat 34-36.
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Etos

door Erna Meijer

Doordat de Etoswinkel deze week is verhuisd van de Jupiter Passage naar de Kerkstraat, leek het ons goed eens aan-

dacht te besteden aan het Zandvoortse iliaal van één van de
grootste drogisterijketens van ons land.
De geschiedenis van Etos
(Eendracht, Toewijding ,
Overleg en Samenwerking)
gaat terug tot 1918 toen werknemers van het Eindhovense
Philips een coöperatie oprichtten met als doel kruideniers- en drogisterijwinkels
te exploiteren. In 1931 werden
de winkels geprivatiseerd en
in 1973 nam Ahold de keten
over.
Het heeft lang geduurd voordat in Zandvoort een iliaal
werd gevestigd, namelijk in
oktober 2005. Thans werken
er negen personeelsleden en
volgens assistent-drogiste
Friederika Kofler is dit een
heel leuk team, waardoor het
altijd gezellig werken is.
Etos biedt een breed assortiment voor elke portemonnee,
met keuze uit tal van bekende
topmerken. Maar ook een uitgebreide en scherpgeprijsde
collectie van het eigen merk
dat zich qua kwaliteit kan
meten met A-merk producten. Friederika: “Wij zijn heel
sterk op de markt met alles
op het gebied voor baby’s.
Dit varieert van meer soorten
babyvoeding, de exclusieve
verkoop in Nederland van de
milieuvriendelijke babyproducten van Nature Babycare,
een enorme collectie spenen
tot babyspeelgoed.”
Etos besteedt, o.a. via Internet,
veel aandacht aan de opleiding van de medewerkers,
want de klanten goed adviseren staat hoog in het

vaandel. Dit geldt vooral bij
de verkoop van geneesmiddelen. Dat blijkt ook wel uit
het feit dat Etos Zandvoort
zich een gecertiiceerde drogisterij mag noemen. Dit
certiicaat vormt het bewijs
dat de drogisterij voldoet aan
een reeks strenge eisen en
waarborgen bij de verkoop
van zelfzorggeneesmiddelen.
Men moet continu voldoen
aan strenge kwaliteitseisen
en ook wordt de vakkennis
van de (assistent-) drogist,
die altijd in de winkel aanwezig dient te zijn, regelmatig
gecontroleerd.
Uiteraard kunt u uitgebreid
terecht voor zowel vrouwenals mannencosmetica en
voor op reis is er, heel handig,
een groot aanbod aan miniverpakkingen shampoos en
bodylotions. De vitaminelijn
biedt tevens genoeg keus.
Friederika: “Wij doen ons
best om de klanten zo goed
en vrolijk mogelijk de deur te
laten uitgaan. Dat kan door
bijvoorbeeld de cadeautjes
zo leuk mogelijk in te pakken, maar ook door de klant
serieus te nemen en diens
privacy bij de aanschaf van
bepaalde artikelen te bewaken.
Etos is vanaf 4 september te
vinden in de Kerkstraat 31,
Zandvoort. Tel. 5732268.
Openingstijden:
maandag 11.00-18.00 uur,
di. t/m vr. 09.00-18.00 uur,
za. 09.00-17.00 uur en
zondag 12.00-17.00 uur.
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Woning verkopen? Kies de actieve NVM makelaar!
Van Speijkstraat 14a

Zandvoort

Deze zéér verrassende en sfeervolle 3-kamer bovenwoning heeft twee uitmate zonnige balkons
en is gelegen op de 1e etage. Het is uitstekend
gelegen aan de Van Speijkstraat net buiten het
centrum. Het beschikt over een royale woon- /
eetkamer, een moderne keuken, 2 prettige
slaapkamers en een verzorgde badkamer. Er zijn
voldoende parkeermogelijkheden in het vergunningen gebied. U bent van harte welkom.
• Openslaande deuren naar het zonnige balkon;
• Ideaal als starters woning nabij het centrum;
• C.V. ketel bouwjaar ca. 2000;
• Woonopp. ca. 95 m2, bouwjaar circa 1925.

Ruime en sfeervolle bovenwoning welke voorzien is van authentieke details. De woning heeft
drie slaapkamers en is gelegen op een levendige
locatie op loopafstand van het centrum en het
strand. Deze woning moet u van binnen hebben
gezien om een goed beeld te krijgen.

Kostverlorenstraat 72a

Zandvoort

• Geheel voorzien van dubbel glas;
• Centraal gelegen op loopafstand van het
strand, centrum en station;
• Het geheel verkeert in goede staat van
onderhoud;
• Woonoppervlak ca. 115 m2.

Vraagprijs: € 219.000,= k.k.

Schoolstraat 9

Zandvoort

Vraagprijs: € 289.000,= k.k.

Deze uitermate charmante én nagenoeg vrijstaande woning is gelegen in het karakteristieke
centrum. Diverse authentieke details zijn aanwezig zoals bijvoorbeeld de glas-in-lood ramen,
de fraaie deuren en de hoge plafonds. De patio
doet mediterraans aan, biedt veel privacy en op
het dakterras is het heerlijk genieten van de zon!
De woning beschikt over 4 slaapkamers én een
zomerhuis!
• Unieke woning met karakter;
• Het tuinhuis biedt verhuurmogelijkheden;
• Moet van binnen gezien worden;
• Woonopp. ca. 130m2, perceelopp. 143 m2.

Zandvoort

Zandvoort

Deze uitermate royale en recentelijk gerenoveerde vrijstaande villa is gelegen op een royaal
perceel grond en het heeft bijzonder veel te
bieden!! Thans ingericht voor wonen en een
verhuurbedrijf, maar tevens geschikt voor bijv.
praktijk aan huis. Tuin met meerdere zonneterrassen, oprit, 9 slaapkamers, woonkamer voor
de gasten en eetzaal, etc, etc. Voor een volledige
omschrijving, zie: www.greevenmakelaardij.nl.
• Stenen berging in de achtertuin;
• Authentieke details aanwezig, glas in lood,
hoge plafonds
• Woonopp. ca. 340 m2, perceelgrootte 559m2.

Deze bijzonder royale halfvrijstaande 2-onder1 kapwoning is gelegen op slechts 100 meter
van de aantrekkelijke zuid-duinen. De woning is
geheel gerenoveerd en onlangs is de achterzijde
uitgebouwd. De woning heeft veel te bieden
zoals een ruime living, een moderne keuken,
3 slaapkamers, 2 badkamers, een garage met
oprit en een heerlijke tuin!
• Uitstekend onderhouden woonhuis op een
gewilde locatie;
• Gerenoveerd in 2001 met veel gevoel voor detail;
• Bijzonder royale living van ca. 75 m2;
• Woonopp: ca. 170 m2, perceelopp: 263 m2.

Tolweg 39

Zandvoort

Vraagprijs: € 987.500,= k.k.
Mathijs Molenaarstraat 1

Zandvoort

Dit halfvrijstaande royale en zeer goed onderhouden woonhuis is gelegen op een aantrekkelijke
locatie nabij de zuid-duinen. Het beschikt over
een fraaie keuken, 4 slaapkamers, een moderne
badkamer, een ruime achtertuin en een garage
met een oprit voor meerdere auto’s.
• Halfvrijstaande woning met voor- en achtertuin;
• Gelegen in een kindvriendelijk omgeving nabij
de zuid-duinen;
• Garage én oprit voor meerdere auto’s;
• Perceeloppervlakte 333 m2, woonoppervlakte
ca. 140 m2.

Vraagprijs: € 599.000,= k.k.
Van Galenstraat 114

Vraagprijs: € 529.000,= k.k.

Zandvoort

Dit moderne en frisse 2- kamerappartement is
gelegen op de eerste etage van een kleinschalig
appartementencomplex en heeft een schitterend
zeezicht! Het gehele appartement is in 2003 fraai
gerenoveerd en kan zo betrokken worden!
Er zijn parkeermogelijkheden en in de onderbouw
is de berging aanwezig.
•
•
•
•

Modern appartement en zo te betrekken;
Verzorgde keuken en eikenvloer aanwezig;
Woonoppervlakte: ca. 60 m2;
Servicekosten: € 212,= p/m incl. voorschot
stoken.

Vraagprijs: € 169.000,= k.k.

Actieve makelaardij
tegen scherp tarief!
Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Rob Greeven

Kim Dekker

Vrijdagavond jongstleden traden in een jammer genoeg

zeer slecht bezette Protestantse kerk de studenten van
het John Cleveland College uit Hinckley, Engeland op. In-

ternationaal hebben deze leerlingen, in leeftijd variërend

van 14 tot 18 jaar, inmiddels genoeg ervaring opgedaan en
ook hebben enkele leden hun sporen reeds verdiend met
optredens in de beroemde Royal Albert Hall in Londen.

Fraaie woning in populaire prijsklasse;
Gezellige patio met werkende waterpomp;
Deel van het dak vernieuwd in 2006;
Woonopp. ca.90 m2, perceelgrootte: 69 m2.

Vraagprijs: € 279.000,= k.k.

Timo Greeven

Iemand die overal een duidelijke mening over heeft,
heeft het duidelijk niet goed begrepen.

Marco Termes

John Cleveland College Band

Het is in 2001 geheel gerenoveerd.
•
•
•
•

Spreuk van de week:

C U L T U U R

Deze bijzonder goed onderhouden én halfvrijstaande woning is in het karakteristieke
centrum gelegen. De woning heeft veel te
bieden en moet van binnen gezien worden!
Het beschikt o.a. over een sfeervolle woonkamer,
een moderne open keuken, 3 slaapkamers, een
fraaie badkamer en een knusse patio met privacy.

Nieuwstraat 13

Vraagprijs: € 389.000,= k.k.

Dr. Schaepmanstraat 3 en 3a
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De jonge musici in de Protestantse kerk

Onder de bezielende leiding
van dirigent Garry Sleath, die
zelf uitmuntend de trombone bespeelt, was vooral de 24

leden tellende big band goed
op dreef. Heerlijke muziek
uit voornamelijk de jaren 40,
50 en 60 van beroemde or-

(advertentie)

Lieve mensen,
Hierbij willen wij jullie hartelijk
bedanken voor de jarenlange aanwezigheid in ‘de bus’. En voor de
gezelligheid en vriendschap die we
hebben ondervonden. Ook degene die
ons hielpen.
Het was vaak met een lach maar
ook wel eens met een traan. De bus
uitsmijter vrijdag met de vele lieve
woorden, kaarten, bloemen, kado’s,
vuurwerk en muziek (biertje) zullen
voor ons onvergetelijk zijn.
Hartelijk bedankt!
Harry & Toos

kestleiders als Glenn Miller,
Miles Davis, Count Basie en
Duke Ellington was te horen. Op een voor die leeftijd
zeer professionele manier
werden bekende stukken
als ‘It don’t mean a thing
if you ain’t got that swing’,
‘American Patrol’, ‘Fly me to
the Moon’ of ‘Watermelon
Man’ met veel afzonderlijke
solisten gespeeld. Zeer knap
was de solo van Amanda op
saxofoon in ‘Breathe’ van H.
Lamar. Een groot compliment gaat tevens naar de
erg goede solotrompettist.
Verrassend was de veelzijdigheid van deze school. Zes
jonge luitisten, begeleid op
hammondorgel, speelden
overtuigend het klassieke
‘Air’ van J.S. Bach, maar ook
een zeer aparte uitvoering
van ‘When the Saints come
marching in’ werd erg gewaardeerd. Daarna trad een

(Marco wordt gesponsord door Grand Café Danzee)

String Septet op, gevormd
door zes violen en een cello
met eveneens een klassiek
stuk als ‘Watermusic’ van
G.F. Händel, gevolgd door
het Italiaanse ‘O sole mio’.
Vier docenten van het
College vormden duidelijk met veel plezier een
‘Barbershop choir’, een in
ons land nauwelijks bekende zangvorm. A capella
worden, meestal op een zeer
humoristische wijze, liederen gezongen en het publiek
genoot volop van onder andere hun interpretatie van
‘Yes sir, that’s my baby’ en
‘Toot, Toot, Tootsie’.
D e S t i c ht i n g C l a s s i c
Concerts heeft met deze
eerste samenwerking met
Club Europe Concerts Tours
de juiste snaar getroffen en
hopelijk vindt dit de komende jaren een vervolg.

Open Monumentendag
Zaterdag 13 september is de landelijke ‘Open Monumentendag’. De deuren van de Protestantse kerk staan daarom
van 11.00 tot 17.00 uur open voor belangstellenden. De editie van 2008 heeft als thema Sporen.

in het muziekpaviljoen
Zondag 7 september vanaf 13.30 uur zijn clown Arie Bombarie en Lolly Ballon te gast in het Muziekpaviljoen op het

Raadhuisplein in Zandvoort. De gehele middag treden zij

diverse malen op met een spannend, spetterend, interactief goochelspektakel.

De circusclowns Arie Bombarie
en Lolly Ballon nemen iedereen mee in hun wereld van
fantasie en magie. Samen
presenteren ze deze komische,
hippe show. Clown Arie is een
echte goochelaar. Hij tovert
een wereld van kleur en
muziek.

weer spetterende artiesten
te contracteren. Raadpleeg
daarom de komende weken
uw krant voor het programma
van deze maand en dat van oktober.

De optredens in het
muziekpaviljoen, mogelijk
gemaakt door OVZ en de
gemeente Zandvoort,
zijn inmiddels niet meer
weg te denken uit het
Zandvoortse zondagmiddagbeeld. Tot en met
eind oktober kunnen de
Zandvoortse inwoners en
toeristen genieten van entertainment waarbij de organisatie er in geslaagd is elke keer
Clowns Arie Bombarie en Lolly Ballon

Met het thema Sporen worden duizenden monumenten
nóg nadrukkelijker dan anders in historisch perspectief
geplaatst, en worden al die
andere overblijfselen uit het
verre en nabije verleden, zoals
landschapselementen, stratenpatronen en bodemvondsten met elkaar verbonden.
De keuze voor dit thema is
niet toevallig: de inwerkingtreding van de Wet op de archeologische monumentenzorg
in 2007 en het toenemend
belang van bouwhistorisch
onderzoek in de monumentenzorg hebben de Open

Zondag circusclowns

Openlucht rommelmarkt
Pluspunt Noord

Zondag 7 september organiseert stichting Pluspunt weer
een rommelmarkt in de open lucht. De markt zal plaatsvinden op het parkeerterrein van de Vomar en Pluspunt aan
de Flemingstraat in Nieuw-Noord.
Monumentendag op het spoor
gezet. De Protestantse kerk is
geopend van 11.00 tot 17.00
uur. Gedurende de dag is er orgelspel op het Knipscheerorgel
en worden rondleidingen gehouden.

Krant niet ontvangen?

Op de rommelmarkt worden
uitsluitend tweedehands
spullen aangeboden, zoals antiek, curiosa, boeken,
sieraden, speelgoed, ansichtkaarten, postzegels en
kleding. Ook zijn er weer kra-

men waarvan de opbrengst
bestemd zal zijn voor goede
doelen zoals de stichting
Tsunami Weeskinderen en
het Rode Kruis. De gratis
markt begint om 10.00 uur
en duurt tot 15.00 uur.

Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl
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Administratiekantoor

K. Willemse

Uh………….bloemen,
je weet wel waarom

Administratie en
belastingaangiften
voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf
Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl

JOOST VAN DIEPEN
meubelmakerij – timmerbedrijf
meubels op maat voor woonkamer, kantoor, keuken, badkamer etc.
timmerwerk: wanden, vloeren, ramen, deuren, kozijnen, plafonds,
kleine en grote verbouwingen

Woningruil
Vinkeveen - Zandvoort
Aangeboden: drive-in met 5 kamers en kantoor
(of extra kamer). Tuin, balkon en eigen oprit.
In zeer goede staat in Vinkeveen: € 289.500 k.k.
Gevraagd: kleine woning of flat in Amstelveen of Zandvoort.

vraag vrijblijvend offerte
Kamerlingh Onnesstraat 11/3, 2041 CB Zandvoort

Telefoon : 0297-263909
Mobiel : 06-46696996
E-mail : info@gematex.nl

tel. 023-5737888

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF
vrijblijvende offerte!
023 5720480/06 41374921

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst
onder de volgende voorwaarden:
• Geen onroerend goed of auto’s
• Geen goederen met een waarde boven
de €500,• Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke
zandkorrels €10,- (excl.BTW)

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

1
2
3

Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl
.................

Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of
06-44696001. ;
Met garantie en KvK.
.................

Klussenbedrijf Rico.
Voor al uw kleine klussen
in en om het huis.
Redelijke prijs.
Voor info: 06-1423 2051

Grote Kamer te Huur.
WC, bad & keuken.
Centrum Zandvoort.
Info: 06-53490026
.................

Vanaf 8 sept. t/m 3
okt. heb ik weer de
volgende aanbieding:
complete
gezichtsbehandeling
(bestaande uit: reiniging,
peeling, epileren, verwijderen oneffenheden,
massage en masker)
en rug-schoudernekmassage.
Samen voor € 55,-.
Natuurlijk zijn ook losse
behandelingen te boeken.
Beautysalon Myrna,
06-4831 8230
.................

De Bijbel zegt:
”Liefdevol en genadig
is de Heer, hij blijft
geduldig en groot is zijn
trouw”(Psalm 103:8).
Hebt u een nood?
Mail naar gebed-zandvoort
@hotmail.com
.................

Beste klanten van de Zeemeermin,
Tot april zijn wij weer op de woensdagen gesloten.

Printing People Zandvoort

Kunnen we lekker weer een dag in de week samen van onze kinderen genieten.

Flyers/Folders Vlaggen Spandoeken Ontwerp/DTP Beachflags Posters Huisstijlen Stickers Beurssystemen Textielbedrukking

Zaterdag 13 september houden we voor de 4e keer onze jaarlijkse

haringproeverij
Welke partij gaan we de
komende winter verkopen?

Printing People Group • Kleine Krocht 2
2042 JN • Zandvoort • zandvoort@printingpeople.nl
www.printingpeople.nl

Dikke pret met de Bassie lachspektakelshow
Bassie, de bekendste clown van Nederland, komt
zondag 14 september met zijn lachspektakelshow
naar Zandvoort! Deze gezellige show voor de hele
familie is een heerlijke middag vertier voor jong en
oud.
De show is doorspekt met veel leuke liedjes,
doldwaze sketches en heel veel Bassie, en
staat garant voor twee uur lachen, schateren
en dikke pret. De voorstelling begint om
14.00 uur. Kaarten zijn te koop bij Bruna
Balkenende en mits nog beschikbaar op de dag
zelf aan de zaal.

6
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SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen
tevens door u in te vullen:

Naam:
Leeftijd:

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres:

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

Tel.:

10

Tel. 023-8887255

Lever uw volle strippenkaarten
in voor deze datum!

Gezocht:
zelfstandige hulp in
de huishouding.
3 ochtenden per week,
ma.+wo.+vr.
Inl. 06-5340084
.................
Gezocht:
vlot barpersoneel,
v.a. 19 jaar,
voor discotheek.
Vrijdag & zaterdag.
Info: 06-53490026

Heeft u folders, brochures, posters of een huisstijl nodig?
En u wilt advies over het ontwerp?
Maak vrijblijvend een afspraak en laat u adviseren.

Gratis naar Bassie
De Zandvoortse Courant geeft maar liefst
30 toegangskaarten weg! Het enige wat je hoeft
te doen om kans te maken op een van de gratis
kaarten, is zo goed mogelijk deze kleurplaat inkleuren. Vergeet niet om je naam, leeftijd, adres
en telefoonnummer in te vullen! Inleveren kan
uiterlijk tot en met maandag 8 september bij de
Zandvoortse Courant, Kleine Krocht 2 of Bruna Balkenende, Grote Krocht 18.

4
5

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilderswerkzaamheden
.................

SHIATSU.
Deze ontspannende
acupressuur massage
kan helpen bij o. a. stress,
vermoeidheid, RSI,
pijn- en gewrichtsklachten.
Tel. 023-5427858,
www.shiatsis.nl
.................

levering en plaatsing
van alle glassoorten

Particuliere
zandkorrels €5,-

ZA NDKOR R E LS
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Medina Woninginrichters
Hele maand september:

Huisgemaakte rookworsten

3 stuks € 6,-

Prosecco

Voor Pashouders :

4 halen - 3 betalen!

10% korting
op ons uitsmijter
assortiment

3 soorten
Fris + Rosé + Extra droog

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Zandvoortse
chocolade
flikken

Autobedrijf Zandvoort

Nu nieuw binnen:
klokken - lampen kristal enz.

www.de-bode.nl
Pashouders op alle artikelen 5% korting.

Hét APK keurstation
Op vertoon van de pas geen
afmeldkosten bij APK Keuring

een bakje 200 gram

nu voor € 2,75

www.autobedrijfzandvoort.nl

GRAND CAFÉ 25

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Nieuwe ZandvoortPas (€ 5,00)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kerkstraat 1a

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Deze pas is geldig t/m 31 december 2008
Uw op naam gestelde ZandvoortPas
wordt, tesamen met een welkomstkado,
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.
Met de aangehechte tegoedbon voor een
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst
tijdstip gratis een Zandkorrel (miniadvertentie) plaatsen.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Kerkstraat 25 - Tel. 5713510

Gasthuisplein 6
(naast het Circus)

Op vertoon van de ZandvoortPas

een les huiswijn i.p.v. € 17,50
voor € 16,- (wit, rood of rosé)
Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen, ook Fleurop bestellingen
Maandag gesloten.
Di t/m vrij: 10.00 - 18.00 uur
Za: 10.00 - 17.00 Zo: 12.00 - 17.00 uur

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel.: 023 5720042
www.bloemenaanzee.nl

Nieuwe
Ten Cate
collectie
is binnen!

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’sNieuwe
about Romy,
Koeka & Bam Bam.
collecties

Colorique en PTMD
zijn binnen

pashouders 5% korting op de gehele collectie.

10% Korting op
een massage

Kijk op www.newwaves.nl
023- 571 32 55 of info@newwaves.nl

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

Hele maand september

voor ZandvoortPashouders:

10% korting

op het gehele assortiment

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

5%
korting*

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Persoonlijke benadering staat bij reisbureau KVSA
hoog in het vaandel
De reiswereld heeft Annemare van Linde van reisbureau KVSA
altijd al erg geïnteresseerd. Verre reizen, nieuwe mensen ontmoeten en vreemde culturen ontdekken. “Al die dingen
spreken tot de verbeelding. Je bent altijd met leuke
dingen bezig. Ik haal er voldoening uit om mensen te
helpen bij het vinden van een mooie en leuke vakan-

Specialist in bloemwerk voor alle gelegenheden

Gevuld
zandhaas
mopje

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Alles voor uw hobby
en creativiteit

Lekker
gevuld voor
een mager
prijsje:

Tel. 023 571 44 10

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

Betaling CONTANT

Kom eens lekker lunchen
2 personen voor de prijs van 1
voor ZandvoortPas houders

for shoes

Met ZandvoortPas 10% korting
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Uw adres voor …….
acryl - olie - en aquarelverf,
scrap - découpage - 3D penselen - schildersdoekenezels - schilderijen - kralen klei, enz. enz.

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Bestel nu de
ZandvoortPas 2008

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102
7 dagen per week geopend
van 09.00 tot 22.00 uur

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5 7 3 3 0 9 2
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

q(Vouw)gordijnen qTapijt
023-531 78 40
qVitrages
qVinyl
Haltestraat 56
qLuxalex
qLaminaat
2042 LP Zandvoort
qZonwering
qParket
www.medina-woninginrichting.nl

ontdek een nieuwe ervaring van welzijn!

10% korting op een
voet-reflexmassage
massageservice ook aan huis

Van biologisch meel
met peccannoten
en cranberries

OP=OP

2e gratis

www.nympheia.com

Schofies Kindermode - Haltestraat 2d
2042 LM Zandvoort - Tel.: 023-5738047
Vrijdag koopavond

Top 3!
3x 100 gram vleeswaren

Boterhamworst +
Gebraden gehakt +
Achterham

€ 3,25
Haltestraat 54 - T. 023-5712451

Aanbod geldig tot en met woensdag 10 september 2008
en alleen in onze vestiging te Zandvoort.
Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 - 57 12 865
Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

tiebestemming”, aldus Anne Mare.

Door de komst van internet is er nu een groeiende
groep die hun vakantie via het web boekt. Is dit voor
Anne Mare en haar colleg’s een zorgelijke ontwikkeling?
“Door het internet is er inderdaad meer concurrentie
bijgekomen. Bij ons is het ook mogelijk om een reis via
internet te boeken via: www.boeklekkersnel.nl. Toch
zijn er nog genoeg mensen die het prettiger vinden
om naar een reisbureau te gaan. Een computer blijft
een machine. Wij geven mensen aandacht en een meer
persoonlijke benadering. Niet iedereen heeft zin, tijd of
de kennis om alles zelf uit te gaan zoeken. Wij doen dat
wel, dat is ons vak”, aldus Anne Mare.
Samen met haar collega’s blijft Anne Mare goed op de
hoogte van de ontwikkelingen in de reisbranche onder
meer via studiereizen. “Klanten vinden het ook leuk om
onze eigen ervaringen te horen. Zo kunnen ze een beter
beeld van het land krijgen. Verder geven wij onze klanten
ook alle praktische informatie die ze nodig hebben. Voor
ons is het belangrijk dat klanten goed geïnformeerd de
deur uit lopen. Mochten ze toch nog vragen hebben, dan
kunnen zij altijd meteen bij ons terecht.

Reisbureau KVSA biedt de klanten een breed assortiment
aan vakantiereizen, vliegtickets, hotels, visumdienst, reisverzekeringen en andere aanvullende diensten zoals verzekeringen en autohuur. Ook voor zakenreizen bent u
KVSA bij het juiste adres. “Met één telefoontje kunnen
wij onze klanten wereldservice bieden. Zo hebben we een
servicepakket voor zakenreizen waarbij we 24 uur per dag
beschikbaar zijn bij noodgevallen”, vertelt Anne Mare.

ZandvoortPas

Voor ZandvoortPashouders geeft KVSA op vertoon van uw
ZandvoortPas een gratis reistas cadeau. Altijd handig als
u besluit om op reis te gaan.
Reisbureau KVSA is te vinden in Cornelis Slegersstraat 4.
Voor vragen kunt u terecht op het gratis telefoonnummer: 0800-2635 5872.
E-mail: reisbureau-zandvoort@kvsa.nl
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00-17.30 uur.
Zaterdag 10.00-16.00 uur.
Voor meer uitgebreide informatie:
www.reisbureaukvsa.nl.

Lijst van deelnemende bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Winkeliers:

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

Verzorging en vrije tijd:

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat
Autorijschool Duet - 06-54280393
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hobby -Art- Gasthuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - www.nympheia.com
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Chaozzz - Schoolstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Schofies Kindermode - Haltestraat

Wonen en onderhoud:

Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Mark Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:

Grand Café 25 - Kerkstraat
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
She Satehcafé - Zeestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Zandvoortse Courant • nummer 36 • 4 september 2008
Sponsor worden van het wekelijkse weerbericht?
Bel 06-4342 9783 en vraag naar de mogelijkheden!

September Voordeelmenu
(voor 2-3 personen)

*
*
*
*
*
*

Kroepoek
Mini Loempia’s (8 stuks)
Babi Pangang Speciaal
Kipblokjes met ketjapsaus
Foe Yong Hai
2x Witte Rijst

€ 16,50
HALEN *
* ALLEEN AF

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Dorpsgenoten
Maarten Koper
Een Olympiaganger, net terug uit Peking, wordt deze week

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur
Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

nader onder de loep genomen. Zelfs vier keer is de rasechte

Zandvoorter Maarten Koper (opa Jan de Koekkoek), aanwezig geweest bij de Olympische Spelen en dat kunnen
niet velen hem nazeggen. Maar daarover later.

Café Oomstee
Vrijdag 5 sept., aanvang 21.00 uur:

Martijn Schok
Boogie Woogie & Blues
Martijn Schok, piano
Rinus Groeneveld, saxofoon
Serge Shapko, contrabas
Menno Veenendaal, drums
Vrijdag 19 sept:
Zanger / Crooner / Entertainer

Shai Shahar (USA)
met Band!

SPONSORLOOP VOOR DE
KANKERBESTRIJDING

Op 11 en 12 oktober loopt onze plaatsgenoot BERT BEUMER een
sponsorloop van 60 km voor de strijd tegen borstkanker. Uiteraard
is zijn doel het zoveel mogelijk geld bijeen krijgen om meer en
beter onderzoek naar borstkanker mogelijk te maken.
Bruna Balkenende steunt deze actie van harte, en nodigt iedereen
uit een gift te geven voor deze aktie. Dit kunt u doen door een bijdrage
te storten op Postbank rekeningnummer: 3922900 onder vermelding
van: deelnemer: G.Beumer, deelnemersnummer: 1133 of door een gift
te deponeren in de collectebus die in onze winkel op de toonbank staat.
Voor meer informatie kunt u kijken op: www.asistershope.org
Voor de kankerbestrijding hebben wij ook nog de bekende gele
polsbandjes (Lance Armstrong stichting) en de rose polsbandjes
(voor de strijd tegen borstkanker) te koop.
De volledige opbrengst hiervan gaat naar het genoemde doel.

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort
14

door Erna Meijer

De beroepskeuze voor Maarten, die vroeger voetbalde bij
Zandvoortmeeuwen, was niet zo moeilijk. In eerste instantie rondde hij in Amsterdam de Academie voor Lichamelijke
Opvoeding (ALO) af, waarna hij zes jaar als leraar lesgegeven
heeft, onder andere op de LTS in Haarlem. Toch trok
hem de opleiding tot fysiotherapeut, waarvoor
hij in 1976 slaagde. Na gedurende twee
jaar het lesgeven en het werken in een
fysiopraktijk gecombineerd te hebben, besloot hij in 1978 samen met
Kees Bruin zelfstandig een praktijk te starten. Eerst in de Passage
maar al snel in Nieuw Noord in de
Pasteurstraat, waar zij inmiddels
met acht mensen werkzaam zijn.

samenwerking met de honkbalbond beëindigd, maar twee
dagen later belde Cor van der Geest op met de vraag of ik bij
de judobond wilde komen”, herinnert hij zich.
Beijing 2008 was een geweldige ervaring. Hij was in totaal drieënhalve week in China aanwezig, waar hij de tien
Nederlandse, vrij succesvolle judoka’s en een taekwondoër
onder zijn hoede had. “Ondanks de lange dagen en het vooral
met de eigen sport bezig zijn, heb ik toch nog redelijk veel van
de Spelen kunnen zien, zoals het turnen en de inalewedstrijd
van de hockeydames. Als begeleider ben je ook altijd aanwezig
bij de openings- en sluitingsceremonie, hoewel
het erg jammer was dat bij de opening
het Nederlandse team wel erg lang
moest wachten in de turnhal, waar
nauwelijks iets te zien was van
het spektakel. Opvallend was
vooral de zeer goede huisvesting en de vriendelijkheid
van de bijna één miljoen
vrijwilligers.”

Toch overweegt Koper om
Maarten: “Al in 1976 ben ik gedit leuke werk met jonge
deeltelijk in dienst gekomen bij de
mensen af te bouwen. “Zoals
honkbalbond, waar ik als sportfysiogezegd kost het erg veel tijd
therapeut bij het Nederlandse B-team
en ik wil nu meer tijd met mijn
begon. Dit is een aparte specialisatie,
gezin doorbrengen. Ik ben al 37
die inmiddels wel vereist wordt door de
jaar getrouwd met Lydia en wij hebdiverse sportbonden maar destijds nog niet
ben een dochter Mariëlle (27), die al vergebruikelijk was. Daarnaast ben ik ook gespecialigevorderd is met haar studie voor internist
Maarten Koper
seerd in manuele therapie. Voor topsporters is het belangen haar twee jaar jongere broer Maarten die, na
rijk dat men na een goede diagnose weer snel kan trainen en een studie medische biologie, nu eveneens voor arts studeert.”
sporten. Zij krijgen een intensieve behandeling, waarbij onder Daarnaast is hijzelf actief op de tennisbaan, doet aan itness
andere ook het intapen van de geblesseerde ledematen een en is lid van de Rotary. Wat ook veel tijd in beslag neemt zijn
grote rol speelt.” Dit houdt ondermeer in dat hij niet alleen de vergevorderde plannen voor een gezondheidscentrum in
bij grote toernooien als de Olympische Spelen aanwezig is, Nieuw Noord, waarbij diverse (medische) disciplines betrokmaar ook bij alle trainingskampen in binnen- en buitenland, ken worden, zoals artsen, tandarts, apotheek, fysiotherapeuevenals EK’s en WK’s.
ten maar ook sportschool Kenamju.
Zijn eerste Olympische ervaring was in Seoel in 1988, daarna
volgde in 1996 Atlanta en in 2000 Sydney, alle drie met het
Nederlandse honkbalteam, dat zich toen geplaatst had voor
de Spelen. “Vooral Sydney was heel leuk en relaxed, terwijl
Atlanta qua organisatie het minste was. In 2003 werd de

Velen van ons hebben in augustus, gezeten voor de televisie,
genoten van de Olympische sporters en het is leuk om uit de
eerste hand iets te horen over de vele betrokken begeleiders,
die het mede mogelijk maken dat er op niveau gepresteerd
wordt.

Geen vijfsterrenweekend

Al ruim twee weken zat de weersverbetering die vanaf van-

daag zal inzetten in de weermodellen. Het bekende Azo-

renhogedrukgebied, dat gedurende de hoogzomer steeds
veel te zuidwestelijk lag, is ons gunstiger gezind en kruipt
nog wat verder op in onze richting de komende dagen.
Voorbije maandag 1 september is de weerkundige
herfst van start gegaan en
het weer verloopt eigenlijk
min of meer in datzelfde
stramien tot nu toe. De zeer
matige Hollandse zomer, die
ondanks het veelal regenachtige en vrij sombere weer dik
een halve graad te warm is
verlopen, werd ironisch genoeg afgesloten met een
grandioos weekeinde.
Vooral afgelopen zaterdag was
een formidabele dag met een
azuurblauwe lucht en zondag
was het vooral de middagtemperatuur die met bijna
27 graden hoge ogen gooide
in Zandvoort en Bentveld.
Misschien was dat wel het
laatste strandweekeinde dit
jaar?
Deze donderdag blijft het nog
even redelijk weer met af en
toe kans op een enkele bui, alvorens er richting - en in het
weekeinde nieuwe regens arriveren. Vrijdag regent het alweer enige tijd. Waarschijnlijk
pakt de zondag het minst matig uit op grond van de laatste gegevens, dus wellicht valt
het dan nog wel mee met de
buien.
Het temperatuurbeeld blijft
min of meer hetzelfde tot en
met het aanstaande weekeinde, dus overdag nauwelijks 20

graden en in de nachten tussen
de 12 en 15. Al enige tijd zitten
er voor de periode na de tiende
luchtdrukstijgingen in de weerkaarten en wel boven NoordEuropa en mocht deze ontwikkeling echt gestalte krijgen, dan
kunnen we na tien september
wel weer een aantal dagen met
goed (tenminste beter) weer
verwachten.
Zicht op een langdurige stabiele en warme septemberfase is
echter niet direct denkbaar. In
september 2006 (na de recordwarme julimaand) was zelfs nog
sprake van een hittegolf met op
diverse plaatsen 30 graden tot
aan het Zandvoortse strand toe.
Septemberwarmte wordt niet
zelden mede mogelijk gemaakt
door zo’n brutale ‘jongen’ als
Gustav, die trouwens tegen de
verwachtingen in link gas terug nam afgelopen maandag.
Als deze tropische orkanen zich
transformeren tot zogenaamde ‘extra tropische’ stormen
en de Oceaan opkomen werpen deze systemen vaak een
enorme hoeveelheid warmte
in de bovenlucht voor zich uit.
Die warmte kan dan juist boven
West-Europa voor stevige hogedrukopbouw zorgen en ons
soms wel twee weken prachtig
nazomerweer geven. Wie weet
lukt dit nog straks in deel twee
van de maand?
Weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

18

19

19

19

Min

11

12

13

13

Zon

50%

30%

30%

50 %

Neerslag

40%

70%

70%

50%

zw. 4-5

zuid 4-5

zzw. 4-5

zzw. 4

Weer

Sporten = gezond!
www.sportinzandvoort.nl

Temperatuur

Wind

15

organiseren
/ RICHARD KOSTER
EEN OUDERWETS GEZELLIGE ZONDAG

f
H an s K ap en G ew o o n O la
Locatie Noord
Flemingstraat 55
2041 VW Zandvoort
Tel: 023 574 03 30

Locatie Centrum
Willemstraat 20
2042 VB Zandvoort
Tel: 023 571 73 73

Donderdag karaoke/vrijdag live muziek
Aanvang 16.00 uur
Boulevard Barnaart 12 - 2041 JA Zandvoort
Tel 023-8882992 - www.hetbadeendje.nl

www.pluspuntzandvoort.nl
cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl
info@pluspuntzandvoort.nl
COOK - EAT - MEET & GREET (12-15 JAAR)
Eén keer per maand met elkaar koken en eten is natuurlijk hartstikke gezellig. We maken steeds een heerlijk
gerecht. Als we klaar zijn met alles, mag je blijven hangen
bij Chill Out 12+
Geef je - per keer - snel op. De eerste keer maken we
Mexicaanse burritos.
vrijdag
kosten
data

: 18.00-20.00 uur
: € 5,- per keer
: 12 september, 10 oktober, 14 november,
12 december,

KINDERDISCO (let op!! Vanaf dit seizoen niet elke
2 weken maar 1 maal per maand)
Ook dit seizoen draait de langstlopende kinderdisco
van Zandvoort weer op volle toeren. Een DJ zorgt met
muziek dat alle kinderen lekker kunnen dansen en
springen. Een groep ervaren vrijwilligers onder leiding
van een beroepskracht van Pluspunt begeleiden deze
avond en maken er elke keer een feest van.
Elke maand is er weer een ander themafeest, zoals b.v.
een pyamaparty, valentijnsfeest, sprookjesavond en een
playbackwedstrijd. De kinderdisco is er voor kinderen
van 6 t/m 10 jaar. Tijdens de disco kunnen de kinderen
snoep, chips en drinken kopen. Één glas limonade is bij
de prijs inbegrepen.

PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE
TOM DE JONG
Burgemeester Nawijnlaan 4, 2042 PM Zandvoort
06-46624969
dejongtm@hotmail.com
tom@osteopaat.nl
Behandeling voor onder andere de volgende klachten:
• (Chronische) klachten van rug of nek
• Hoofdpijn en migraine
• Huilbaby’s
• Darmklachten
• Kinderen
• Chronische vermoeidheidsklachten
Vergoeding via de meeste ziektekosten verzekeringen.
Geen verwijzing van een huisarts nodig.
Aangesloten bij de Nederlandse Osteopathie Federatie.
Bel voor informatie of het maken van een afspraak.

Zandvoort (lees: de Zandvoortse jongere) heeft in Zandvoort behoefte
aan meer opleidingsmogelijkheden na de basisschool.
Ellen Bluijs, 21 jaar, studeert aan de Hoge Hotelschool in Den Haag en werkt bij café Koper:
“Persoonlijk ben ik van mening dat Zandvoort geen behoefte heeft aan meer opleidingsmogelijkheden na de basisschool. Ik denk dat het juist goed is voor de jongeren om buiten
Zandvoort naar school te gaan, hierdoor leren ze meer mensen kennen. Naast dat ze zich
sociaal verder ontwikkelen, ben ik ook van mening dat het bijdraagt aan het zelfstandiger
worden van de jongeren. Voor mijn vwo-diploma moest ik naar Haarlem, maar ik denk dat
dit juist heel goed voor me is geweest.”
Jurre Reijenga, 23 jaar en werkt bij de beveiliging op Schiphol:
“Ik zou het zo laten. Naar mijn mening is Zandvoort daar nog net iets te klein voor. Ik heb zelf
verder een top tijd gehad op de Wim Gertenbach mavo, maar zie nog niet echt een havo er
bij komen. Belangrijkste punt: waar wil je het plaatsen? Want over het algemeen is er niet
echt veel ruimte om te bouwen.”
Jelica Petrovic, 18 jaar en studeert voor schoonheidsspecialiste:
“Ik vind dat we in Zandvoort aan een middelbare school wel genoeg hebben. Ik vond het
zelf juist leuk om in Haarlem naar school te gaan. Dat je dan wat langer moet ‘reizen’ vond
ik geen probleem. Wel vind ik dat we misschien ook een school (of in hetzelfde gebouw)
moeten hebben voor de havo en vwo’ers. Zij hebben sowieso geen keus. Maar ik vind een
school wel genoeg.”
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volle jonge kunstenaars, is afgelopen zondag tijdens de

inale gewonnen door zangeres Bianca Dorsman, samen

optreden konden ze zondag weer over doen. En dat deden ze met klasse. Dus mochten Bianca, Chris en Brando
voor Gem. Bennebroek, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort

Max Planckstraat 44, 2041 CZ, Zandvoort
023-5735735
www.betermobiel.nl info@betermobiel.nl

ZC36

JA, stuur mij gratis de uitgebreide brochure.
Naam
Adres
PC/Plaats
Telefoon
Email

Dhr/Mevr

Opsturen naar: Beter Mobiel, Antwoordnummer 310, 2040 VB Zandvoort

door naar de inale, die gelijk daarna plaatsvond.
“Ik was opgegeven door een
vriendin. Het zou de eerste
keer worden dat ik mijn eigen geschreven nummers
aan publiek ging laten horen
en ook de eerste keer dat ik
met Chris en Brando live zou
optreden”, vertelt Bianca. Ze
zingt al haar hele leven en
heeft sinds 3,5 jaar zang- en
pianolessen. Ze heeft ook al
vaker voor publiek opgetreden. Maar met deze formatie
en daarnaast ook nog eens
zelf geschreven teksten en
muziek laten horen, dat was
nieuw. “Het voelde heel bijzonder. Ik vond het zo mooi
om te zien dat mijn muziek

over kwam op het publiek, ik
zag mensen zelfs al meezingen met het refrein!”

Thuisgevoel

Bianca vond het heel erg
mooi dat er zoiets als het
Kunstfestijn georganiseerd
wordt in Zandvoort: “Knap
dat twee mensen van 19 jaar
zo’n organisatie voor elkaar
krijgen!” En het was extra
leuk voor de Zandvoortse
zangeres dat ze in haar eigen
dorp een talentenjacht heeft
gewonnen. “Ik had gewoon
een lekker thuisgevoel. Het
was ijn om voor zoveel mensen op te treden die je alle-

Vrijdag 5 september

Zaterdag 6 september

vanwege de stroomstoring in de muziektent, maar hun

officieel dealer van

I Know Where It’s @
Er is sinds een maand een nieuw feestcafé geopend in het
dorp: feestcafé Ballar. Elke vrijdagavond is het hier Happy
Days. En dat betekent: twee consumpties voor de prijs van
één. Een mooie uitnodiging dus om eens een kijkje te gaan
nemen in het gezellige café. Adres: Haltestraat 56a.

Het Kunstfestijn in Zandvoort, een wedstrijd voor talent-

De tweede voorronde was abrupt voor ze geëindigd,

JEUGDHONK CHILL OUT 12+ (12-15)
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De scholen zijn inmiddels allemaal
weer begonnen. Elke ochtend ietsen de middelbare scholieren in
groepjes naar hun scholen buiten
Zandvoort, meestal Haarlem. Of zij
staan ’s ochtends vroeg te wachten op bus 80 of 81. Zandvoort telt
een aantal basisscholen, 7 inmiddels. Maar na de basisschool moeten de meeste kinderen buiten het
dorp op zoek naar een middelbare
school. Alleen het Wim Gertenbach
College, een vmbo-opleiding, bevindt zich in Zandvoort. Voor havo
en vwo’ers is er geen mogelijkheid
om hier te blijven. Ervaart het panel van deze week deze beperkte
opleidingsmogelijkheden na de basisschool als probleem? Of vinden
zij het juist logisch dat er maar één
middelbare school is in Zandvoort
omdat het relatief weinig inwoners
telt? Wat zijn de eigen ervaringen
van het panel?

De stelling:

met pianist Chris Gouweleeuw en gitarist Brando Boos.

De eerste disco is a.s. vrijdag 5 september
Prijs: € 1,-- met pasje (aanvraagformulier verkrijgbaar bij
de administratie)
Tijd: Altijd op de eerste vrijdag van de maand
van 19.00 – 21.00 uur

Jullie eigen Tienercafé!
Het tienercafé van Pluspunt voor het eerst dit jaar open,
zodat je na schooltijd een leuke plek hebt om alleen of
met vrienden heen te gaan.
Je kunt komen en gaan wanneer je wilt.
En er is altijd wel wat doen: gewoon kletsen, potje tafel
voetbal, darten, of een dvd’tje kijken.
Chill Out 12+ is gewoon supergezellig.
Vanuit Chill Out 12+ worden ook leuke dingen georganiseerd: sport, spel, taartjes bakken of een film kijken.
Wie weet heb jij wel een leuk idee. Kom eens langs!
Elke donderdag en vrijdag avond (18.00-20.30 uur)

Talk of the town

!
G
N
O
J

Bianca Dorsman

maal wel een beetje kent.”
Na aloop kregen Bianca en
haar band veel positieve reacties uit het publiek.

Prijzen

De jury was het er ook over
eens, Brando, Chris en Bianca
waren de grootste talenten
van het Kunstfestijn. Ze hebben een jaarcontract bij het
boekingskantoor On-Air DJ &
Entertainment aangeboden
gekregen, een weekendje
Center Parcs voor vier personen, een optreden tijdens
het KiKa Artiestengala 2009
en een videoclipopname ter
waarde van 1500 euro!

Het is weer zover! De spetterende party Backyard
vindt plaats in zowel de grote als de kleine zaal van
het Haarlemse Patronaat. Backyard is het vervolg
op Luxlife en minstens zo succesvol! Deze zaterdag
draaien o.a. Zombie Disco Squad, Jaziah, Sven&Tettero
de gaafste hits voor je. Toegang: €15.
Meer info: www.divinity.nl

Zaterdag 6 augustus:

Dit jaar vindt er wederom een Iron Man Competition
plaats bij strandpaviljoen 13, Skyline. De vraag is
wie er wordt uitgeroepen tot Iron Man (en woman!)
van 2008 en een reis richting Australië wint. De Iron
Man-competition bestaat uit 200 meter zwemmen,
200 meter peddelen in zee en tenslotte 400 meter
hardlopen. Wil jij meedoen?
Inschrijven kan bij Skyline. Kosten €15.

Zondag 7 september

Het zomerseizoen is ten einde en dat betekent dat
de strandtenten op het Bloemendaalse strand zich
voorbereiden op de laatste feestjes. Bij Bloomingdale
aan Zee vindt vandaag het Sneakerz slotfeest plaats.
Met twee podia’s zal dit feest een knallende afsluiter
van de zomer worden. Dj’s zijn o.a. Lucien Foort en
Gregor Salto. Van 15.00 tot 00.00 uur.
Kaarten in de voorverkoop: €15.

column
Onschuldig

Ik ben verslaafd aan sms’en.
Ik vind het heerlijk om als een
gek met mijn vingers over de
toetsen van mijn telefoon te
bewegen en vervolgens de
meest beschamende afkortingen te maken. Ik geniet van de
vorderende vervagingen van
de letters op het apparaat, die
mij alleen maar uitdagen tot
meer sms’en. Pas als er geen
letters meer te lezen zijn ben
ik tevreden. Blind sms’en kan
ik natuurlijk al jáááren!
Naast het versturen vind
ik het ontvangen van sms’jes
minstens zo geweldig. Ik kijk
elke dag uit naar het moment
waarop ik mijn telefoon hoor
piepen. Dan neem ik het
toestel glunderend in mijn
handen, wetend dat het een
verrassend berichtje voor mij
heeft. Ik zorg ervoor dat mijn
inbox tot in de kleinste details
verzorgd is. Zo maak ik mappen aan die mijn vrienden een
eigen plekje in mijn telefoon
(en dús in mijn leven) geven
en zorg ik ervoor dat alles
altijd picobello op volgorde
staat. Ik vind het hele smsmedium fantastisch, op één
punt na: het moment waarop
je wordt gestraft voor je overdadige sms-gedrag. Het moment waarop ik mijn telefoon
pak en pijnlijk het bericht
‘geheugen vol’ lees, wat betekent dat ik mijn inbox moet
opschonen. En dát vind ik dus
écht niet leuk. Want ik wil nog
jaren kunnen zwijmelen bij de
lieve berichtjes die ik ooit heb
gehad en kunnen lachen om
de gekste. En daarom schrijf
ik alle honderden afvallers ouderwets met de pen over in
een speciaal daarvoor aangeschaft dagboek. Zodat ik later
aan mijn kinderen kan laten
zien dat ook ik vroeger best
hip was. Dus…
Ook ik dacht altijd dat ik de
enige in mijn soort was. Maar
nee. Maar liefst 1 op de 3 vrouwen pent zich om dezelfde redenen suf aan het overschrijven van berichten. Wat een
gekke, malle vrouwen zul je
denken. Ík denk: had
iedereen maar zo’n
heerlijk onschuldige
gekkigheid.

Pauline

ZONDAG 7 SEPTEMBER ‘08
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Zandvoort Optiek

50 plus pagina
Ze heeft jarenlang een praktijk voor fysiotherapie gehad,
is personeelsadviseur geweest, werkte onder andere in de

contacten. “Leuk om te horen hoe de vakantie van iemand is
geweest, maar ook gezellig als collega’s komen informeren
hoe jouw vakantie was”, lacht ze.

van Huize Meerleven in Bennebroek en recentelijk ook van

Wat kan de Bodaan van Pieta Wilterdink verwachten?

Huize Bodaan in Bentveld geworden. Beide zorginstellingen vallen onder Stichting Zorgcontact. We maken kennis

Prada • RayBan • Oakley • Dior • Gucci • Serengeti • Roberto Cavalli
Versace • Chopard • Gijs • Tom Ford • Chanel • Dolce&Gabbana • Persol
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met Pieta Wilterdink.

Pieta Wilterdink (l) en Anja de Vries

Als je naar een paar karaktereigenschappen vraagt, antwoordt ze: “Vrolijk, enthousiast en gedreven”, en dat is precies hoe ze overkomt. Pieta woont in Hillegom en is moeder
van drie dochters van 22, 17 en
14 jaar oud. Als locatiemanager
van beide zorginstellingen is ze
eindverantwoordelijk voor het
reilen en zeilen in het huis. Een druk leven, maar ze geniet er
zichtbaar van. “Ik doe het beslist niet alleen hoor! Zonder de
mensen op de ‘werkvloer’ kan ik niet. Om deze functie goed
uit te oefenen zijn contacten heel belangrijk.” Ze bedoelt
daarmee niet alleen de zakelijke, maar ook de persoonlijke

“Ik ga voor goede zorg! Voor mij staan de bewoners centraal.
Samen met de collega’s kijken we constant hoe we het anders, beter kunnen doen en waar de knelpunten liggen. Het
plezierige van dit huis is de kleinschaligheid. Maar omdat
het geen grote instelling is, betekent het niet dat we minder
kunnen bieden. We hebben 2 verpleeghuisartsen in dienst,
een psycholoog en verpleegkundigen. We hebben een cliëntenservice (voorheen het zorgloket) en een thuiszorgwinkel.
We willen het serviceniveau steeds verhogen en letten op
de behoeften van de senioren. Niet alleen van de bewoners,
ook van de senioren uit de omgeving. Mensen uit de buurt
kunnen eveneens gebruik maken van onze diensten. Van
tijdelijke zorg aan huis na een ziekenhuisopname, deelnemen aan onze activiteiten tot het lenen van boeken.” Anja de
Vries vult daarbij aan: “Iedereen, dus ook de buurtbewoners,
kunnen gebruik maken van ons Internetcafé. Er staan permanent twee computers ter beschikking. Omdat het afgelopen
jaar zo’n succes was, komen nu ook weer studenten van het
NOVA-college om computerlessen te geven aan senioren.”

Opvolgster van Anja de Vries

Pieta is de opvolgster van Anja de Vries, die 16 maanden
interim-manager bij Huize Bodaan is geweest. Anja, die directeur van diverse zorginstellingen was, werd voor deze
functie benaderd, toen ze al met
vervroegd pensioen was. “Ik zou
acht maanden als tijdelijk locatiemanager werken, maar het
werden er zestien.” Ze ziet in Pieta een prima opvolgster en
geeft vol vertrouwen het stokje over. Nu kan ze zich volledig
wijden aan haar nieuwe uitdaging: het opzetten van een
hospice in de Zaanstreek. En Pieta? Die voelt zich inmiddels
helemaal thuis in haar nieuwe functie.

“In de zorg ligt mijn hart”
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Bodaan heeft nieuwe locatiemanager
gehandicaptenzorg, is sinds medio juni locatiemanager

Alle monturen 50% korting
Alle zonnebrillen 25% korting
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Voorkomen is beter dan genezen
Vele ouderen vallen wel eens. Dat kan een blauwe plek of
pijnlijke knie opleveren, maar de gevolgen kunnen ook veel
ernstiger zijn. Zo ernstig dat het uw leven op zijn kop zet
en u uw zelfstandigheid kwijtraakt. Een ongeluk zit in een
klein hoekje. Als u pech hebt, bent u een van de 140.000
senioren die jaarlijks medisch behandeld moet worden als
gevolg van een valpartij. Niets aan te doen. Of toch wel?

Open dag
zaterdag 6 september 2008
aanvang 13.00 uur

Stichting Pluspunt heeft in samenwerking met de gemeente
Zandvoort een cursus valpreventie opgezet. De meeste valongelukken gebeuren in en om het huis. Gelukkig kunt u
er zelf heel veel aan doen om de kans op een valongeluk te
verkleinen. De cursus bestaat uit 3 les- en 10 oefenbijeenkomsten. Tijdens de lesbijeenkomsten, die 2 uur duren, krijgt
u informatie over wat u allemaal kunt doen om ongelukken
te voorkomen. Van het bewust worden van allerlei gevaren
zoals levensgevaarlijke vloerkleedjes, losse snoeren tot wie-

belige keukentrapjes en alles waar u nog niet aan gedacht
hebt, maar waar u een ernstige smak mee kunt maken, komen aan de orde.
In de 10 oefenbijeenkomsten van een uur krijgt u van een
fysiotherapeut oefeningen om uw lichamelijke itheid en
evenwicht te verbeteren, ook als uw mobiliteit verminderd
is en u bijvoorbeeld met een rollator loopt. De cursus ‘In
Balans’ wordt wekelijks vanaf 23 september op dinsdagmiddag in het Gemeenschapshuis gegeven. Door subsidie van de
gemeente betaalt u voor de gehele cursus slechts € 25. Als
uw inanciële situatie hier aanleiding toe geeft, bestaat de
mogelijkheid tot kwijtschelding. De cursus is voor iedereen
die het risico op vallen wil verkleinen. Dat wilt u toch ook?
Nieuwsgierig? Kom dan naar de gratis informatiebijeenkomst
op woensdag 10 september van 15.00 uur tot 16.30 uur in het
Gemeenschapshuis aan de Louis Davidsstraat 17. U kunt zich
hiervoor aanmelden bij Pluspunt, telefoonnummer 5717373.

Nazomeren op de Veluwe

Vanuit Zandvoort zit je in circa 1,5 uur autorijden op de Ve-

luwe. Het is een overwegend beboste landstreek in de provincie Gelderland en het grootste laaglandnatuurterrein in
Europa met een oppervlakte van 1000 km2. Een absolute
aanrader om een weekje in de nazomer of de vroege herfst
door te brengen.

De Veluwe wordt soms ten
onrechte gelijkgesteld met
het Nationaal Park Hoge
Veluwe, dat slechts 1/20e
deel van het grondgebied
uitmaakt. Overigens is het
wel zeer de moeite waard
om dit park te bezoeken. U
kunt gebruik maken van de
gratis ietsen om het gebied
te verkennen. Er zijn prachtige wandelroutes uitgezet,
er is een bezoekerscentrum,
leuk en leerzaam voor (klein)
kinderen waar niet alleen de
natuur bovengronds maar
eveneens het leven ondergronds aandacht krijgt. Het
Kröller-Möllermuseum en het
jachtslot St. Hubertus, maar
ook restaurant de Koperen
Kop zijn eveneens aan te bevelen.

Natuurontwikkeling

De provincie Gelderland heeft
35 miljoen euro uitgetrokken
voor het plan Veluwe 2010.
Dit is een grootschalig natuurontwikkelingsprogramma. Het is de bedoeling om
enkele ecologische poorten
te realiseren. Deze gebieden
liggen vooral aan de rand van
de Veluwe en vormen een uitbreiding van de huidige natuur. De bekendste dieren die
op de Veluwe leven zijn ongetwijfeld het wilde zwijn en de
edelherten. Edelherten zijn
groter dan de in onze duinen
levende damherten en veel
schuwer. Maar met een beetje geluk kunt u ze spotten.

‘Zwienekeutels’, die u in zakjes in souvenirwinkeltjes kunt
kopen, zijn eetbaar. Het zijn
namelijk dropjes. De Veluwse
vosbessenjam smaakt goed
op een beschuitje.

Toerisme

Als u op de Veluwe verblijft,
lees dan de Recreatiekrant
Veluwe. Die is overal gratis
verkrijgbaar bij de VVV en bij
de balie van uw hotel of vakantiepark. Behalve interessante wetenswaardigheden
over lora en fauna staat er
een uitgebreide agenda in
met de activiteiten van dag
tot dag. (Klein)Kinderen vinden Koningin Julianatoren in
Apeldoorn, het oudste pretpark van Nederland, echt vét
cool (hartstikke leuk, vert.)
Een bezoekje aan walrus Igor,
de zeeleeuwen en dolijnen
in het Dolinarium staat ook
garant voor een dagje vakantiepret. Cultuurhistorisch gezien heeft de Veluwe veel te
bieden in de vorm van kastelen, paleis het Loo, openluchtmuseum Arnhem en
vele andere musea. Surf op
internet ook even naar www.
vvvveluwe.nl. Mocht u echter in Beekbergen komen en
denken dat u daar de grootste seksshop van de Veluwe
hebt ontdekt, dan heeft u
het mis: het is een winkel vol
paspoppen in alle vormen en
maten. Voor sommigen een
tegenvaller, maar dat mag de
vakantiepret niet drukken.

Een etalage in Hoenderloo
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

emeentelijke publicatie week 3 - 200
Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 26 augustus
en de verdere in week 35 door het college genomen besluiten
zijn 2 september vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

11 september wijkspreekuur Nieuw Noord

Op donderdag 11 september kunnen de inwoners van Nieuw
Noord het wijkspreekuur Nieuw Noord bezoeken. Het wordt
gehouden bij Pluspunt, Flemingstraat 180, van 19.00 uur tot
20.00 uur. Donderdag 11 december is ook ingepland. Mensen
uit de wijk kunnen zonder afspraak binnenlopen en vertellen
wat er in de buurt beter kan.

Aanwijzen toezichthouders

Burgemeester en wethouders van Zandvoort, respectievelijk
de burgemeester van Zandvoort, ieder voor zover het hun c.q
zijn bevoegdheden betreft hebben besloten:
- de ambtenaren zoals bekend bij de personeelsadministratie
van de gemeente Zandvoort, aan te wijzen als toezichthouder
voor het toezicht op de naleving van de: Algemene plaatselijke
verordening, Afvalstoffenverordening, Bomenverordening,
Marktverordening, Parkeerverordening, Brandbeveiligingsverordening, Monumentenwet, Huisvestingswet, Wet op de
Ruimtelijke Ordening, de Wet milieubeheer, Wet op de Kansspelen, Woningwet, artikel 142 Wetboek van Strafvordering
voor zover het opsporingsambtenaren betreft;
- de ambtenaar bouw en woningtoezicht, bekend bij de personeelsadministratie van de gemeente Zandvoort, aan te wijzen
ten behoeve van het handhaven op bouwwerken als toezichthouder voor de Brandbeveiligingsverordening, Monumentenwet, Wet op de Ruimtelijke Ordening, en de Woningwet.

Nota bijzondere bijstand en minimabeleid

In de vergadering van 15 mei 2008 heeft de gemeenteraad van
Zandvoort de Nota bijzondere bijstand en minimabeleid vastgesteld. Deze Nota bijzondere bijstand en minimabeleid treedt
in werking op datum en ligt gedurende 6 weken ter inzage bij
de Centrale Balie in het Raadhuis en staat op de website. De
Nota bijzondere bijstand en minimabeleid betreft de regeling,
voorwaarden en bedragen voor de bijzondere bijstand en minimabeleid van de gemeente Zandvoort.

september Raadhuis en Remise ‘s middags gesloten

Dinsdag 9 september is het gemeentehuis ‘s middags gesloten.
Ook de afdeling Reiniging en Groen, locatie Kamerling Onnesstraat, is vanaf 12.00 uur dicht. De ambtenaren gaan een
middag teambuilden, om de onderlinge banden aan te halen
en om de motivatie om samen een goed resultaat neer te zetten voor inwoner, ondernemer en toerist te verfrissen.

itzonderlijke vergunning Strandpaviljoen Zout

Er is eenmalig en bij hoge uitzondering een vergunning verleend op grond van arikel 2.3.1.2 van de APV ivm verruiming
sluitingsuur tot 01.00 uur d.d. 20 september 2008 aan strandpaviljoen Zout te Zandvoort.

Ontwerpwijzigingsplan ‘Bestemmingsplan ostverlorenstraat e.o.’(locatie ennemerweg)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort

Vervolg gemeentelijke publicatie week 36

maken bekend dat overeenkomstig het bepaalde in artikel
3.6 van de Wet ruimtelijke Ordening en afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht met ingang van 5 september
2008 gedurende zes weken ter visie ligt het ontwerp wijzigingsplan “bestemmingsplan Kostverlorenstraat e.o.” (locatie
Kennemerweg).

Gedurende de termijn van de tervisielegging kan iedere belanghebbende schriftelijk gemotiveerde reacties indienen bij
het college van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 2040
AA Zandvoort.

Het ontwerp wijzigingsplan betreft een bouwkavel aan de
Kennemerweg. Het ontwerpplan, bestaande uit plankaart,
toelichting en voorschriften ligt gedurende de openingstijden ter inzage bij de centrale balie in het raadhuis (ingang
Swaluëstraat).

Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

Gedurende de termijn van de tervisielegging kan een ieder
schriftelijk dan wel mondeling zijn zienswijzen kenbaar maken.
Schriftelijk dienen zienswijzen kenbaar gemaakt te worden bij
de gemeenteraad (Postbus 2, 2040 AA Zandvoort). Voor mondelinge reacties kan een telefonische afspraak worden gemaakt
met de heer J.A. Sandbergen of de heer R. den Blanken van
de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefonisch bereikbaar
onder: 023 - 5740 100.
Voorgenomen onttrekking wegenwet (locatie Kennemerweg)
In het bestemmingsplan “Kostverlorenstraat e.o.”is voor het
perceel grond aan de Kennemerweg een wijzigingsbevoegdheid opgenomen als bedoeld in 3.6 van de Wet ruimtelijke
ordening (oud artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening).
De bestemming van “Natuurgebied”kan ter plaatse worden
gewijzigd in de bestemming “Woondoeleinden 1A” ten behoeve
van de bouw van een vrijstaande villa. Voorwaarden voor een
wijziging van het bestemmingsplan zijn een nader onderzoek
voor de effecten van flora en fauna en een ontheffing grondwater beschermingsgebieden.
Door de eigenaar van het perceel grond is thans het verzoek
gedaan om het bestemmingsplan te wijzigen. Omdat voldaan
wordt aan de gestelde voorwaarden heeft het college besloten
de procedure tot wijziging van het bestemmingsplan te starten. Door het gebied is een verbindingspad aanwezig tussen
Herman Heijermansweg en de Kennemerweg, dat voor een
ieder toegankelijk is. Door de voorgenomen planwijziging
zal een deel van het terrein, waarin het betreffende pad is
gelegen met toepassing van artikel 9 van de Wegenwet aan
de openbaarheid moeten worden onttrokken. De onttrekking
heeft uitsluitend betrekking op het perceelsgedeelte aan de
zijde van de Kennemerweg, waar de toekomstige woning zal
worden gesitueerd.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Zandvoort is dan ook voornemens de gemeenteraad voor te
stellen een deel van het perceel kadastraal bekend gemeente
Zandvoort B 7994 aan de zijde Kennemerweg aan de openbaarheid te onttrekken.
Ingevolge artikel 11 lid 2 van de Wegenwet is een openbare
voorbereidingsprocedure van toepassing (afdeling 3.4 van
de Algemene Wet Bestuursrecht). De tekening waarop de
aan de openbaarheid te onttrekken locaties zijn aangegeven ligt tijdens de openingstijden vanaf 5 september
2008 gedurende zes weken voor belanghebbenden ter
inzage bij de centrale balie op het raadhuis, Swaluëstraat
2 te Zandvoort.

Inge omen ergunningenaan ragen
Zandvoort:
- Max Euwestraat 48, plaatsen aanbouw voorzijde, ingekomen
25 augustus 2008, 2008-165Lv.
- Martinus Nijhoffstraat 1, plaatsen tuinhuis, ingekomen
26 augustus 2008, 2008-167Lv.
- Reinwardtstraat 21, plaatsen dakkapel, ingekomen 26 augustus 2008, 2008-168Lv.
- Patrijzenstraat 3, gedeeltelijk slopen schuur, ingekomen
27 augustus 2008, 2008-169S
- Patrijzenstraat 3, gedeeltelijk vergroten woning, ingekomen
27 augustus 2008, 2008-170Rv.
Bentveld:
- Zandvoortselaan 305, uitbreiden woning, ingekomen 25
augustus 2008, 2008-166Rv.

Verzoek om vrijstelling bestemmingsplan

Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens
om met toepassing van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijk Ordening vrijstelling te verlenen voor het parkeren van
een auto in de voortuin op het perceel Brederodestraat 39 te
Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2008-151Vr).
Voormeld verzoek om vrijstelling ligt met ingang van 5 september 2008 gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale Balie
van het gemeentehuis tijdens de openingstijden. Gedurende
de termijn van de terinzageligging kan een ieder schriftelijk
haar/zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken bij
het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040
AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek van uw brief
“zienswijze” te vermelden.

Ontwerpbesluit aanvraag kapvergunningen

Ontwerp besluit aanvraag kapvergunningen
- Wikkelaan 12, 1 eikenboom, aanvraag ingekomen op 13 augustus 2008, ivm aantasing door de honingzwam, geen herplantplicht
- Van Lennepweg 43, 2 coniferen, aanvraag ingekomen op
13 augustus 2008, ivm overlast, te groot voor de tuin, geen
herplantplicht
- Treubstraat 24, 1 esdoorn, aanvraag ingekomen op 15 augustus 2008, ivm overlast, te groot voor de tuin, herplantplicht
1 boom
- Zandvoortselaan 293, 1 esdoorn, aanvraag ingekomen op 11
augustus 2008, ivm overlast, te dicht bij de woning, herplantplicht 1 boom
- Dr. Gerkestraat zuidzijde tussen Tolweg en Brederodestraat,
1 esdoorn en 12 platanen, aanvraag ingekomen op 26 augustus
2008, ivm aanleg vrij liggend fietspad, geen herplantplicht.
Verplanten platanen 3 in de straat 5 elders in de gemeente.
De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunningen
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een

termijn van zes weken na publicatie hun zienswijzen schriftelijk kenbaar maken bij het college van de gemeente Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Verzonden esluiten
Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

Zandvoort:
- Prinsesseweg 20, sloop basisschool en gedeeltelijk slopen
sportzaal, verzonden 27 augustus 2008, 2008-106S.

apvergunningen verleend

- Kostverlorenstraat 108, 1 dennenboom, verleend op 4 september 2008
- Tollensstraat naast parkeerterrein begraafplaats, 35 populieren, verleend op 4 september 2008 Kruising Haarlemmerstraat /
Zandvoortselaan, 4 iepen kappen en 4 iepen rooien en elders
herplanten, verleend op 4 september 2008
- Westerduinweg 24 , circa 50 dennenbomen, verleend op
4 september 2008
- Max Euwestraat 11, 1 conifeer- Leylandii, verleend op 4 september 2008
- Saxenrodeweg 102-130, 3 dennenbomen, verleend op 4 september 2008
- Celsiusstraat 36, 1 kastanjeboom, verleend op 4 september
2008
Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen
hebben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande beslui-

ten in beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen
van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een
schorsende werking wordt pas bereikt nadat de president
van de rechtbank dat in een voorlopige voorziening heeft
bepaald. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek
om voorlopige voorziening indienen bij de president van de
rechtbank te Haarlem. Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een kopie van het beroepschrift. Voor het
indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt
griffierecht geheven.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. 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. 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.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag
t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 – 16.00 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

Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur
Donderdag:
08.30 - 20.00 uur
Vrijdag:
08.30 - 12.30 uur
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
Tollensstraat 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 collegelid
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling
verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur.

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.

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Kennismaken met ‘Aangepast Sporten’!
Voor veel sporters zal binnenkort het nieuwe sportseizoen

weer in volle hevigheid losbarsten. Een ideaal moment om
kennis te maken met alle aangepaste sportmogelijkheden

in de regio. Daarom organiseert het Samenwerkingsverband Aangepast Sporten in samenwerking met diverse
sportaanbieders de ‘Maand van het Aangepast Sporten’. De
hele maand september zijn allerlei open dagen bij organi-

saties die een sportaanbod realiseren voor mensen met een

beperking. In heel Noord-Holland zetten verenigingen hun
deuren wagen wijd open voor iedereen die graag meer wil
bewegen.

Sport doet goed, dat weten
wij allemaal. Ook de waarde van aangepast sporten
is geen punt van discussie.
Juist voor mensen met een
beperking (lichamelijk, verstandelijk, auditief, visueel)

of chronische aandoening is
sport uitermate belangrijk.
Om grenzen te leren kennen en verleggen, maar zeker
ook om het zelfvertrouwen
te vergroten. Helaas is onbekendheid met aangepast

sporten een belangrijke reden dat potentiële sporters
nog niet actief zijn. Daarom
hebben alle regiomedewerkers aangepast sporten in
de provincie Noord-Holland
de verenigingen met een
aangepast sportaanbod
bij hun in de regio aangeschreven en hen gevraagd
mee te werken met de
‘Maand van het Aangepast
Sporten’. Op deze manier
willen de samenwerkingsverbanden aangepast sporten in Noord-Holland meer
bekendheid geven aan het
uitgebreide scala van mogelijkheden om te sporten met
een beperking of chronische
aandoening.

Heeft u een beperking of
chronische aandoening
en wilt u graag wat meer
bewegen? Kijk dan op de
website www.aangepastsporten.info voor een overzicht van alle open dagen
bij u in de regio of neem
contact op met de regiomedewerker aangepast
sporten voor een papieren
versie. Ook verenigingen
die nog hun medewerking
willen verlenen aan de
‘Maand van het Aangepast
sporten’ kunnen contact
opnemen met de regiomedewerker: Annemiek van
Riessen, tel. 023-5260302
of e-mail: avriessen@
sportsupport.nl

Foto: Sportservice Noord-Holland/ Joop van der Water
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autosport
Weekend met veel races
Wijzonol Trophy
De bezoekers van de Wijzonol Trophy op het Circuit Park

handbal
Dames starten met winst

Het dameshandbalteam van ZSC is de veldcompetitie be-

gonnen met een 11-13 overwinning in de uitwedstrijd tegen het Amsterdamse Westsite 2. Bij rust hadden de Zand-

Zandvoort kunnen het komende weekend maar liefst

voortse dames al een 4-9 voorsprong.

raceweekend in actie komen die de zesde ronde vormen

In het begin was er een gelijk opgaande strijd te zien,
waarbij Westsite aanvankelijk een 1-0 voorsprong nam.
ZSC maakte echter snel gelijk en boog de achterstand
om in een 1-3 voorsprong.
Gedurende de gehele wedstrijd hield ZSC een voorsprong die varieerde van een
verschil tussen drie en vijf
doelpunten. Bij rust konden
ze bogen op een verdiende
4-9 voorsprong.

twaalf races verwachten. Zes raceklassen zullen tijdens het

binnen het Dutch Power Pack 2008. Een aantal races zal
al op zaterdag plaats vinden, maar het merendeel wordt
zondag afgewerkt.

De ogen zijn vooral gericht
op de Toerwagen Diesel Cup.
Daar staan twee manches op
het programma, waarin het
duo Marc Koster en Bertus
Sanders rijdend in een BMW
120d een grote voorsprong
hebben op de concurrentie.
Het is voor deze equipe mogelijk om dit weekend de titel al binnen te halen, maar
dan zal alles moeten kloppen.
Daarnaast wordt veel verwacht van het Zandvoortse
debuut van de Honda Civic
Type S met achter het stuur
Donald Molenaar en Henk
Thuis.

Dunlop SportMaxx Clio
Cup

Met twee zeges in België
op zak zal Pim van Riet als
klassementsleider de strijd
aangaan met een aantal
‘Wijzonol’-rijders. In de strijd
zullen Sandra van der Sloot,
Michael Bleekemolen, Ronald
Morien, Robert van den Berg,
Melvin de Groot en Sheila
Verschuur zich zeker gaan
melden. Zij hebben bewezen
serieuze podiumkandidaten
te zijn in eerdere races.

Formule Ford

In het voorprogramma tijdens de Masters of Formula
3 op Zolder werd de strijd
om de eerste positie pas in
de laatste ronde beslist in
het voordeel van gastrijder
Coronel. De Formule Ford
komt tijdens de Wijzonol
Trophy tweemaal in actie.

Dutch Touring Car Cup

De DTCC is éénmalig terug

tijdens de Wijzonol trophy.
Met twee wedstrijden zullen
oude tijden herleven. Het publiek kan weer zijn hart ophalen aan toerwagenraces
zoals deze in de jaren ’90
en begin deze eeuw hebben
plaatsgevonden.

TopGear Westield Cup

De TopGear Westfield Cup
zal voor het eerst te zien
zijn in het Dutch Power
Pack. In deze klasse, die in
Engeland al enkele jaren het
decor vormt van een stevige
competitie, is de Westield
Seven vanaf dit jaar ook in
Nederland te zien. Normaal
rijden deze coureurs in een
DNRT weekend maar nu zullen ze voor het eerst in actie
komen bij het Dutch Power
Pack.

Dutch Supercar
Challenge

Voor de echte raceliefhebber
is er ook de Dutch Supercar
Challenge. Met meer dan 35
auto’s is dit tevens het grootste startveld dat in actie
komt. In het veld zullen een
Seat Leon Supercopa, Lotus
Elise, BMW M3 GTR, Aston
Martin N24, Saker Sportscar
en Marcos Mantis te zien
zijn.

Toegangskaarten

Op beide racedagen begint
het programma al om 09.30
uur. Toegangsbewijzen zijn,
behalve aan de circuitkassa’s,
ook in de voorverkoop te koop
via www.circuit-zandvoort.nl
of via het Ticket CallCentre
(0900–9000500).

Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl
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Na de doelwisseling een zelfde spelbeeld met een ZSC dat
fel streed voor de punten. Die
felheid was er wel de oorzaak van dat twee speelsters
voor twee minuten aan de
kant moesten, wat Westsite
de gelegenheid bood om de
achterstand te verkleinen.
ZSC hield echter stand en kon
uiteindelijk met een ruime
11-13 overwinning de eerste
competitiewedstrijd in de 2e
klasse afsluiten.

algemeen
Ironman bij Skyline

Komende zaterdag 6 september zal om 11.00 uur weer de
‘Ironman competition’ van start gaan; een sportief evene-

ment met zwemmen, peddelen en hardlopen voor zowel
dames als heren. De opbrengst is voor het goede doel.

zwemmen
Zwem4daagse
trok 350 deelnemers

Het blad Shops on the beach
heeft de Ironman uitgeroepen tot het meest aansprekende en uniekste evenement op het strand. Skyline
heeft daarmee bewezen dat
de Ironman een innovatief
evenement is. De eerste prijs,
een All Terrain Vehicel (ATV),
wordt tijdens het evenement
overhandigd.
De oficiële Ironman is oorspronkelijk ontstaan op
Hawaï en is een competitie
die uit een aantal klassieke triatlonwedstrijden bestaat. De
Ironman bij strandpaviljoen
Skyline bestaat uit 200 meter
zwemmen, 200 meter peddelen op een surfboard en 400
meter hardlopen door mul
zand. Dat lijkt niet veel maar
de deelnemers van vorige

Inschrijven kan bij strandpaviljoen 13 Skyline en de kosten zijn € 15. Meer informatie kunt u krijgen via www.
ironmancompetition.nl,
www.skyline13.nl of via tel:
023-5714525.

Nieuwe kleding reddingsbrigade
De Zandvoortse Reddingsbrigade (ZRB) is afgelopen zaterdag voor aanvang van de Ring-

race, volledig in nieuwe kleding gestoken. Met deze kleding lopen zij weer in het gareel van

deelnemers. De zwemmers konden kiezen tussen 250 of

sord door de leverancier van de nieuwe terreinwagens die vorig jaar werden aangeschaft.

Stichting Zandvoortse Vierdaagse trok maar liefst 350

wat de overkoepelende organisatie voor wenselijk houdt: geel/rood. De kleding is gespon-

500 meter per dag. Zij allen mochten op de laatste dag een
medaille in ontvangst.

brigade verder uit te breiden
met warme kleding. Het is
niet altijd bijna 30°C. in onze
woonplaats, zoals afgelopen zaterdag. Ook moeten
de wetsuits/warmtepakken vervangen worden. De
meeste pakken van de ZRB
zijn al 15 jaar oud of ouder.

Ringrace

Een deel van de ZRB in de nieuwe kleding | foto: Rob Bossink
Daniël Coenraad met zijn prijs

Een groot aantal deelnemers
kreeg ook nog een beker omdat zij de triatlon hadden volbracht. Deze triatlon bestaat
naast de Zwem4daagse ook
nog uit de Wandel- en de
Fiets4daagse. Alle deelnemers aan de Zwem4daagse
kregen een lootje waarmee
een diner bij het hoofdstedelijke Casablanca gewonnen
kon worden. Sportwethouder
Gert Toonen mocht voordat

op vrijdag het slotfeest Aqua
Disco losbarstte de hoofdprijs trekken. Deze ging naar
Daniël Coenraad die voor de
eerste keer meedeed. Na de
trekking barstte het feest los
dat nog tot 23.00 uur duurde. Een geslaagd 4daagse
seizoen voor de Stichting
Zandvoortse Vierdaagse die
de sponsors, het Rode Kruis
en de vele vrijwilligers veel
dank verschuldigd is.

een andere kleurstelling
dan de vertrouwde oranje
outit die de ZRB jaren heeft
gedragen: geel/rood. Niet alleen voor de strandgangers
is dat belangrijk om te weten maar ook de organisatie

van de Blauwe Vlag, waar
Zandvoort zo trots op is, let
er op. De kleurstelling doet
in ieder geval wat hij doen
moet, namelijk opvallen! De
volgende stap is nu om de
kledinglijn voor de reddings-

voetbal
Zondagelftal goed in beker
Het nieuwe zondagelftal van trainer Hama Jamal heeft misschien de tweede ronde om de KNVB-beker bereikt. Vogelen-

redelijk gemakkelijk aan de kant gezet. Alleen tegen Sporting

Het herensoftbalteam van ZSC heeft vrijdagavond de uit-

wedstrijd tegen Amsterdam Pirates afgesloten met een
klinkende 20-7 overwinning. Door dit resultaat kan het

team komende zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Bloe-

mendaal het kampioenschap binnen halen. Deze wedstrijd
begint om 19.00 uur.

Amsterdam Pirates kon alleen in de eerste inning enige tegenstand van betekenis
bieden. Eerst werden drie
ZSC slagmensen voor nul
aan de kant gezet en namen
de Amsterdammers in de gelijkmakende slagbeurt een
1-0 voorsprong. ZSC sloeg
in de 2e inning letterlijk en
iguurlijk van zich af door op
basis van acht honkslagen de
achterstand om te buigen in
een 1-9 voorsprong. Ook in de
3e inning was ZSC productief
en liep uit naar 1-14. In de 4e
inning stokte de produc-

De kledingshow werd gehouden bij de reddingspost Zuid aan de boulevard
Paulus Loot. Vanwege het
mooie weer waren er veel
mensen op het strand. De
nieuwe kledinglijn heeft

De aansluitende ringrace
was weer een buitengewoon spannend evenement
met voor onze plaatsgenoten uitstekende resultaten.
Zowel de heren, als de dames en de jeugd veroverden
een tweede plek. Bij de heren
won IJsselstein, bij de dames was ’s Gravenzande de
sterkste en de Zandvoortse
jeugd moest eveneens ’s
Gravenzande voor laten
gaan. De zaterdag werd
met een spetterend feest
afgesloten.

zang en Alliance (za.) werden respectievelijk met 2-5 en 6-1

ZSC heren dicht bij titel

edities kunnen beamen dat
het een loodzwaar parcours
is. De winnaars van zowel de
heren als de dames winnen
een reis naar Australië (excl.
luchthavenbelastingen) die
beschikbaar zijn gesteld door
reisbureau Goodbookers uit
Haarlem. De opbrengst van
de Ironman 2008 gaat naar
stichting WINS die zich inzet
voor weeshuizen op onder
andere Bali. Vorig jaar deden
er 60 atleten mee, de organisatie hoopt dat aantal dit jaar
uit te kunnen breide.

reddingsbrigade

De vorige week gezwommen 11e Zwem4daagse van de

softbal
Start van de dames in 2007
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tie even en scoorden onze
plaatsgenoten niet. Pirates
scoorde het tweede punt
waardoor het 2-14 werd.
In de 5e en laatste inning liet
ZSC nog even zien niet voor
niets de ranglijst aan te voeren. Met zes runs werd de
voorsprong vergroot naar
20-2. Doordat ZSC geen kans
zag de concentratie vast te
houden, kon Amsterdam in
de slotinning nog vijf keer
scoren waardoor de eindstand op 7-20 in het voordeel
van ZSC kwam.

Martinus werd een kleine (0-2) nederlaag geleden. Indien deze
club ook de derde wedstrijd wint, is SV Zandvoort echter niet
door. Bij het ter perse gaan van deze krant was dat nog niet
duidelijk.

De collega’s van de zaterdag deden het minder goed.
Allereerst werd tegen ‘angstgegner’ EDO onverdiend gelijkgespeeld (2-2). Daarna werd Hillegom nog met 4-1 verslagen
maar afgelopen zaterdag werd tegen de zondag derdeklasser DSS een beschamende 1-3 nederlaag geleden.
Vooral de wedstrijd van het zondagelftal afgelopen zondag
in en tegen Vogelenzang zal trainer Jamal zich lang heugen.
Een bijzondere prestatie werd namelijk door Timo de Reus
neergezet: hij presteerde het om tijdens deze wedstrijd vier
keer (!) het doel te vinden. Bram Zeitzen maakt het andere

Hans Engl wordt hard onderuit gehaald

doelpunt. SV Zandvoort zondag gaat door dit resultaat misschien naar de volgende ronde. De tegenstanders om deze
beker waren allen van hetzelfde kaliber als SV Zandvoort.
Hieruit kan worden opgemaakt dat Jamal klaar is voor de
eerste competitiewedstrijd, komende zondag uit tegen
Zwanenburg.
Zaterdagavond wilde het niet vlotten met het elftal van Piet
Keur. DSS gooide roet in het eten en pakte drie punten voor
het tussenklassement voor de KNVB-beker. Hierdoor is het
zaterdagelftal zo goed als uitgeschakeld voor de tweede
ronde en moet er nog veel werk verzet worden voor de eerste
competitiewedstrijd, komende zaterdag bij DVVA.

adverteerders

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft. De adverteerders in de krant van deze week zijn:

(In alfabetische volgorde)
Accountantskantoor Huppelschoten
Administratiekantoor K. Willemse
Alg. uitvaartbegeleiding Zandvoort
Asian Delights
Autobedrijf KariMo
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Beter Mobiel

Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Bruna
Busstation
Café Oomstee
Café ‘t Badeendje
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Danzee

Dorsman Assurantiën
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
IJzerhandel Zantvoort
Joost van Diepen
Meijershof, Restaurant
OHD
Pluspunt
Praktijk voor Osteopathie Tom de Jong

Printing People
Sam van Lingen Haarlem B.V.
Skyline 13
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Vanhier
Vrijehuizenmarkt.nl
Zandvoort Optiek
Zeemeermin, viskar

Jeugdsportpas
Sport jij ook mee?
Wat is er nu leuker dan sporten uitproberen zonder ver-

dere verplichtingen? Precies! Nog meer sporten proberen!
Schrijf je snel in voor de JeugdSportPas van Sportservice
Heemstede-Zandvoort.

Sportservice HeemstedeZandvoort doet in samenwerking met de
zeven basisscholen en diverse sportverenigingen
in Zandvoort opnieuw een
aanbod van verschillende
beweegactiviteiten. De
JeugdSportPas (JSP) biedt
kinderen uit groep 4 t/m
8 de mogelijkheid om met
een sport kennis te maken,
bij een vereniging, zonder
verdere verplichtingen zoals bijvoorbeeld lid worden.
Voor € 5,- mogen de kinderen doorgaans vier lessen
meesporten.
De lessen van JSP 1, verzorgd
door ervaren of gediplomeerde trainers, worden vanaf 15
september verzorgd bij drie
verenigingen in Zandvoort.
Voorafgaand aan deze kennismakingslessen zullen
de sporten op school, waar
mogelijk, worden aangeboden in de reguliere gymles.
Na JSP 1 wordt er gedurende
het schooljaar nog drie keer
een JSP georganiseerd waarvoor steeds per periode kan
worden ingeschreven. Elke
periode is er een nieuw sportaanbod.

Inschrijven

Alle kinderen die in
Zandvoort op school zitten,
krijgen via school een brief
en een brochure mee naar
huis. Hierin staat precies
hoe alles werkt. Heeft uw
kind geen informatie ontvangen? Vraag deze dan
alsnog aan via de school.
Om te kunnen deelnemen
aan de sportlessen bij de
vereniging is vooraf inschrijven noodzakelijk. Dit kan
uitsluitend via de school
en moet steeds per periode
worden gedaan. Op school
ontvangen de kinderen het
periode rooster en een inschrijfformulier. Voorzien
van handtekening van één
van de ouders en de eigen
bijdrage van € 5,- wordt dit
formulier weer ingeleverd
op school.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie
op www.sportserviceheemstedezandvoort.nl/ of neem
contact op met Steffen
van der Pol. Tel. 5740116 (donderdags en vrijdags aanwezig), e-mail: svanderpol@
sportserviceheemstedezandvoort.nl

golf

Eerste Oomstee Open

Komende zaterdag wordt voor het eerst het Oomstee
Open op de banen van Open Golf Zandvoort (OGZ) georga-

niseerd. Het is een 18 holes wedstrijd volgens het Stableford systeem.

Om 12.00 uur zal de eerste
light de baan in gaan voor
deze vooralsnog unieke
golfwedstrijd. Inschrijven
kan bij café Oomstee
(Zeestraat) tijdens openingsuren. Ook kan eventueel op de dag zelf, voor
aanvang van de wedstrijd,
nog worden ingeschreven

bij OGZ. Leden van OGZ
betalen € 25 en niet-leden
€ 50. In deze prijs zijn inbegrepen de greenfee, een
leuke attentie en een aantal
consumptiebonnen én na
afloop een grootse barbecue in café Oomstee.
Deelnemers dienen in het
bezit van een GVB te zijn.
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Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR Zandvoort Tel: 5 715 715

vrijstaand

www.cvl.nu

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie

nieuw

nieuwe prijs

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 27

Piet Leffertsstraat 30

Zandvoortselaan 12

Goed onderhouden vrijstaande villa met 3 slaapkamers, wijnkelder,
waskamer, hobbykamer, zonneterras aan de voorzijde, besloten en vrij
gelegen achtertuin, oprit en ruime garage voor 3 auto’s. De woning staat in
een rustige groene woonomgeving waar alleen bestemmingsverkeer komt
en grenst aan een prachtig natuurgebied.

In een rustige woonwijk gelegen degelijk gebouwde tussenwoning met
voor- en diepe zonnige achtertuin op het zuidwesten met stenen schuur
en achterom. Uit de straat loopt u direct in de vrij toegankelijke
Zuid-duinen. Alle voorzieningen (openbaar vervoer, winkels) zijn
eveneens op loopafstand. De woning is keurig bewoond en
onderhouden, echter dient gemoderniseerd te worden.

Vrijstaande karakteristiek 20-er jaren villa met erker aan de voorzijde,
veranda aan de achterzijde, souterrain (2 ruimtes), 3 slaapkamers, knusse
zolderverdieping en zonnige achtertuin op het zuidwesten met achterom.

•
•
•
•
•
•

Geheel voorzien van hardhouten kozijnen en dubbele beglazing
Buitenzijde geschilderd in 2006
Vloerverwarming begane grond en 1e verdieping
Alarminstallatie (met onderhoudscontract)
Gebruiksoppervlakte ca. 200 m2
Perceeloppervlakte 360 m2

Vraagprijs: € 825.000,--

•
•
•
•
•

Mogelijkheid voor uitbouw begane grond
Mogelijkheid om 2 extra slaapkamers te realiseren
Gedeeltelijk dubbele beglazing en kunststof kozijnen
Gebruiksoppervlakte ca. 100 m2
Perceeloppervlakte. 169 m2

Vraagprijs: € 349.000,--

met lift

•
•
•
•
•
•

Fraaie bouwstijl uit de 20-er jaren
Glas in lood bovenlichtjes erker
Besloten achtertuin met achterom
Op loopafstand van het centrum en openbaar vervoer
Gebruiksoppervlakte ca. 150 m2
Perceeloppervlakte 270 m2

Vraagprijs: € 598.000,--

panoramisch uitzicht

in het centrum

De Ruyterstraat 44

Boulevard Barnaart 16

Westerstraat 9

Zon, zee en strand, twee van deze ingrediënten zijn standaard bij het
uitzicht van dit appartement inbegrepen. Een lichte woonkamer, ruime
slaapkamer, werk/slaapkamer en een balkon op het zuidwesten maken het
plaatje compleet. Het appartement is gelegen op de eerste etage van een
complex met lift.

Een bijzonder object op een bijzondere locatie; deze onalledaagse
vrijstaande woning wordt momenteel bewoond door een kunstenaar die
er tevens zijn atelier houdt. Als oud zeeman vergelijkt hij zijn woonkamer
met de brug van een schip; ramen rondom met 180 graden zicht op zee, een
inspirerende woon/werkomgeving. Deze unieke woning welke bijna grenst
aan het strand is 8-hoekig van vorm, telt 2 verdiepingen en meerdere
terrassen/parkeerplaatsen.

In een rustig pittoresk straatje, in het centrum van Zandvoort, gelegen
woning met 4 slaapkamers, zonnige tuin op het westen, achterom en
parkeren op eigen terrein.
Strand en openbaar vervoer zijn op steenworp afstand te bereiken.

• Geheel voorzien van dubbele beglazing en kunststof kozijnen
• Berging in de onderbouw v.v. 80L boiler en aansluiting
wasmachine/droger
• Op loopafstand van het strand en nabij station en centrum
• Gebruiksoppervlakte ca. 75 m2

Vraagprijs: € 214.000,--

•
•
•
•

Voorzien van airconditioning en 3 slaapkamers
2 inpandige bergingen via buitenzijde te bereiken
Gebruiksoppervlakte ca. 180m2
Perceeloppervlakte 340 m2

Vraagprijs: € 915.000,--

•
•
•
•
•
•

Keurig onderhouden
Buitenzijde geheel geschilderd 2008
Geheel voorzien van dubbele beglazing
Gemeentelijk monument
Gebruiksoppervlakte ca. 95 m2
Perceeloppervlakte 124 m2

Vraagprijs € 379.000,--
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Start Kinderpostzegels

Kleurplaat

Zie onze advertentie op de achterpagina

11

Winnaars
tekenwedstrijd

Cultuur
Sporen uit
het verleden

Veel belangstelling open dag begraafplaats
• Oatbrain: heel € 1,90
half € 0,95
• Weekendtaartje € 7.95
September actie
Win een hele maand
gratis brood op de plank!
10 gezinnen kunnen winnen!
Meer info in de winkel en op:
www.gratisbroodopdeplank.nl

Tot een paar jaar geleden verliep een begrafenis volgens
een vast patroon. Tegenwoordig zijn er veel meer variatie’s mogelijk. Om kennis te maken met de verschillende

mogelijkheden organiseerde de gemeente Zandvoort,
samen met de begraafplaatscommissie Zandvoort, Ver-

eniging Onderling Hulpbetoon en het Uitvaartcentrum
Haarlem op 6 september een open dag.

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

een kostbaar nieuw exemplaar. De marmeren bijbel van
de oude grafsteen ligt er als
curiositeit bovenop. Eindelijk
respect voor de stichter van
de eerste Zandvoortse bewaarschool, maker van het
Zandvoortse volkslied en bovenal 45 jaar dominee van de
Hervormde gemeenschap in
Zandvoort.

Rondwandeling

Wegens vakantie
zijn wij van
15 t/m 18
september
gesloten

Sea Optiek
Zichtbaar Beter

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74
Vrijdag koopavond

De Mannetjes
Bassie
in de Krocht

‘En kinderen, het is verboden deze clown aan
de haren te trekken’

Foto: Rob Bossink

door Nel Kerkman

Op praten over begrafenissen rust nog altijd een taboe
en menigeen zal met zekere
schroom de uitnodiging gelezen hebben over de open dag
op de Algemene Begraafplaats.
Maar de 200 aanwezigen op
deze middag waren het bewijs
dat het tijd is om het taboe te
doorbreken.

Monumentjes

In zijn toespraak als burgemeester en als baas van
de begraafplaats, haakte
Niek Meijer in op de taboe’s
rond begraafplaatsen. “Kijk
maar naar de mooie cartoon van Hans van Pelt in de
Zandvoortse Courant, dat is
één van de vele voorbeelden”,
zei Meijer, “leven en dood horen onomstotelijk bij elkaar.
Ook de graven zijn sporen

en vooral monumentjes uit
het verleden die straks in
een rondwandeling getoond
worden.” Verder complimenteerde hij medewerker van de
begraafplaats Joop Janssen
met de opzet van deze dag.
De voorzitter van Vereniging
Onderling Hulpbetoon,
Gerrit Schaap, nodigde na
zijn toespraak iedereen uit
voor de openingshandeling.
Op het oude gedeelte van
de begraafplaats bedekte de
Zandvoortse vlag een grafzerk naast de zuil van dokter
Smit. Na het verwijderen van
de vlag werd de nieuwsgierigheid beloond, want daar
lag de nieuwe grafsteen van
dominee Cornelius Swaluë
(1811-1882) in al zijn glorie te
pronken. Na jaren is de kapotte grijze steen van deze
weldoener door Onderling
Hulpbetoon vervangen voor
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Na terugkeer in de aula was
er gelegenheid om de rouwkamers te bezichtigen en
vragen te stellen aan de vele
uitvaartverzorgers. Vragen als:
kunt u zorgen voor een spreker met fantasie? Kan een kist
beschilderd worden en welke
materiaalkeuze zijn er voor een
kist? In de aula liet een fotooverzicht de verschillen zien
tussen het oude mortuarium
in de Poststraat en het huidige fraaie uitvaarzorgcentrum.
Ook de PTT gedenksteen staat
tentoongesteld, daar wordt
net zoals het geschonken klokje nog een mooie plaats voor
gezocht. Wie zich (nog) niet zo
wilde verdiepen in een uitvaart
maar wel in de Zandvoortse
cultuurhistorie kon met
Christien Kemp meelopen
langs de graven ‘met een verhaal’. Elke bezoeker werd verrast met een gratis boekwerkje
waar de geschiedenis van de
Algemene Begraafplaats en
de cultuurhistorische rondwandeling in staan. Als toegift ontving iedereen voor het
vertrek een doosje met inhoud.
Na opening bleek er tot verrassing een overheerlijke chocolade kistje in te liggen. Dus geen
plakje cake met kofie meer!

Sport

Veel regen tijdens
Wijzonol Trophy

Geslaagde Korendag

Foto: Rob Bossink

De tweede Korendag die het Zandvoortse koor Beach Pop

Singers organiseerde, is een groot succes geworden. Maar

liefst 23 koren, van allerlei slag en kunne, hebben in de Protestantse kerk hun beste beentje voorgezet en wel op zo
een manier dat men ervan uit mag gaan dat er ook een
derde editie zal komen.

Het evenement werd door
burgemeester Niek Meijer
geopend. Hij sprak de hoop
uit dat hij over drie jaar ook
de vijfde editie zou mogen
openen. Meijer en zijn echtgenote hebben zich overi-

gens gedurende het festival
regelmatig in de kerk laten
zien en ze genoten zichtbaar van de prestaties van
de koren.

vervolg op pagina 7
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Auto Strijder
Zandvoort

nog

3

weken

17 september - Vergadering
commissie Planning en Control
Voor de volledige agenda kijkt u in de
gemeente-advertentie verderop in deze krant

1

burgerlijke stand

Voor uw hartelijk bewijs van medeleven,
ons betoond na het heengaan van onze moeder,
schoonmoeder, oma en oudoma

Dyna Moll – Keur
betuigen wij u onze oprechte dank.

Wim en Monika
Marianne en Amar
Gijs en Marieke
Alida en Ole
Nelly en Bert
Hans en Jacqueline
Klein- en achterkleinkinderen

Haarlem, september 2008

30 augustus - 5 september 2008
Geboren:

Laia Ana Rosita, dochter van: Landman, Michael en: Overpelt,
Elisa Jannita.
Drogtrop, David Alexander en: Broers, Linda Antoinette.
Magielse, Jacobus Johannes en: Janssen, Lydia.
Naaijen, Victor en: Luiten, Yvonne Heléna Maria.
Franken, Wilhelmus Fredericus en: Vijzelaar, Cornelia
Jannetta.

Overleden:

Veldhuizen geb. van Hussen, Henriëtte Charlotte, oud 72
jaar.
Castien geb. van Dijk, Antonia Petronella, oud 72 jaar.
Dankelman geb. Schnitger, Geertruida Albertina Maria, oud
76 jaar.
Roelen, Wouterus Sebastianus, oud 74 jaar.
Sandbergen geb. Anröchte, Johanna Hendrika, oud 86 jaar.
Kreuger geb. Molenaar, Jannetje, oud 91 jaar.
Vierveijzer geb. Lansman, Johanna Maria, oud 92 jaar.
Franken geb. Kerkman, Mengsje, oud 85 jaar.

Pieter Looijer
10-09-2008
Edith Mary Looijer-Clode

Voor altijd in mijn gedachte.
Petra

Geniet er van
zolang het nog kan!
28 september is onze laatste dag!
Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~
~ Verzorging van overledene ~
Begeleiding
voor nabestaanden ~
~
Persoonlijke
aandacht
voor U en Uw dierbare ~
~
Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

A LT I J D
B I J

2

D I R E C T E
H U L P
OV E R L I J D E N

van NS-station Zandvoort. Dat concludeert de Inspectie Ver-

Tel. 023 - 571 57 07

keer en Waterstaat op basis van een onderzoek.
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ZONdag 14 september

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur ds. H. Appers uit Castricum
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
www.aap-parochies.nl
10.30 uur pastor H. Kaandorp
RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan 9,
Aerdenhout
www.aap-parochies.nl
10.30 uur pastor IJ. Tuijn

De machinist die de trein
(komende uit de richting
Haarlem) bestuurde, negeerde een rood lichtsignaal.
Bovendien reed hij na het sein
over een nog niet afgesloten
spoorwegovergang. Toen hij
in de gaten kreeg dat hij
op een verkeerd spoor reed
en dat in de tegengestelde
richting juist een andere
trein op zijn spoor wegreed,
zette hij een ‘snelremming’
in. De beide treinen stopten
slechts 70 meter van elkaar
en er waren geen gewonden
of materiële schade. De bijna botsing zorgde voor een
groot oponthoud waardoor
de strandgangers lange tijd
op vervoer richting Haarlem
moesten wachten.

Buitenschoolse opvang De Boomhut
Voor-, tussen-, naschoolse en vakantie opvang.

Voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.

De Inspectie constateert
dat spoorwegondernemingen bij het in dienst nemen
van een machinist niet of
onvoldoende kunnen verifiëren of de betreffende
persoon over een geldige
bevoegdheid beschikt en
of hij of zij eerder bij veiligheidsincidenten betrokken
zijn geweest. Inmiddels
hebben vervoerders afspraken gemaakt over het
uitwisselen van gegevens,
vooruitlopend op Europese
regelgeving op dit gebied.
De Inspectie doet momenteel een branchebreed onderzoek naar de opleiding
en selectie van machinisten
bij spoorwegondernemingen.

De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind.
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.
Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer • Plezier
Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten
Flemingstraat 55
T: 023 – 57 173 73 / 57 40 330
info@pluspuntzandvoort.nl

•
•
•

2041 VW Zandvoort
F: 023-57 16 865
www.pluspuntzandvoort.nl

A1GP Etalagewedstrijd

De Stichting één Zandvoort heeft rondom de seizoenstart van de A1GP World Cup of Mo-

torsport een groot aantal activiteiten in het centrum van Zandvoort georganiseerd. Ook
heeft Stichting één Zandvoort in samenwerking met de Ondernemersvereniging Zandvoort een etalagewedstrijd voor de Zandvoortse ondernemers in het leven geroepen met
mooie prijzen voor de mooiste etalage, geïnspireerd door de A1GP.
Zo zal in de weken voorafgaande aan het weekend van
4 oktober via de etalagewedstrijd aandacht besteed worden aan het A1GP-gebeuren.
De deelnemende etalages
zullen door een vakkundige
jury worden beoordeeld. In
de Zandvoortse Courant van
week 40 zullen de winnaars
bekengemaakt worden. Deze
krant sponsort een gratis advertentie voor de prijswinnaar. Tevens stelt de organisatie twee VIP-kaarten voor
de Meet & Greet-party ter
beschikking en krijgt de winnaar ook nog twee kaarten
voor de race op zondag van
Circuit Park Zandvoort.

een A1GP-bolide! Dan zijn er
volop mogelijkheden om in
ieder geval met één van de
dames op de foto te gaan en
misschien wel met één van
de coureurs. Vanaf 19.00 uur
zal op een podium de Radio
Veronica Roadshow met
Colin Banks en Erwin Peters
de Zandvoorters en hun
gasten vermaken met allerlei tophits van toen en nu.
Tevens is de organisatie nog
bezig om een levensechte
racesimulator te organiseren.
Deze bootst de werkelijkheid
akelig nauwkeurig na want
in bochten krijgt de bestuurder zelfs een zwaartekracht
van 3G te verwerken!

Het feest begint al op vrijdag 3 oktober in de feesttent op het Gasthuisplein
met een ‘Meet & Greet’
met een groot aantal A1GPcoureurs, pitspoezen en zelfs

Zaterdag is de dag voor de
jeugd. Op het Gasthuisplein
zullen dan vanaf 13.00 uur
diverse kinderspelletjes voor
de kleinsten worden georganiseerd. Te denken valt

dan aan schminken, minikarts, op afstand bestuurbare
auto’s, kleuren en tekenen.
De kindermiddag wordt om
17.00 uur afgesloten door
een spetterend optreden van
KUS in de feesttent op het
Gasthuisplein! ’s Avonds zal
vanaf 19.00 uur door middel
van een anderhalf durende
show het Warchild van ambassadeur Marco Borsato in
de schijnwerpers staan. De
Nederlandse zanger zal de
Prix d’Humanité door serviceclub Lions overhandigd
krijgen voor zijn werk voor de
kinderen in oorlogsgebieden
overal ter wereld. Na 21.00 uur
neemt de Veronica Roadshow
het stokje weer over.
Stichting één Zandvoort
roept u op om mee te doen
er een totaal feest van te maken. Aan de Stichting zal het
niet liggen!

Scooterongeval Gasthuisplein

Zaterdagavond rond 22.00 uur zijn twee scooters met elkaar in botsing gekomen op het

Gasthuisplein, vlak voor café Alex. Beide bestuurders, een 17-jarige Zandvoorter en een

25-jarige in Zandvoort wonende Pool, zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.
Ook de 19-jarige duopassagier van de Pool is met hoofdletsel voor behandeling naar een
ziekenhuis vervoerd. Beide Polen droegen geen helm.

Overige dagen op afspraak.
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bijna ongeluk op 5 augustus vorig jaar op het spoorcomplex

www.clubnautique.nl
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restaurant aan het strand

Onachtzaamheid van
NS-machinist

Onachtzaamheid van de machinist is de oorzaak van het

In liefdevolle herinnering
14-09-1998
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De politie onderzoekt de ‘plaats delict’ | Foto: Rob Bossink

De politie heeft de zaak
nog in onderzoek maar
naar verluid is waarschijnlijk de scooter met de

twee Polen door de steeg
naast café Alex direct het
Gasthuisplein opgereden.
De Zandvoorter heeft ze

niet meer kunnen ontwijken en sloeg tegen de
grond. Verdere gegevens
ontbreken.

column

Zebra’s:
valse veiligheid
Het klinkt misschien raar maar
toen mijn kinderen klein waren
mochten ze van mij bij het oversteken naar school niet de zebra
gebruiken. De betreffende zebra
ligt namelijk naast twee onoverzichtelijke bochten in de weg.
De betreffende zebra ligt er nog
steeds. Auto’s scheurden vroeger vanaf de Brederodestraat
de Dr. Gerkestraat in. Ze stopten nauwelijks, zeker niet voor
iemand die overstak. De situatie
is op dit moment iets verbeterd.
Het doorgetrokken trottoir
remt de snelheid enigszins af.
Nóg steeds gebruiken volwassenen en kinderen deze oversteekplaats.
Ondertussen zijn er in Zandvoort enkele zebra’s bijgekomen. De Hogeweg is ook in het
zebraplan meegenomen, op
verzoek van enkele dorpsgenoten. Prachtig allemaal, alleen
is het geen vrijbrief om rustig
naar de overkant te lopen. Hoe
vaak heb ik op diverse zebra’s
opzij moeten springen voor
een dolgedraaide automobilist. In Nederland ben je je leven op een zebra niet zeker. Er
ligt een zebrapad vlak voor ons
huis. Stoppen? Het zijn er maar
enkelen. Wie wél stoppen zijn
de buitenlandse weggebruikers. In Duitsland maar zeker
ook in Spanje wordt keurig
gestopt daar waar een zebra
is. (In overige landen heb ik er
niet zoveel ervaring mee.) Meer
discipline misschien? Ik weet
het niet. Langzaam krijgen we
in Nederland een mentaliteitsverandering waar ik (en met
mij vele anderen) niet vrolijk
van word. Smijt je troep maar
op straat. Vuilnisbakken? Waar
gebruik je die eigenlijk voor?
Trek je muil maar open als je
het niet eens bent met iemand.
Steek vooral je middelvinger
op in het verkeer. Toeter luid en
agressief als je langer dan twee
minuten moet wachten. En stop
vooral niet voor iemand
die wil oversteken. Dat
is namelijk iets voor
watjes. Zebra’s? Heel
leuk. Alleen werkt
het helaas niet in
Nederland.

Lienke Brugman

familieberichten
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evenementen agenda

Hoera Astrid 50 jaar

septseptseptsept

Uw specialist voor
al uw bloemwerk

13
13+14
19
21

27
28
28

Administratiekantoor

K. Willemse

3-5

Administratie en
belastingaangiften
Gefeliciteerd namens het ZORGTEAM:
Bianca, Adrea, Carla, Eveline,
Petra, Jeroen, Eric en Cees.

voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf

3-5
12

18+19

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl

September

Week 37 • 2008

Open Monumentendag - Landelijk
HARC GP Classic - (autoraces) Circuit
Cabaret - Middelbare meiden, in De Krocht
Classic Concerts - Protestantse Kerk

Wat bieden wij: leuke zelfstandige functie, een goede salariëring,
gezellige werksfeer met leuke collega’s. Lijkt het je wat?
Neem dan even contact met ons op!
Koppenol’s Beauty Center
Tel. 023-5715662

WEET JE JE ROOSTER AL?
en ben je 14-15 jaar?
Dan kun je bij HEMA ZANDVOORT AANVULLEN van
16.00 tot 18.00 uur.
Maak je ook nog je moeder blij want die krijgt ook
personeelskorting!
Meld je aan bij de klantenservice en vraag naar mevr.
Kaspers of de Hr. Oerlemans.
Ook zoeken wij ZATERDAGHULPEN van 16 jaar of ouder,
waarvoor natuurlijk de zelfde regeling geldt.
Hema – Raadhuisplein 1 -Zandvoort

op uit om kinderpostzegels en -kaarten te verkopen. Sinds 1948 is het elk jaar opnieuw
een race om zoveel mogelijk bestellingen op te nemen, in weer en wind. De afgelopen

zestig jaar is het doel van de Kinderpostzegelactie hetzelfde gebleven: kinderen helpen
andere kinderen die het minder goed hebben.

Zilveren Kruis Achmealoop - Halve
Marathon Duinpieperpad en Visserspad
Shantykoren- en Zeeliederenfestival - Centrum

Oktober
A1GP - Circuit
A1GP dorpsfestiviteiten - Gasthuisplein
Langlauf Estafette - Strandpaviljoen 13/14/15
Finaleraces - Autoraces, circuit

VVV Zandvoort: de hele zomer 7 dagen per week geopend!

Met het ingezamelde
geld steunt Stichting
Kinderpostzegels Nederland
honderden projecten in binnen- en buitenland waarin
veiligheid en ontwikkeling
van kinderen in een achterstandspositie centraal
staan. Het thema van de

kinderpostzegelactie dit
jaar is: laat kinderen leren.
Goed onderwijs in een veilige omgeving is van doorslaggevend belang voor de
ontwikkeling van kinderen.
Daarom is besloten dit
thema dit jaar te steunen.
Veel kinderen willen of kunnen niet naar school. In
Nederland zijn er kinderen
die zich onveilig voelen omdat ze gepest worden. Naar
school gaan is voor hen een
dagelijks terugkerende straf.
Kinderpostzegels steunt
met de opbrengst van de
Kinderpostzegelactie de
landelijke uitrol van de
PRIMA anti-pestmetho-

de (PRoefIMplementatie
Antipest-beleid) om pesten
op school tegen te gaan.
In ontwikkelingslanden is
onderwijs nog steeds niet
vanzelfsprekend. Er zijn wereldwijd meer dan 100 miljoen kinderen die niet naar
school kunnen. In Senegal
bijvoorbeeld kunnen kinderen niet naar school omdat
ze moeten werken voor het
gezinsinkomen of omdat er
in hun dorp geen school is.
Kinderpostzegels maakt in
samenwerking met de organisatie ENDA in Senegal
onderwijs voor deze kinderen mogelijk.

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) en Center Parcs organiseren zondag 2 november om

Grand Café & Restaurant

Zoekt gemotiveerde collega’s
voor de vacatures:

14.00 uur voor de tweede keer de WNF/Center Parcs Herfstduik op het strand bij het Center Parcs Strandhotel. Dit jaar staat de duik in het teken van de wonderen van de zee: de
zuidelijke zeeolifant, de blauwe vinvis en de clownsvis.

Zelfstandig werkend kok
full-time

Medewerker voor
de bediening
Part-time/full-time

Afwashulp
Part-time/full-time
Voor reacties/info M. de Bruin: 06-26178819
of cafeneuf@cafeneuf.nl
Haltestraat 25
2042 LK Zandvoort
023 - 571 37 22

Inboedelverzekering

Aan de WNF Herfstduik 2007 deden ca. 1500 mensen mee

De wereld zit vol Wereld
Natuur Wonderen. Niet alleen
op het land, ook in de zee leven tal van bijzondere dieren
die de pracht en schoonheid
tonen van de natuur op aarde. Deelnemers aan de duik
kunnen zich laten sponsoren.
Het geld dat zij ophalen gaat
naar projecten van het WNF
waar het voortbestaan van

de zuidelijke zeeolifant, de
blauwe vinvis en de clownsvis bedreigd wordt.
Iedereen kan meedoen aan
de Herfstduik en deelname
is gratis. Bij inschrijving ontvangen de duikers, zolang
de voorraad strekt, een gratis plonspakket met hierin
een zwemband en een

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)

Weeshuis in Oeganda

Duik mee voor de wonderen van de zee

Snel en goed geregeld

4

Vanaf woensdag 24 september 12.00 uur gaan in het hele land ruim 240.000 kinderen er

Stads- en Dorpsomroepersconcours - Kerkplein

Bar/keukenmedewerkster
Wij zijn op zoek naar een part-time Bar/keuken medewerkster in een
leuk beautycenter in het NH Hotel Zandvoort. Werkzaamheden
omvatten het bereiden en serveren van de lunch voor onze gasten.
Bediening in de bar.

Kinderpostzegelactie weer van start
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T-shirt. Sponsorformulieren
staan vanaf 1 september op
www.wnf.nl/duikmeeinzee.
Behalve aandacht vragen
voor de zeewonderen maken
de deelnemers kans op mooie
prijzen. Per 100 duikers stelt
Center Parcs een gratis weekend of midweek in een park
naar keuze in Nederland ter
beschikking. Bovendien krijgt
de persoon die het grootste
sponsorbedrag bij elkaar
brengt van Center Parcs een
VIP-arrangement in een van
de parken in Nederland aangeboden.
‘Duikers’ kunnen zich opgeven via de speciale actiesite
van WNF: www.wnf.nl/duikmeeinzee. Handig om mee
te nemen naar de Herfstduik
zijn zwemkleding, handdoek
en warme kleding voor na
de duik (omkleedgelegenheid aanwezig). Verzamelen
in Center Parcs Strandhotel
Zandvoort.

waar de Zandvoortse kunstenaars Loes Dirksen,
Ellen Kuijl en Nel Kerkman
ook aanwezig zijn. Op de
kunstmarkt verkopen de
aanwezige kunstenaars
hun kunstwerken, waarbij een belangrijk deel van
de opbrengst ten goede
komt aan KibaHome in
Oeganda. Het gevarieerde
kunstaanbod bestaat uit
sieraden, acryl/olieverf
schilderijen, keramiek,
glasobjecten, aquarellen,
schilderijen op zijde, foto’s
en sjaals. Natuurlijk is ook
KiBaHome present met
informatie over het weesDe Zandvoortse scouting- huis en de verkoop van fraai
groep Stella Maris – St. gekleurde, handgemaakte
Willibrordus hebben tijdens kettingen en armbandjes uit
de nationale scoutingdag Oeganda. Alles over de kunstop 29 maart met de open markt, de kunstenaars en de
dag naast het werven van routebeschrijving is te zien
leden het mooie bedrag op www.verberne.eu.
van € 4058 opgehaald
voor het weeshuis KIBA Kudde schapen
Home in Oeganda.
Ondertussen is een
groep Zandvoorters,
wa a ro n d e r v i e r
scoutingleden, in
juli naar Oeganda
geweest en ze hebben ook het weeshuis bezocht. Met
een deel van de
scoutingopbrengst
is inmiddels een prachtige, Vanaf zondag 7 september
overdekte buitenwasplaats is gedurende 3 maanden
gebouwd en is men bezig een kleine kudde schapen
om een gazon aan te leg- met herder op het terrein
gen voor een speelplaats. van het Nationaal Park
Verder moet de pomp gere- Zuid-Kennemerland aanpareerd worden want wat wezig. Het is een milieu
heb je aan een wasplaats vriendelijke en ecologisch
als er geen water is? In ok- verantwoorde manier van
tober worden de keuken en beheer, met als voordeel
de badkamer opgeknapt. dat de herder de kudde kan
Voor meer info zie www. sturen naar de plaatsen die
kibahome.nl.
het meest begraasd moeten
worden. Er is gekozen voor
een specifiek schapenras:
Kunstmarkt
Om Kiba Home te helpen de Schoonebekers. Dit zijn
is op 11 en 12 oktober van grote heideschapen, die veel
11.00 tot 17.00 uur in de vegetatie kunnen opnemen
Princehof (Glipperdreef 57, en niet zo kieskeurig zijn. De
Heemstede) een kunstmarkt schaapskudde wordt door

beheerder PWN ook ingezet ter bestrijding van de
Amerikaanse vogelkers.

Werken in de natuur

Het IVN Zuid-Kennemerland organiseert op
zaterdag 20 september van 10.00 tot 15.30
uur een leuke werkdag
‘Amerikaanse vogelkers
zagen’ in de duinen van
Waternet (AWD). De
Amerikaanse vogelkers
is een plaag in de duinen.
Het zijn geen struiken
meer maar echte bomen.
En deze bomen moeten
het open duin uit! Kom
met de iets want je gaat
met de iets het duin in! Er
zijn ook een aantal ietsen
te leen. Ervaring is niet
vereist, leeftijd maakt niet
uit. Zorg zelf voor werkkleding, laarzen en neem
je eigen kofie/thee mee.
Wij zorgen voor gereedschap, begeleiding, werkhandsc h o en e n e n
een lekkere vlaai
voor bij de koffie. Aanmelden,
informatie en
een routebeschrijving via
Marc van Schie,
023-5351239 of
via publiciteit@ivnzk.nl.

Omleiding

Wegenbouwer Dura
Vermeer gaat, in opdracht van de gemeente Bloemendaal, vanaf
maandag 8 september de
Zandvoorterweg opknappen. De asfalteringswerkzaamheden worden naar
verwachting uitgevoerd in
de week van 29 september
tot 3 oktober. Het verkeer
van en naar Zandvoort
wordt dan omgeleid
via de Leeuwerikenlaan
– Nachtegalenlaan –
Boekenroodeweg en
Zonnebloemlaan.
5

Zaterdag a.s. 2x open huis in de Max Euwestraat. U bent van Harte welkom!!
Deze ruime en luxe 2-onder-1-kapwoning heeft een voor- en
achtertuin, een royale living met open keuken, 4 slaapkamers
en een ijne achtertuin gelegen op het ZUIDEN. Wonen in een
heerlijke, rustige omgeving waar de kinderen op straat kunnen
spelen en op loopafstand van de prachtige duinen met het
Visserspad, het centrum en het strand.

Max Euwestraat 8
Zandvoort

•
•
•
•

Royale woonkamer over de gehele breedte van het woonhuis;
Fraaie achtertuin op het zuiden;
Perceelgrootte 258m2, de woonoppervlakte ca. 130 m2;
Parkeren op eigen terrein mogelijk.

Winnaars kleurwedstrijd
gratis naar Clown Bassie
land, treedt komende zondag 14 september met zijn lachspektakelshow op in De Krocht. Een aantal Zandvoortertjes

mogen gratis naar de voorstelling, die om 14.00 uur begint.
Zij hebben namelijk een prijs gewonnen met de kleurplaatactie die vorige week in de Zandvoortse Courant stond.

Een door de iepziekte aangetaste boom

Zaterdag 13 september Open Huis van 11.00 tot 13.00 uur

Max Euwestraat 7
Zandvoort

•
•
•
•

2-Onder-1 kapper op een zéér aantrekkelijke locatie;
Vloerverwarming op de begane grond en de badkamer;
Bouwjaar ca. 1990, zeer goed geïsoleerd en geheel gerenoveerd in 2008;
Perceelgrootte 249 m2, woonoppervlakte ca. 170 m2.

Vraagprijs: € 579.000,= k.k.

Zaterdag 13 september Open Huis van 11.00 tot 13.00 uur
Schoolstraat 9

Zandvoort

Deze uitermate charmante én nagenoeg vrijstaande
woning is gelegen in het karakteristieke centrum.
Diverse authentieke details zijn aanwezig zoals
bijvoorbeeld de glas-in-lood ramen, de fraaie deuren
en de hoge plafonds. De patio doet mediterraans
aan en biedt veel privacy en op het dakterras is het
heerlijk genieten van de zon! De woning beschikt
over 4 slaapkamers én een tuinhuis!
•
•
•
•

Oranjestraat 12-7

Zandvoort

•
•
•
•

Unieke woning met karakter;
Het tuinhuis biedt verhuurmogelijkheden;
Moet van binnen gezien worden;
Woonopp. ca. 130m2, perceelopp. 143 m2.

Vraagprijs: € 369.000,= k.k.
Dr. C.A. Gerkestraat 4

Zandvoort

Dit penthouse ligt op de 3e etage van het
appartementencomplex “Oranjehof” en
verkeert in nieuw staat. Het heeft een ruime
living, 1 slaapkamer, een open keuken en
moderne badkamer en een zonnig balkon.
Eventueel is een privé- parking beschikbaar.
Fraai penthouse met royale living;
Verkeert in nieuw staat;
Woonoppervlakte ca. 80 m2;
Eventueel privé parking beschikbaar.

Vraagprijs: € 279.500,= k.k.

Deze bijzonder fraaie ‘30 jaren 2-onder-1 kapwoning
is gelegen op loopafstand van de Amsterdamse
waterleidingduinen, het centrum en het strand.
Diverse kenmerkende details zijn aanwezig zoals
de erker aan de voorzijde van de woning, de deuren
en de hoge plafonds. De woning beschikt o.a. over
een prettige L-vormige woonkamer, een moderne
keuken, 3 slaapkamers met een mogelijkheid tot
4 en een moderne badkamer.
• Fraaie jaren ’30 woning op goede locatie;
• Diverse speelse details aanwezig:
• Woning op erfpacht, canon € 907,56 per jaar
(iscaal aftrekbaar);
• Woonoppervlakte ca. 135 m2, perceelgrootte 196 m2.

Vraagprijs: € 410.000,= k.k.

Nassauplein 3

Zandvoort

Gelegen in het centrum aan een klein, rustiek
plein mét GEEN doorgaand verkeer en op loopafstand van het strand dit benedenwoonhuis,
bestaande uit een ruime woon- en eetkamer,
één slaapkamer, een keuken en een voor-, zij- en
achtertuin. De woning is keurig bewoond en
verdient een opwaardering naar de woonwensen
anno 2008.
• Zéér rustige en centrale woonomgeving;
• Achtertuin ligging op noordwesten en
ca. 60 m2 groot;
• Geen servicekosten, slapend VvE;
• Bouwjaar ca. 1917, woonoppervlakte ca. 65 m2.

Vraagprijs: € 219.000,= k.k.

Actieve makelaardij
tegen scherp tarief!
Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Rob Greeven

Kim Dekker

Timo Greeven

Nicole Post design & productions

Clown Bassie, misschien wel de bekendste clown van Neder-

Vraagprijs: € 487.500,= k.k.

Wonen in dit geheel gerenoveerde woonhuis in een heerlijke, rustige omgeving. Deze ruime en luxe 2-onder-1-kapwoning heeft een voor- en achtertuin, een berging met een oprit, een uitgebouwde woon- en eetkamer,
een werkkamer, een moderne keuken, 2 slaapkamers, een ruime en luxe
badkamer en de mogelijkheid voor 2 extra slaapkamers op de 2e etage.
Wij nodigen u uit graag uit voor een rondleiding in deze heerlijke woning!

Iepziekte breidt snel uit
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Clown Bassie

Er waren werkelijk schitterende ingekleurde platen
bij. De deskundige jury, onder
voorzitterschap van de bladmanager van de Zandvoortse
Courant, heeft ze stuk voor
stuk beoordeeld. De prijs-

Politiek

winnaars krijgen persoonlijk
bericht waar en wanneer zij
hun prijs, twee vrijkaartjes
voor de lachspektakelshow,
in ontvangst kunnen nemen.
De Zandvoortse Courant
wenst ze veel plezier!

De iep is een inheemse
boom, die zonder een actief beleid voorgoed uit
Zandvoort dreigt te verdwijnen door de iepziekte. De razendsnelle verspreiding van
de iepziekte kan slechts tot
staan worden gebracht door
zieke bomen snel aan te pakken en deze worden daarom
snel en vakkundig gerooid
en verwijderd. Maar niet alle

vervolg

iepen zijn eigendom van de
gemeente, ook bij particulieren staan iepen die mogelijk besmet zijn en daardoor
weer gezonde bomen in de
omgeving besmetten. Hebt
u een zieke iep gezien of vermoedt u dat ergens een zieke
iep staat? Neem dan contact
op met het meldpunt van
de gemeente Zandvoort,
tel. 5740200.

Korendag - pagina 1

Commissie Raadszaken vervalt

De vergadering van de commissie Raadszaken van dinsdag

16 september komt te vervallen omdat er geen agendapunten zijn. De eerstkomende vergadering is die van de

commissie Planning & Control op woensdag 17 september.
De agenda volgt hieronder.

Het college stelt voor om
muziekschool New Wave te
behouden en de muzikale
vorming van leerlingen op
een hoger plan te brengen.
New Wave zou een subsidie moeten krijgen voor het
geven van muzikaal vakonderwijs op de Zandvoortse
scholen.
Voorts wordt voorgesteld
om de extra kosten die gemaakt zijn om extra personeel voor het niet op sterkte
zijnde ambtelijk apparaat,
tot eind 2008 begroot op
€ 365.000, éénmalig ten
laste te leggen van de algemene reserve. De kosten
bedragen namelijk meer
dan er in de begroting voor
2008 is opgenomen. Tevens
wil het college het geld dat
na afronding van het project

Bereikbaarheid Kust over
is gebleven (€ 188.327,44),
investeren in het provinciale project Dynamisch
Verkeersmanagement systeem.
Als laatste interessante
agendapunt zal op grond
van artikel 7 van de inanciële verordening 212 / 2005 het
college de raad door middel
van tussentijdse begrotingsrapportages over de realisatie van de begroting van de
gemeente informeren. Deze
BERAP zal door de commissie
besproken worden en voorzien van advies naar de raad
gestuurd worden. De vergadering is in de raadszaal van
het raadhuis en begint om
20.00 uur. De toegang is via
de trappen aan de kant van
het Raadhuisplein.

??????????????????

Na de officiële opening
was het de beurt aan een
Zandvoorts koor, dat de organisatie te hulp was geschoten omdat door omstandigheden een koor niet
aanwezig kon zijn. I Cantatori
Allegri, met dirigent JanPeter Versteeg, was zo goed
het spits af te bijten.
De mooie harmonie van dit
koor en de gekozen stukken pasten schitterend bij
de akoestiek van de kerk.
Hoogtepunt voor wat betreft
de bezetting van de kerk was
het optreden van het koor
POPkoor Fun4U. Dit koor, dat
normaal gesproken uit circa
115 zangers bestaat maar in
verband met de locatie voor
deze gelegenheid 65 koorleden had meegenomen, had
bijna alle andere koorleden
en familieleden uitgenodigd
waardoor er tijdens hun op-

treden zelfs mensen buiten
de kerk met een plaats genoegen moesten nemen.
Voor de kleinsten was er een
optreden van ‘mystery guest’
clown Didi, die met zijn kleindochter voor de nodige grappen en grollen zorgde en een
optreden van het Haarlemse
koor Barbees & Barlies. De
inale was een groots optreden van het organiserende
koor Beach Pop Singers samen met het Zaandijkse
vrouwenkoor Chemistry die
gezamenlijk met de uitvoering van ‘I got the Music in
me’ voor kippenvel zorgde.
Het plaatselijke radiostation
ZFM zal komende zondag
tussen 12.00 uur en 14.00
uur via 106.9 FM in de ether
en 104.5 op de kabel, een gedeelte van het evenement
integraal uitzenden.

door Erna Meijer

Op de Emmaweg in Zandvoort zijn sinds enige tijd Nicole

Post en Maarten Jansen met hun bedrijf Nicole Post Design
& Productions gevestigd. Nicole heeft aan de kunstacademie
o.a. graische vormgeving gestudeerd, terwijl Maarten door

eerdere werkzaamheden in een drukkerij en als lithograaf

meer productiegericht werkt en sinds 2003 de commerciële
kant van de zaak in de gaten houdt.
Hun ilosoie is onder meer:
“Ontwerpen begint met luisteren, kijken en doen, maar
het gaat vooral om heel veel
gevoel. Dan pas kan het eindresultaat onderscheidend en
doeltreffend zijn! Wij communiceren met de opdrachtgever,
werken met hart en ziel en
gebruiken onze kwaliteiten.”
Hun werkzaamheden zijn ook
zeer veelzijdig. Zo hebben zij
voor Greenpeace International
het ontwerp voor een langlopende campagne ‘Defending
Our Oceans’ en hieruit voortvloeiend de productie van de
huisstijl, waaronder persuitingen voor campagnes en
folders, gemaakt; logo’s en
illustraties ontworpen voor
o.a. Royal Wessanen en kleine zelfstandige ondernemers;
ontwerp en productie voor
een mailingcampagne nalatenschap met als overweging
om de Stichting Wakker Dier
in een testament op te nemen, maar ook voor een compleet huisstijlprogramma of
digitale media draaien zij hun
hand niet om. Voor campagnes, posters (Slachtofferhulp
Nederland) en internetsites
kunt u eveneens bij hen terecht.
Dichter bij huis is onder meer
de opmaak van de reclame-uitingen van makelaarskantoor
Cense & Van Lingen onder
handen genomen, wat o.a. resulteerde in een kinderpagina

in de brochure en een communicatieplan. De gemeente
Bloemendaal heeft inmiddels
ook de kwaliteiten van Nicole
en Maarten ontdekt. Zij voorzien al drie jaar deze gemeente van een uitstraling omdat
er geen huisstijl is, wat mede
tot uiting komt in de nieuwe
afvalwijzer.
In eigen beheer is met teksten
van vader Wim Post in juli
2007 een schitterend boekwerkje uitgegeven, getiteld
‘Groeten uit Duin en Daal’
met vele foto’s en tekeningen rondom het ontstaan van
Bloemendaal. Daarnaast realiseerden zij een expositie en
animatieilm, als een virtuele
wandeling door dit villapark.
Kortom, een jong maar ervaren bedrijf dat op een zeer
frisse en aanstekelijke manier
uw producten veel beter onder de aandacht kan brengen!
Hun meer dan schitterende
tuin, volop met passiebloemen (what’s in a name), geeft
eveneens ruimschoots een
indicatie van de fraaie mogelijkheden.
Nicole Post design & productions, Emmaweg 1,
Zandvoort. Tel. 5739741, mobiel 06-52394054 of fax
023-5739742. E-mail: info@
nicolepostdesign en kijk beslist op hun website www.
nicolepostdesign.nl.
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Extra voordelig winkelen met de ZandvoortPas!

Tennispark kantine Joey’s

Sponsor worden van het wekelijkse weerbericht?
Bel 06-4342 9783 en vraag naar de mogelijkheden!

Er zijn dit jaar weer veel Zandvoortse bedrijven waar u met uw ZandvoortPas terecht kunt.
Winkelen in Zandvoort wordt daarom steeds aantrekkelijker.

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Dorpsgenoten

Bestel nu uw eigen ZandvoortPas en betaal slechts € 5,00

(Normale prijs € 7,50)

presenteert wegens groot succes
nog 1 keer live

Ga naar www.zandvoortpas.nl of vul de bon in op pagina 12!

Ruud Jansen
zondag 14 september
van 16.30 tot 20.30 uur
Ook niet-leden zijn van harte welkom!

uit!
el plaatsen.
Reken zelf uw voordeel ortPas kunt u eenmalig gratis een Zandkorrg!
Met uw nieuwe Zandvovolgende Zandkorrel maar liefst 50% kortin
Tevens krijgt u op elke
Wilt u ook extra proiteren
bij het winkelen in Zandvoort?
Bestel dan uw eigen ZandvoortPas!

Voor slechts €5,00 kunt u tot en met het eind
van dit jaar proiteren van heel veel leuke aanbiedingen!
Surf naar www.zandvoortpas.nl of kijk op pagina 12

Locatie: Tennispark De glee
Kennemerweg 79
Tel. 573 75 77

Het is nog steeds voordeliger shoppen in Zandvoort met een ZandvoortPas!
De ZandvoortPas 2008 is geldig t/m 31 december 2008

Wij zijn weer terug!

Lancaster Event
8 t/m 20 september 2008
Uw cadeau
Bij besteding vanaf € 49,- aan

Geheel uitgerust staan wij vanaf donderdag 18 september weer
voor u klaar en kunt u weer bij ons terecht voor al uw...
... verf
... gereedschappen
... vragen
... doe-het-zelf-artikelen
... sanitair
P.S.: de kofiecorner is ook weer open en de droppot is weer gevuld.
Pakveldstraat 19 – Hoek Lippleintje – Tel.: 023-571 25 54

Lancaster producten, ontvangt u
een toilettas met luxe miniaturen
cadeau*, afgestemd op uw huidtype.
U heeft de keuze uit:
UÊ iÊ fferently miniatuurset of
UÊ iÊ-ÕÀ>VÌvÊ>ÌÕÕÀÃiÌÊvÊ
UÊ iÊWrinkle Lab miniatuurset.

Zoals bijna ieder jaar rond deze tijd zijn een aantal tropi-

Hanny Kroeze

sche cyclonen actief in de West en de gebieden richting

Hoewel Hanny Kroeze niet uit Zandvoort komt, woont ze samen met haar man Rob Hogenkamp

sinds 1994 met veel plezier in de badplaats. Ze zou trouwens niet meer uit Zandvoort weg willen.
Samen met Annemarie Henselmans vormt ze sinds vijf jaar hetcabaret-duo Middelbare Meiden.
“Zandvoort heeft iets knus en is lekker kleinschalig. Je maakt
tijdens het uitlaten van de hond snel contact met andere
dorpsgenoten en ook bij de golfclub Sonderland, waar we
lid van zijn, is het gezellig toeven”, geeft Hanny antwoord
op mijn vraag waarom ze van Amsterdam naar Zandvoort
verhuisd is.

Try-outs in Zandvoort

Dat de cabaretgroep van Middelbare Meiden voldoet aan
een grote behoefte, is te merken aan de uitverkochte zalen.
Het zijn vooral de situaties uit het dagelijkse leven die herkenbaar zijn en de doelgroep aanspreken. Ook de try-outs in
de Zandvoortse Krocht waren steeds uitverkocht.
“Om ons, na een kleine zomerstilstand van
Cabaret
4 maanden, weer in te spelen geven
In haar geboorteplaats Amsterdam heeft
we in september een inspeelavond
Hanny (49) de lagere school en de
in de Krocht. Ik ben nu al weer
Havo bezocht. Daarna is ze naar de
bezig om mijn conditie op te
Amsterdamse Kleinkunstacademie
vijzelen met zwemmen en
gegaan waar ze onder andere exmountainbiken, want in het
tra zangles en balletles kreeg voor
programma ‘In de Steigers’
een loopbaan als cabaretière. In
klauteren we van boven
1979 heeft ze, op aanraden van
naar beneden de steigers
een collega, auditie gedaan bij
af. En ondertussen hollen,
het Muzevalcabaret waar Tineke
vliegen, zingen en praten
Schouten na haar vertrek een lege
we tegelijk. Ook zijn we al
plek achterliet. Hanny werd aanweer druk bezig voor het seigenomen en heeft drie jaar in het
zoen 2009/2010, want de theSchiller Theater in Utrecht bij het caaters willen nu al het volgende
baret gewerkt. Daarna heeft Hanny tot
programma voor het nieuwe sei1989 bij het cabaret A-Montuur gespeeld,
zoen vastleggen. Natuurlijk blijven de
om vervolgens auditie bij Wim Hogenkamp te
try-outs in Zandvoort want dat is en blijft
Hanny Kroeze
doen als medewerkster bij het theaterrestaurant ‘de
onze thuisbasis.”
Suikerhof’. “De formule ‘Diner Spectacle’ is door Wim bedacht”,
vertelt Hanny enthousiast, “het was een unieke combinatie Verder is Hanny van alle markten thuis en omdat ze geen
van dineren en cabaret wat in het begin best moeilijk was. vier maanden stil kan blijven zitten, is ze deze zomer als ‘inTevens was het de kans voor jong talent om zo ervaring op te val’ receptioniste voor een aantal ochtenden in de week bij
doen.” Na het vroegtijdige overlijden van Wim Hogenkamp in woningbouwvereniging EMM werkzaam. Wie weet heeft ze
1989 zette broer Rob samen met Hanny de ‘Suikerhof’ voort. daar nog wel leuke situaties meegemaakt om in haar nieuwe
Op het hoogtepunt besloten ze te stoppen met de unieke cabaret te verwerken?
opzet van de Suikerhof. Maar de kriebels naar een eigen cabaretgroep bleven. In 2003 werd de groep ‘Middelbare Meiden’ De inspeelvoorstelling Middelbare Meiden ‘In de Steigers’
geboren, bestaande uit Rob Roeleveld (componist en pianist), is op vrijdag 19 september in De Krocht. Aanvang: 20.15 uur,
Rob Hogenkamp (tekstschrijver, bassist en gitarist) en de twee kaartprijs: € 10. Reserveren kan via tel. 573 2523 of e-mail: info@
cabaretières Annemarie Henselmans en Hanny Kroeze.
middelbaremeiden.nl.

politieberichten
Doorrijden na aanrijding

* Eén geschenk per klant zolang de voorraad strekt.

“Sport is goed voor lichaam en geest”

www.sportinzandvoort.nl
8

Autoverzekering
vanaf € 6,- p/mnd
* startkorting tot 65%
DORSMAN.NL OF 023-5714534

Een 37-jarige Zandvoorter
reed zondagnacht in de
Haltestraat tegen een geparkeerde auto aan. Twee
getuigen die probeerden te
verhinderen dat hij weg reed
werden agressief benaderd.
Bij onderzoek bleek de be-

stuurder een promillage te
hebben van 2,21. Zijn rijbewijs
is ingevorderd en er wordt
proces-verbaal voor de twee
misdrijven opgemaakt.

Twee aanhoudingen

Een arrestatieteam van de
politie heeft op 2 september

een 41-jarige Haarlemmer en
een 49-jarige Amsterdammer
aangehouden. Zij worden verdacht van een afpersing van
een 25-jarige Zandvoorter. Op
29 augustus probeerden zij
hem enkele duizenden euro’s
af te persen. Dinsdag 2 september kwamen de twee

Laatste zomerse dag
vandaag?

Door Nel Kerkman

verdachten bij de aangever
langs terwijl de politie een
observatie uitvoerde. Daarop
konden de verdachten op
heterdaad worden aangehouden. Zij zijn overgedragen aan de recherche van
Kennemerland-Zuid en voor
nader onderzoek ingesloten.

Noord-Amerika. Actueel begin deze week was een venij-

nige knaap die richting Cuba koerst en de volgende onruststoker dient zich ook alweer aan.
Een absolute voorwaarde
voor het ontstaan van deze
orkanen is een zeewatertemperatuur van tenminste
27 graden in het overzeese
traject waarboven deze cyclonen gevormd worden.
Veel vocht en warmte zijn
immers nodig om dit soort
raddraaiers hun volle, vaak
verwoestende sterkte te
geven.
Eerder werd hier al uitgelegd dat deze tropische
orkanen (weliswaar in
belegen en uitgebluste
vorm) ons West-Europese
weer soms in gunstige zin
kunnen beïnvloeden.Als de
ex-tropische windmachinerieën eenmaal arriveren boven de Atlantische Oceaan,
wordt aan de voorzijde van
deze systemen niet zelden
zeer warme lucht tot op
grote hoogte opgestuwd,
zodat zich soms een hogedrukgebied vormt en ons
mooi weer kan bezorgen.
Dat kan een fase met langdurig mooi weer zijn, maar
het betere weer kan ook
kortdurend zijn.
De donderdag is zoals we
al zagen vandaag zo’n betere en warmere dag met
aan de voorzijde van de
fronten die samenhangen

met ex-Hanna tijdelijk een
zwoele zuidaanvoer, waarin
de temperatuur een avontuurtje kan wagen richting
de zomerse 25 graden. Het is
niet ondenkbaar dat ook op
het Zandvoortse strand de
23-25 graden inmiddels al
is behaald met volle terrassen in de nazomerwarmte.
Neerslag in de vorm van een
paar buien ligt weliswaar
weer op de loer en die bereikt
ons waarschijnlijk pas later
op de dag, maar misschien
toch al iets eerder.
De kans dat de kortstondige
warmtevlaag deze donderdag een eendagsvlieg blijft
is groot, hoewel de vrijdag
nog wel even 22 graden zou
kunnen opleveren.
Toch ogen de kaarten voor in
de loop van en na het komende weekeinde niet slecht, met
een mooie hogedrukopbouw
boven Noord-Europa. Mocht
dit alles zich zo ontwikkelen
zoals de weermodellen aangeven, zouden we een fase
kunnen krijgen met oostenwinden en wellicht eens een
keer een periode waarin het
tenminste een dag of vier(!)
geheel droog blijft in ZuidKennemerland.
weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

24-25

22

19-20

20

Min

13

15

13

12

Zon

60%

45%

35%

70%

Neerslag

25%

65%

20%

15%

Wind

zo 4

zzo 3-4

no 3-4

no 3-4

Weer
Temperatuur
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Wekelijks de krant lezen op internet?

C U L T U U R

surf naar www.zandvoortsecourant.nl
ZONDAG 12 SEPTEMBER ‘08

LIVE MUZIEK
Donderdag karaoke
Aanvang 22.00 uur
V.a zondag 12/10/08

GROTE TALENTENJACHT
Donderdag 11-9-08

info 06-81239679

Artiestenavond

Boulevard Barnaart 12 - 2041 JA Zandvoort
Tel 023-8882992 - www.hetbadeendje.nl

aanvang 21.00 uur
Vrijdag 12-9-08

Ibiza party

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

Restaurant Cinq
3-gangen dagmenu
€ 29,50
4-gangen dagmenu
€ 34,00
5-gangen dagmenu
Chefs Special
€ 46,50

Met diverse DJ’s + special act
aanvang 22.00 uur
Gratis entree

Voor reserveringen:
023-5716119/info@tfaz.nl

Grand Café Danzee - Kerkplein 8 - T. 023 571 22 52

direzione:
Alfredo Caramante

Café Oomstee
Vrijdag 19 sept., aanvang 21.00 uur:

Shai Shahar
Zanger / Crooner &
Entertainer (USA) met Band!

Passage 2-4 Zandvoort
Tel.: 023-5716785

Het Restaurant Cinq is zondag en maandag gesloten,
maar de Brasserie is wel gewoon open.

Strandpaviljoen
Thalassa 18

Vrijdag 26 sept:

Papa Luigi e Amici
met o.a. Louis Schuurman op viool
en Ebe de Jong op gitaar.
Zie www.oomstee.nl voor verdere agenda!

“Teamsporten bevorderen
de sociale contacten”

Nog 4 weken
Verse visspecialiteiten
schaal - en schelpdieren

Heel vaak zie je gevelstenen en andere historische kenmerken over het verleden van Zandvoort die je niet kunt
thuis brengen of waar geen gegevens over te vinden zijn. Met deze nieuwe rubriek willen we een speurtocht
starten naar het verleden. Daarbij zullen we u als lezer af en toe vragen of u misschien het verhaal weet achter
de geplaatste foto.

Wij ontvingen foto’s met de afbeelding
van drie stenen. De maakster van de foto’s,
Christien Kemp, kwam deze stenen bij toeval
tegen in de hal van het appartementencomplex in de Dr. J.G. Mezgerstraat. Eén van de
stenen is klein en daarop staat het wapen van
Zandvoort afgebeeld. De iets grotere steen
heeft als tekst ‘De eerste steen gelegd door:
J. Beeckman burgemeester 7 maart 1912. Op
de grootste steen van de drie (zie afbeelding) staat: gesticht door het bestuur van: J.
Beeckman burgemeester. F. Zwaan en Jb v.d. Werff
zn, wethouders. J. Bakkenhoven, A.C.F. Bückmann,
H.M. Baron Collot D’Esgury, Jb Koning kzn, J v.d Plas,
E. Schaap, Jb Slagveld, G.W. v. Toombergen, raadsleden. P.L. de Vries, secretaris.

monumenten opengesteld ter bezichtiging en worden activiteiten georganiseerd. Zandvoort doet dit jaar ook mee.

Ook in Zandvoort zijn gelukkig nog genoeg sporen te vinden
van het oude vissersdorp. Om u op de mooie plekken te wijzen
heeft de gemeente een gratis route met een monumentenwandeling. Deze route ligt klaar bij het Zandvoorts museum,
wat ook het vertrekpunt is voor de wandeling. Ook kunt u
bij het museum intekenen voor de Monumentenkalender
2009 die € 7,50 gaat kosten.
Bij het VVV kantoor in de Bakkerstraat 2b is ook een historische dorpswandeling te verkrijgen: ‘slenteren door
Zandvoortse sloppies’. De routebeschrijving is verfraaid met
foto’s en anekdotes’s uit het Zandvoortse verleden. De wandeling duurt anderhalf uur en is eventueel in te korten.

Protestantse kerk

Op zaterdag 13 september is de Protestantse kerk aan het
Kerkplein van 11.00 tot 17.00 uur geopend. Tijdens de opening
is er orgelspel op het Knipscheerorgel en worden er rondleidingen gegeven met uitleg over de schitterende rijksmonumenten die in kerk aanwezig zijn.

Reserveren: 023-5715660

In de duinen van Waternet is op zaterdag 13 september een
sporenwandeling, begeleid door leden van de Historische
Werkgroep AWD. De wandeling leidt langs een aantal cultuurhistorische elementen zoals de oude Vinkenbaan, een
oud jachthuisje en het Museumduin. Ook de historie van de
waterwinning komt aanbod. Het vertrekpunt is bij het bezoe-

Marco Termes

(Marco wordt gesponsord door Grand Café Danzee)

Kunstkracht 12

Kees Verkade opent op vrijdag 12 september de overzichtsDe internationaal bekende beeldhouwer geeft daarmee het

startschot voor de gelijknamige kunstmanifestatie van de
kunstenaarsvereniging BKZandvoort.

Wie weet in welk gebouw (rond 1812) deze drie
stenen zijn ingemetseld en later verplaatst zijn?
Het verhaal kunt u sturen naar: Kleine Krocht 2,
2042 JN Zandvoort of per e-mail, sporen@zandvoortsecourant.nl. Eventuele reacties worden in de eerstvolgende courant geplaatst.

Landelijke Open Monumentendag
Komend weekend vindt de landelijke Open Monumentendag plaats. In het hele land worden op 13 en 14 september

‘Zaken niet te weten is een lichte last. Zaken
wel te weten is een zwaarder last.
Zaken niet correct te weten is de zwaarste last’

tentoonstelling ‘KunstKracht 12’ in het Zandvoorts museum.

Gedenkstenen

In de regio

www.sportinzandvoort.nl
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Sporen uit het verleden

Spreuk van de week:

kerscentrum De Oranjekom, wat zelf al een architectonisch
pronkstuk van Waternet is. Het karakteristieke pompstation
dateert uit 1931 en in de voormalige machineruimte staan
nog steeds de zes pompen. De Oranjekom vindt u bij ingang
Oase aan de Vogelenzangseweg in Vogelenzang. De gratis
wandeling start om 13.00 uur. Wel even van tevoren aanmelden 020-6087595.
Op zaterdag 13 september is het molentje bij de ingang van
het wandelbos Groenendaal geopend voor publiek. Bij voldoende wind wordt de molen in werking gesteld door vrijwilligers van de Stichting Molens Zuid-Kennemerland. Beneden,
in de ‘onderbouw’, is de bemalinginstallatie te bezichtigen.
De molen is deze dag geopend van 10.00 tot 16.00 uur.
Het landgoed Elswout in Overveen is Rijksmonument met
inclusief alle bruggetjes en bouwsels waaronder een heuse
kluizenaarshut aan de noordkant van het park. De toegang
tijdens de open monumentenweek is gratis.
Het bezoekerscentrum De Zandwaaier van Nationaal Park
Zuid-Kennemerland (NPZK) is gehuisvest in een prachtig
neorenaissance machinegebouw uit 1898 van het Haarlemse
waterleidingbedrijf. Er is een tentoonstelling te bezichtigen met unieke archeologische vondsten. Op zondag 14
september vertrekt er vanaf De Zandwaaier om 10.00 uur
en om 14.00 uur een ietsexcursie (vanaf 12 jaar) naar GrootOlmen, waar vroegmiddeleeuwse bewoningsresten zijn gevonden. Voor kinderen van 8 tot 14 jaar is er een historische
zwijnenjacht die begint om 14.00 uur en ca. 2,5 uur duurt.
Duincentrum De Zandwaaier vindt u in Overveen aan de
Zeeweg bij de Watertoren. Parkeren aan de overzijde van de
Zeeweg, tel. 023-5411123

Voor de tentoonstelling is
een selectie gemaakt uit
de kunst van de 20 kunstenaars van BKZandvoort.
Schilderijen, beeldhouwwerken, keramiek, glaskunst,
fotograie, houtsculpturen,
literatuur, gedichten en geluidkunst zijn tot en met 19
oktober te bewonderen.
In 1998 kregen de beeldende
kunstenaars van Zandvoort
een officieel karakter door
het oprichten van de vereniging BKZ. In 2007 is de naam
omgezet naar de huidige benaming BKZandvoort. Buiten
de twee ereleden Han van
Leeuwen en Marianne Rebel
bestaat de vereniging inmiddels uit 20 actieve leden

waaronder Zandvoortse en
regionale kunstenaars. In
twee jaar tijd is het ledenaantal verdubbeld en dat
aantal groeit nog steeds. De
vereniging organiseert een
jaarlijkse kunstmanifestatie. De manifestatie van dit
jaar, KunstKracht 12 van 10
tot en met 12 oktober, wordt
grootschalig aangepakt. De
hierboven beschreven overzichtstentoonstelling is daar
een onderdeel van.
De tentoonstelling is van
13 september tot en met 19
oktober in het Zandvoorts
Museum, Swaluëstraat 1.
Kijk voor meer informatie
en openingstijden op: www.
zandvoortsmuseum.nl.

Wolf op het Raadhuisplein

Komende zondag vindt in de muziektent op het Raadhuisplein de uitvoering plaats van Peter en de Wolf. Een geweldig
concert voor zowel jong als oud. De verteller presenteert het

avontuur van de stoere jongen Peter, die samen met zijn dierenvrienden een grote boze grijze wolf probeert te vangen.
In de muziek van Peter
en de Wolf hebben alle
personen en dieren
hun eigen motief en
muziekinstrument .
Wie is welk instrument? En krijgt Peter
de wolf te pakken,
of misschien wel andersom?
Het verhaal is in 1934 door Prokoiev geschreven om kinderen
bekend te maken met enkele instrumenten uit een orkest.
Het concert wordt uitgevoerd door het Blaaskwintet ‘Niet
strijken’. Naast Peter en de Wolf zal ook het verhaal Hans
en Grietje worden verteld. Tijdens Hans en Grietje worden
snoepjes uitgedeeld als onderdeel van het concert en zullen
kinderen gevraagd worden mee te dansen. Een grote speculaaspop in de vorm van een heks vormt een spetterend slot.
De voorstelling begint om 13.30 uur.
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Medina Woninginrichters
Hele maand september:

Voor Pashouders :

Huisgemaakte rookworsten

3 stuks € 6,-

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.
Potgieterstraat 4
2041 PC Zandvoort
Telefoon 023 – 5717 287
Mobiel 06-5577 8563
Mobiel 06-1887 6726

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Van maat 34
tot en met
maat 56

Diverse artikelen:
€ 10,- per stuk 2 voor € 15,-!
Chaozzz - Schoolstraat 3
023-57 34 221
Woensdag gesloten

Voor zandvoortpashouders aanbieding:

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Gratis proefles

Croissants
Français

Bel voor informatie
06-54280393 of 023 - 5730107
www.members.lycos.nl\rijschoolduet

2e gratis
OP=OP

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Voor Pashouders:

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5% korting

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

op de gehele collectie!

(2 stuks voor slechts 0,95,
max 10 per klant!)

Burg. Engelbertsstraat 94b – Zandvoort
7 dagen per week geopend

Betaling CONTANT

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Zo’n 500 km
zuidelijker

L
(vraag naar onze voorwaarden)

Aanbod geldig tot en met woensdag 17 september 2008
en alleen in onze vestiging te Zandvoort.
Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 - 57 12 865
Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

Deze pas is geldig t/m 31 december 2008
Uw op naam gestelde ZandvoortPas
wordt, tesamen met een welkomstkado,
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.
Met de aangehechte tegoedbon voor een
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst
tijdstip gratis een Zandkorrel (miniadvertentie) plaatsen.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Satehcafé

Lijst van deelnemende bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Winkeliers:

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

Verzorging en vrije tijd:

vindt u misschien
nog een bakker die ze
zó lekker maakt...

e mode
Betaalbar oud
en
g
n
voor jo

Nieuwe ZandvoortPas (€ 5,00)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betaling PER BANK

ZandvoortPashouders
ontvangen bij boeking
een barbecue pakket

nu voor € 2,75

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Bent u van plan om meubels van b.v
Riviera Maison aan te schaffen?
Pashouders 5% korting!!

Nazomeren
in je eigen achtertuin?

een bakje 200 gram

Bestel nu de
ZandvoortPas 2008

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
Geldig t/m 17 september
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

ZandvoortPas houders 10% korting

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102
7 dagen per week geopend
van 09.00 tot 22.00 uur

q(Vouw)gordijnen qTapijt
023-531 78 40
qVitrages
qVinyl
Haltestraat 56
qLuxalex
qLaminaat
2042 LP Zandvoort
qZonwering
qParket
www.medina-woninginrichting.nl

Zandvoortse
chocolade
flikken

Addie Ottho & Zn

Betreft:

10% korting
op ons uitsmijter
assortiment

De beste Beemster kaas
Smaaq zacht gerijpt!
Nu heel kilo van € 11,58
voor € 8,95 en gratis
potje mosterd.

Afhaal aanbieding haassaté menu
voor € 7,00 in de maand september

Zeestraat 36
023 5734001 Geopend van 18.00 tot 23.00 uur - woensdags gesloten

Nympheia

“Ik haal mijn rust, energie en kracht uit Yoga en Meditatie”
Alena Zastrow groeide op in West-Berlijn. Als leidinggevende in de reclamewereld leidde Alena een druk en
hectisch leven. In Yoga vindt ze haar rust, energie en
kracht. Vele yoga-uren en studies later is ze Reiki Master en gediplomeerd Ayurvedisch –en Aromatherapeute. Daarnaast geeft Alena als docente les in Kundalini
Yoga en meditatie.
“Yoga begon als een hobby. Nu is het een ‘way of
live’. Dit is wie ik ben en wat ik écht wil”, aldus
Alena. In 1999 besloot Alena haar hart te volgen.
Ze keerde de reclamewereld haar rug toe. “Als
kind had ik een droombeeld van Nederland. Als
ik het in Nederland red, dan red ik het overal ter
wereld. Het was tijd voor een nieuwe uitdaging.
Ik besloot in Zandvoort te gaan wonen. Het begin
was niet makkelijk, maar het is me gelukt om hier
een bestaan op te bouwen. Het was al het harde
werken en geploeter meer dan waard. Samen met
mijn hondje heb ik hier mijn plek gevonden”, lacht
Alena.
De toekomst ziet de yogadocente vol vertrouwen
tegemoet. “Ik zet me met hart en ziel 150 procent
in voor mijn bedrijf Nympheia. Soms zit ik twee
uur in de nacht nog aan mijn computer om e-mails
te beantwoorden. Maar dit is wat ik wil, dus hier

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat
Autorijschool Duet - 06-54280393
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hobby -Art- Gasthuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - www.nympheia.com
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Chaozzz - Schoolstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Schofies Kindermode - Haltestraat

Wonen en onderhoud:

ga ik voor. Het geeft mij een ijn gevoel om wat
voor mij goed is geweest met mensen te delen.
Het is aan henzelf wat ze ermee willen doen. Ik
ben geen Yomanda of een goeroe”, licht Alena haar
werkwijze toe.
ZandvoortPas
Op vertoon van uw ZandvoortPas geeft Nympheia
10% korting op voet en relexmassage.
Mail voor meer informatie naar info@nympheia.
com of kijk op www.nympheia.com.

Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Mark Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:

Grand Café 25 - Kerkstraat
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
She Satehcafé - Zeestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

&

Boogie Woogie feest bij Oomstee Jazz

Heden Verleden

Oomstee Jazz is nu al niet meer weg te denken uit de zandvoortse evenementenagenda.
Dat kan ook niet anders omdat de organisatie louter toppers naar het café in de Zeestraat
haalt. Afgelopen vrijdag was het de beurt aan top boogie woogie- en bluespianist Martijn
Schok die samen met zijn vaste bandleden (saxofonist Rinus Groeneveld en bassist Serge
Shapko en gastdrummer Menno Veenendaal) liet horen wat deze vrolijke muziekstijl in-

TV-spel Zeskamp van de NCRV

houd. Het werd een feest in een uitpuilend café Oomstee!

Meer dan dertig jaar geleden stond Zandvoort in vuur en vlam. Er was een ploeg gevormd
die deel ging nemen aan het waanzinnig populaire TV-spel Zeskamp van de NCRV. Van alles

werd er uit de kast gehaald om de ploeg te steunen. Er werd zelfs door middel van een wedstrijdloop geld ingezameld. Zandvoort stond als één man achter zijn ploeg! In het Zandvoorts
Nieuwsblad van 8 september 1972 heeft Kees Kuyper jr. een artikel gepubliceerd waarin beschreven staat hoe het een en ander in zijn werk ging. De zeskampwagen heeft later nog
dienst gedaan bij de zeepkistenrace en ‘leeft’ vandaag de dag nog steeds.

Vader en zoon Jacobs
bouwen aan zeskampwagen
“Ik moet als monteur naar elk wedstrijd toe, maar

tijdens de selectieproeven in de nieuwe PW remise als
snelste uit de bus is gekomen. Maar volgens Jan zit het
met zowel rijder als wagen wel goed.

het liefst hou ik dan geen sleutel in mijn handen.”

Aan het woord is Jan Jacobs, de smid die samen
met zijn vader de Zandvoortse zeskamp rallytrap-

Maar de Zandvoortse zeskampploeg heeft ook een coureuse nodig en daar zit het niet zo goed mee. Niet dat
de gezusters Joke en Greet Paap niet zeer snel rond gingen tijdens die selectieproeven, maar ‘t probleem is, dat
een meisje dat in een wagentje plaats neemt, er op de
andere vijf onderdelen naast staat. En juist deze twee
meisjes kwamen als beste uit de bus tijdens de selectieproeven voor de ploeg. Captain Dirk v.d. Nulft hierover:
„Wij kunnen deze meisjes onmogelijk in de ploeg missen
en daarom hopen wij dat er alsnog meisjes zijn, die zich
aan het zeskampsecretariaat in het VVV-kantoor op het
Raadhuisplein als coureuse komen opgeven. Dan hebben
wij wat meer keus en kunnen wij deze meisjes volledig
klaarstomen voor de zware wedstrijden, die hun in de
komende maanden te wachten staan.

wagen heeft ontworpen en gebouwd. En als Jan

dat zegt, meent hij dat ook. Ruim 400 uur heeft hij

samen met vader Jacobs gewerkt aan de vierwieler. Samen reisden zij naar Venray, naar de ploeg die

vorig jaar deelnam aan de NCRV Zeskamp. Van hun

wagen schoot Jan een rolletje van 36 foto’s vol van

de wielen tot aan het kleinste boutje. Want zij wil-

len niet, zoals Venray zeven wagens bouwen om uit

eindelijk een optimaal resultaat te verkrijgen. Niet

alleen om de tijd die er in gaat zitten, maar ook om
het geld, want tien maanden bouwen kwam Venray

op ƒ 12.000,- te staan. Zij lichtten de beste wagen van

de pioniers uit Venray volledig door en slaagden er in

Training

enkele weken in een wagen voor ƒ 800,- aan materi-

aal te bouwen, die met een top van meer dan 40 km
als de snelste in zijn soort moet worden beschouwd.

Steun

Maar vader en zoon Jacobs hebben dan ook bijzonder
veel hulp gekregen van enkele Zandvoortse bedrijven,
die het materiaal tegen inkoop of zelfs geheel gratis aanboden. Zo schonk Auto Davids de schokbrekers voor de
onafhankelijke vering waarmee de wagen is uitgerust.
Voorts zorgde de irma Versteege voor de spaken, banden,
velgen, naven enz.

Technische gegevens

Om een indruk te geven met welke precisie de wagen is
uitgevoerd volgen enkele technische gegevens. De wagen bezit een onafhankelijke vering op alle vier wielen,
bezit twee versnellingen en achteruit, wordt voortbewogen door middel van trappers, is verder uitgevoerd met
trommelremmen en direkte besturing. De gehele wagen
meet 2.40 m lang en zal in de Zandvoortse geel-blauwe
14

kleuren worden gespoten. Het gehele voertuig weegt slechts
55 kilo, hetgeen een vlieggewicht in zijn soort betekent. Ook
met de ombouw heeft men aan het gewicht gedacht. Deze
zal namelijk niet bestaan uit polyester zoals zijn voorgangers,
maar uit het nog lichtere aluminium.

Motor

Wij vragen Jan of de Zandvoortse tegenstanders in de NCRV
zeskamp t.w. Geleen, Land van Heusden en Altena, Hoogeveen,
Ten Boer, Ooststellingerwerf, Kapelle, Raalte en Winterswijk,
in staat zullen zijn een nog snellere wagen te bouwen en de
smid antwoordt: “Met de technische bepalingen waaraan
wij ons te houden hebben is dat volgens mij niet mogelijk,
maar zij hebben misschien een nog snellere motor dan wij.”
Jan doelt hier op de snelle Klaas Koper, die een week geleden

En dat klaarstomen bestaat dan uit een trainingsschema,
dat maar nauwelijks onderdoet voor dat van een eredivisievoetbalclub, en er als volgt uitziet: Zondag 7.30 uur:
ietsen en konditietraining. Maandag 22.00 uur: zaaltraining in Sportschool Wim Buchel. Woensdag 19 uur:
buitentraining o.a. strandloop. Vrijdag 19 uur: zaaltraining
in Sportschool Wim Buchel. Zaterdag 15.30 uur: duintraining. Onder leiding van de sportleraren Wim Buchel, Dries
Sonnevelt en Dirk v.d. Nulft, zal de Zandvoortse zeskampploeg zich op deze manier opmaken voor de nationale zeskamp kompetitie, welke op 7 oktober in het Ahoy sportpaleis te Rotterdam van start gaat. De volgende, personen
zijn inmiddels na selectieproeven in de Pellikaanhal en
het sportpark van Cios te Overveen uitgenodigd aan deze
training deel te nemen: Dames: Joke Paap, Rika v. Norden,
An Trouw, Greet Paap, Bettie Steegeman, Henny Hagen, In
Gordijn, Astrid Visser, Yvonne Visser, Marja Weermeier, Elly
Keur en Deciré van Haaster. Heren: P. Visser, L. Schmidt, T.
Vastenhouw, L. Schuurman, E. Loos, V. Bakker, H. Meije, P.
Loogman, B. d’Hont, K. van Loon, Ad Goosens, Chr. Koper,
G. Borkent, C. Kerkman, Fl. Kerkman, Fr. Boom, F. de Vlieger,
H. Bos, G. Brugman en P. d’Hont.

Rinus Groeneveld speelt vanachter de bar

door Joop van Nes jr.

Ik kan mij de concerten tijdens Jazz behind the Beach
van jaren geleden van boogie
woogie-grootheden als Jaap
Dekker en Rob Hoeke nog levendig herinneren. Maar die
herinneringen vallen bijna in
het niet na de spetterende
show die Schok en zijn kom-

panen vrijdagavond in café
Oomstee aan het volle café
voorschotelden.
Martijn Schok is een begrip
op het gebied van boogie
woogie en pianoblues in
Nederland en ver daarbuiten. Naast zijn optredens
in Nederland wordt hij regelmatig gevraagd voor

jazz- en bluesfestivals in
Europa en de Verenigde
Staten waar hij overigens
ook met zijn band getoerd
heeft. Niet verwonderlijk
want wie de techniek, en
met name de handelingssnelheid, van de begenadigde Schok in combinatie
met een meer dan voortreffelijke Groeneveld op sax en

ondersteund door een voorbeeldige ritmesectie hoort,
kan niet anders dan vrolijk
worden en stilstaan is er
dan ook niet meer bij.
Grote animator vrijdagavond was Groeneveld die
met zijn tenorsax achter
en op de bar de toehoorders bijna in extase bracht.
Toen ook nog twee bevriende dansers hun kunne toonden en de vriendin
van Schok de microfoon
ter hand nam was het
feest compleet! Jammer
dat het al om middernacht
stil moest zijn want hier
lust iedereen wel pap van!
Overigens heeft uitbater
Ton Ariesen besloten om de
reeks jazzconcerten, die oorspronkelijk tot eind oktober
gepland stonden, door te
laten gaan tot eind maart
2009! Volgende week vrijdag komt een andere grootheid naar Zandvoort. Dan
zal de Amerikaanse zanger/
entertainer Shai Sahar met
zijn band het publiek gaan
vermaken. Het optreden begint om 21.00 uur. Kom op
tijd want café Oomstee is
niet al te groot!

Regeling bij aanmelding en plaatsing brugklasleerlingen
De besturen van de scholen voor voortgezet onder-

wijs in de regio Haarlem, hebben voor het schooljaar

2009-2010 de ‘regeling aanmelding en plaatsing van
leerlingen voor de brugklas’ vastgesteld door middel
van ondertekening van het document. Hieronder volgt
een uittreksel daarvan.

De schoolbesturen garanderen gezamenlijk, dat alle
leerlingen die zich aanmelden voor de brugklas voor
de onderwijstypen gymnasium, atheneum, havo of
vmbo die in de regio aanwezig zijn, kunnen worden geplaatst. Daartoe wordt een
regievoerder aangesteld, die
knelpunten signaleert en ter
oplossing voorlegt.

Bepaling capaciteit

Alle scholen in het gebied
geven per 1 december 2008
bij de regievoerder het aantal
leerlingen per brugklastype

op dat kan worden geplaatst
in het schooljaar 2009/2010.
Bij voldoende plaatsingsruimte komen leerlingen
buiten het wervingsgebied
in aanmerking voor aanmelding. De besturen hanteren
voor de leerlingen die volgens de normen, zoals vastgesteld in de Kennemerkring,
toelaatbaar zijn en afkomstig uit basisscholen in het
wervingsgebied de volgende
2 voorrangsregels: broertjes
of zusjes van leerlingen die
reeds op de school ingeschreven zijn (ongeacht de
afdeling) en kinderen van

personeelsleden. De aanmeldperiode is van 1 maart
tot en met 16 maart 2009
met als vastgestelde aanmelddagen: 11, 12, 14 en 16
maart 2009. De eventuele
datum en loting is 25 maart,
waarna op 30 maart een
extra aanmelddag is vastgesteld.

Loting bij overaanmelding

De school gaat loten, als
zij na behandeling van alle
aangemelde leerlingen niet
genoeg plaatsen heeft om
alle toelaatbare leerlingen
te kunnen plaatsen. Een notaris verricht de lotingprocedure. Voor alle scholen die
gaan loten geldt de lotingsdatum van 25 maart 2009.
Leerlingen die worden uitgeloot vernemen dat binnen
2 werkdagen na loting. Zij
kunnen worden geplaatst op

een andere school in de regio
Haarlem. Daartoe wordt op
30 maart op de scholen die
nog plaats hebben een extra
aanmelddag georganiseerd.
Volgorde van aanmelding is
hierbij niet van toepassing.

Evaluatie in april

Mochten er leerlingen voor
de tweede keer worden uitgeloot dan zal de regievoerder deze, in overleg met de
schoolbesturen en de ouders,
plaatsen op het geëigende
schooltype. Deze regeling
staat gepubliceerd op de
websites van de diverse scholen in de gemeente Haarlem.
De vastgestelde regeling
geldt voor het schooljaar
2009-2010. In april 2009 zal
de regeling worden geëvalueerd en zo nodig worden
aangepast voor het daaropvolgende schooljaar.
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Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de
redactie het met de inhoud eens is. De redactie behoudt
zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten
en plaatsing van brieven te weigeren.

Twee ton in zee
Met een interpellatie heeft de CDA-fractie in de raad vorige week
geprobeerd de burger nog enige duidelijkheid te brengen in de deal tussen het college van B en W en de exploitant van strandpaviljoen Venice
Beach: Hier is 200.000 euro en nou inpakken en wegwezen.
Die duidelijkheid was nodig, omdat middels gesloten vergaderingen
wel de raad op de hoogte was van (alle?) details van deze overeenkomst, waarmee twee ton in zee werd gegooid. Want het college
kan dan wel zeggen, dat van die oprotpremie de nog schuldige pacht
werd afgetrokken, maar dat is ook geld dat de gemeente misloopt.
Helaas bracht de interpellatie nog lang niet genoeg duidelijkheid om
het wegsmijten van die twee ton te verantwoorden, althans mij niet.
De interpellatie had veel harder moeten zijn:
Hoe was het mogelijk dat de exploitant bij het bestaan van de Wet
Bibob (verhinderen van het gebruik van crimineel geld in het bedrijfsleven) ooit een vergunning heeft gekregen? Is het geen gebruik,
dat eerst de pacht wordt betaald voordat een strandpaviljoen mag
worden opgebouwd? Hoe kan een pachtschuld tot circa 30.000
euro oplopen? Wie heeft er in het gemeentehuis zitten slapen bij het
innen van de pacht? Waarom is niet voorkomen, dat de exploitant bij
het al bestaan van een schuld dit jaar het paviljoen weer opbouwde?
Waarom is niet veel eerder (via een deurwaarder) beslag gelegd op
voor de exploitatie onmisbare goederen? Waarom mocht de exploitant
naast die twee ton ook nog het paviljoen meenemen om dat elders
mogelijk te verpatsen? Wordt met dit soort deals geen precedent
geschapen? (Je tent loopt niet, je betaalt geen pacht en uiteindelijk
vang je een oprotpremie met behoud van je afgebroken paviljoen.)
Ergerlijk tijdens de interpellatie was dat raadsvoorzitter Niek Meijer
raadslid Gert-Jan Bluijs kwalijk nam het woord achterkamertjespolitiek te gebruiken. Met al dat gedoe achter gesloten deuren en
geheime notulen is dit in de ogen van burgers juist een schoolvoorbeeld
van achterkamerpolitiek. En dat in een gemeente, die transparant
beleid voorstaat.
In elk geval heeft onzorgvuldig beleid voor de zoveelste financiële
miskleun gezorgd ten koste van de portemonnee van de Zandvoortse
burgers. De zoveelste? Mag ik nog even de mislukte baatbelasting in
herinnering roepen? En de projectontwikkelaar, die een schadevergoeding kreeg, omdat hij niet mocht bouwen op het Stationsplein op
grond, waarvan hij wist dat het eigendom deels werd betwist? Laat
ik maar ophouden.
Tom Hendriks
Zandvoort

Krant niet
ontvangen?

Bel vrijdagmiddag

06-1139 1478 of mail:
info@zvo-verspreiders.nl
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Zondag
08:00
10:00
12:00
14:00
17:00
20:00
21:00
23:00

Countrytrack (h)
ZFM Jazz
Muziekboulevard (weekendeditie)
Zondag in Kennemerland
De Avond
Inspiratieradio (h)
Tepp Zeppi
Eb & Vloed

Maandag
08:00
11:00
12:00
18:00
20:00
21:00
23:00

Zandvoort op Zaterdag (h)
De Watertoren
Muziekboulevard
De Avond
Golden ZFM
Klassiek
Eb & Vloed

Dinsdag
08:00
11:00
12:00
18:00
20:00
22:00
23:00

Zondag in Kennemerland (h)
De Watertoren
Muziekboulevard
De Avond
ZFM Jazz (h)
In Zandvoortse Zaken
Eb & Vloed

Woensdag
08:00
10:00
12:00
18:00
20:00
22:00
23:00

Vrijdagavond Café (h)
De Watertoren
Muziekboulevard
De Avond
Klassiek (h)
Veenendaal in zicht (h)
Eb & Vloed

Donderdag
08:00
10:00
12:00
18:00
20:00
22:00
23:00

Goedemorgen Zandvoort (h)
De Watertoren
Muziekboulevard
De Avond
Countrytrack
De Hoop
Eb & Vloed

Vrijdag
08:00
10:00
11:00
12:00
15:00
17:00
19:00
21:00

ZFM Jazz (h)
Veenendaal in zicht
De Watertoren
Muziekboulevard
Eurobreakdown
Je weekend in met ZFM
Vrijdagavond Cafe
Sea IT

Bloeiende violen
Bemesting
Bemeste tuinaarde
Van Stolbergweg 1 Tel. 57 170 93

Toebak Leeft?
Goedemorgen Zandvoort
Muziekboulevard (weekendeditie)
Zandvoort op Zaterdag
Eurobreakdown (h)
Roy on-air
Groove Empire
Night Walk

wat sceptisch over; een muziektent midden op de rotonde van het
Raadhuisplein. Nu, bijna vier maanden na de feestelijke opening erzondag wat te beleven geweest,

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

van live muziek tot clownoptredens voor de kinderen en natuurlijk
het Kunstfestijn. Het publiek dat
op de optredens afkomt zorgt elke
zondag weer voor een bezet Raadconcluderen dat deze muziekkoepel

24 uur per dag on air!
106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

www.sportinzandvoort.nl

‘zijn vruchten afwerpt’ en een aan-

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF
levering en plaatsing
van alle glassoorten
vrijblijvende offerte!
023 5720480/06 41374921

De brief voor de Koning
Dit is een verhaal van lang geleden, toen er nog ridders waren. Een ilm over wat liefde, vriendschap, trouw en moed
werkelijk betekenen.

In De brief voor de
Koning zet de 16-jarige Tiuri zijn toekomst als ridder op
het spel wanneer
een stervende ridder hem een opdracht geeft. Hij
moet een uiterst
g eh ei me br i ef
voor de Koning
van Unauwen bezorgen. Zijn avontuurlijke tocht
leidt hem door
bergen, bossen en
dalen, waar het gevaar altijd op de loer ligt.
De brief mag beslist niet in verkeerde handen vallen!

JOOST VAN DIEPEN
meubelmakerij – timmerbedrijf
meubels op maat voor woonkamer, kantoor, keuken, badkamer etc.
timmerwerk: wanden, vloeren, ramen, deuren, kozijnen, plafonds,
kleine en grote verbouwingen

vraag vrijblijvend offerte
Kamerlingh Onnesstraat 11/3, 2041 CB Zandvoort

tel. 023-5737888

Talk of the town

“De muziektent op het Raadhuisplein heeft deze zomer bewezen een
aanwinst voor het dorp te zijn”

huisplein. Mogen en kunnen we nu

“Lekkerder in je vel
met een goede conditie”
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Sommigen waren er in het begin

van, is er in deze koepel haast elke

Zaterdag
08:00
10:00
12:00
14:00
17:00
19:00
21:00
23:00

Talk of the town

winst voor het dorp is? We vragen
het deze week aan ons panel!

Thomas van Gameren, 24 jaar, studeert Communicatie en werkt bij restaurant La Fontanella:
“Ik werk op zondag, dus heb niet vaak de kans gehad om op het Raadhuisplein te kijken.
De momenten dat ik door het dorp liep, was het altijd erg druk bij de muziektent. Elke week
een andere stijl van entertainment is erg belangrijk om het interessant te houden en dat is denk
ik gelukt. In die zin is de muziektent een aanwinst voor Zandvoort. Toch vind ik dat het aanzicht
van het Raadhuisplein er met de koepel niet echt op vooruit is gegaan.”
Bas Lemmens, 25 jaar en mede-eigenaar van discotheek Chin-Chin:
“De muziektent is de afgelopen zomer absoluut een aanwinst geweest, met name de bezetting
op zondagmiddag is voor het centrum een entertainende meerwaarde gebleken. Ik ben zelfs
van mening dat er nog veel meer georganiseerd kan gaan worden in deze muziektent. Volgend
jaar zal dit dan gaan moeten gebeuren, maar na pas een paar maanden van bestaan, heeft de
muziektent zeker bewezen een mooie aanwinst te zijn zo midden in het centrum!”
Peter Koolstra, 20 jaar, studeert HBO-V aan Hogeschool Leiden:
“Ik moet zeggen dat ik weinig heb mee gekregen van het feit dat er in de muziektent ook daadwerkelijk muziek wordt gemaakt. Zelden heb ik er mensen daadwerkelijk muziek in zien maken, maar
dat zal ongetwijfeld anders zijn. Ik heb er tijdens hevige regenbuien wel mensen onder zien schuilen,
dus deze muziektent heeft zich in ieder geval nuttig gemaakt om te dienen als schuilplaats voor
de regen. Persoonlijk vind ik het wel een mooie aanwinst voor het straatbeeld van het dorp.”

I Know Where It’s @

Toerist van de week
Het gebeurt steeds vaker
dat jongeren tijdens de zomervakantie in het buitenland gaan werken. Veelal in
een hotel of op een camping
in Frankrijk, Spanje of zoals
de 17-jarige Klaas Jacobs
uit Zandvoort, in België. Hij
vertelt deze week over zijn
ervaring.
“Ik heb vijf maanden lang
als kok op een camping in de
Belgische stad Spa gewerkt.
Samen met chef-kok Ruud
stond ik daar in de keuken.
We begonnen ’s ochtends
met het treffen van de voorbereidingen en het maken
van personeelseten en ’s
avonds kookten we voor de
gasten. We maakten van
alles, steaks, halve kippen,
noem maar op! Ik had al wel
wat kookervaring en het
smaakte, als ik gasten mag
geloven, goed!” lacht Klaas.

Lol & leren

Klaas vertelt dat hij ‘een supertijd’ heeft gehad in België:

!
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Zaterdag13 september:

Voor het grootste huiskamerfeest moet je deze zaterdag bij
BLM 9 in Bloemendaal aan Zee zijn! De leukste ‘Fiesa su casa’
van Nederland van 14.00 tot 24.00 uur met onder andere Don
Diablo en een live act uit Amerika: SNAP! Tickets zijn voor
20 euro verkrijgbaar via www.iestasucasa.nl en bij alle
primera winkels!

Zaterdag 13 september:
Klaas met chef-kok Ruud

“Ruud was mijn leermeester
en ik heb een hoop van hem
kunnen leren. Ook heb ik
op de camping ontzettend
veel leuke mensen ontmoet,
waaronder mijn vriendinnetje Valerie! Voor de rest heb
ik vooral gewoon erg veel
plezier gehad. Het was altijd lachen in en rondom de
keuken.”

Aanrader

Klaas raadt iedereen aan om
tijdens de zomervakantie in
het buitenland te gaan werken. “Je doet er zoveel ervaring mee op. Ik was natuurlijk
nog vrij dichtbij, maar zelfs in
België is het al zo anders als
in Nederland. Werken gaat

daar allemaal heel relaxed,
niemand heeft stress. Dat is
hier wel anders!” aldus Klaas.
Ook vindt hij de combinatie
van ‘werken en toch vakantie’
erg goed bevallen.

Volgend jaar?

Klaas heeft nog niks gepland,
maar zou volgend jaar zo
weer naar de Belgische
camping vertrekken. Ik vraag
hem of hij het niet eens wat
verder weg wil zoeken: “Ik
weet het niet. Er is mij ook
aangeboden om in Australië
te komen werken. Maar die
kans heb ik nog even laten
liggen, omdat ik het nu nog
te ver vind. Maar wie weet
over een paar jaar...”

Heb je zin in een gezellig avondje stappen met leuke
muziek en goedkope drankjes? Kom dan elke zaterdag
naar Ballar in Zandvoort. Tot middernacht: is bier, fris
en wijn maar 1 euro!

Zaterdag 13 september en
Zondag 14 september:

Op Circuit Park Zandvoort is er dit weekend wederom actie en snelheid te vinden…. Zowel zaterdag 13
als zondag 14 september vindt de State of Art GP
Classic plaats. De HARC heeft voor de GP Classic
weer een interessant programma in petto voor de
liefhebbers van klassieke automobielen. Naast enkele nationale historische klassen, racet ook de FISC
Euro Tour!.

Dinsdag 16 september

Een bijzondere ervaring bij Holland Casino Zandvoort:
Asian Night, waarbij al je zintuigen worden gekriebeld. Voor 5 euro entree kun je erbij zijn en Favourites
cardhouders mogen zelfs gratis een kijkje komen nemen! Voor het spannende Chinese mahjong toernooi
kunt u zich op de dag zelf vanaf 18.00 uur opgeven in
het restaurant. Doe mee en maak kans op verschillende geldprijzen!

column
PAS-dag

Met een brakke kop van het
stappen kom ik de trap af.
Hmmm, de geur van vanille
en appeltjes komt aan mij
voorbij. Jippie! We hebben
Poep-Aan-Sonja-dag!! En dat
houdt in dat we vandaag allemaal lekkere dingen mogen
eten…. Heerlijk zo’n PAS-dag,
beter bekend als SAS-dag,
ofwel Schijt-Aan-Sonja-dag.
Soms is het best ijn als je nog
thuis woont en je kunt ontbijten met een versgebakken
appelcake… M’n moeder legt
uit hoe ze de cake gemaakt
heeft; beetje bloem, beetje
boter, appeltjes, beetje suiker
én voor 100% Sonja-proof! He
bah, Sonja-proof, dat is niet de
bedoeling! Op PAS-dag moet
je juist alles wat Sonja Bakker
ooit gezegd heeft met een korreltje zout nemen. Wat zeg ik,
een korreltje? Geef mij maar
een lekkere schep zout, met
mayonaise en doe er dan ook
nog maar een toef slagroom
bij… Ik moet eerlijk toegeven
dat de geur van de ‘voor 100%
Sonja-proof cake’ ontzettend
verleidelijk is. Bij de eerste
hap ondervindt ik een balans
van zachtheid, versheid en
warme dampen, aangezien de
cake zojuist uit de oven is gehaald. Eerlijk is eerlijk, de cake
is door, hij mag blijven. Heeft
Sonja toch nog iets goeds bedacht… Zo, inmiddels is het
alweer 18.00 uur en tijd voor
het echte werk. Een etentje bij
mijn tante zal ervoor zorgen
dat ik met recht de PAS-dag
heb volbracht. Het is mosseltijd! Heerlijk, met allemaal verschillende sausjes smikkel ik
de schelpdiertjes naar binnen.
Genieten dit zeg! We hebben 2
grote pannen vol, dus gelukkig
kan ik nog even doorgaan. Ik
bedoel, je moet het er wel van
nemen op zo’n dag als deze,
want voor je het weet is het
weer Sonja-dag… De laatste
mossel glibbert naar binnen,
nu nog een Chinees boertje en
dan kunnen we ijn slapen. In
mijn droom geniet ik nog even
na. Maar goed ook, want morgen is het bananen,
appels, sinasappels
en druiven. Fijn, zo’n
fruitdag van Sonja!

Pauline

radio + tv
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makelaars
die verder
kijken.

Dr. Kuyperstraat 8

OPEN
HUIS

ZANDVOORT

Zaterdag a.s.

Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilderswerkzaamheden
.................

Hoera: Ab 55 jaar en
ijn met werken klaar!
Debbie, Bart, Margreet

Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl
.................

Klussenbedrijf Rico.
Voor al uw kleine klussen
in en om het huis.
Redelijke prijs.
Voor info: 06-1423 2051

van
13.00-16.00
uur
Gelegen tussen duinen, dorp en zee staat
deze halfvrijstaande woning in ZandvoortZuid. Geniet van het groen en de rust in de
tuin welke op het zuidwesten ligt.
WEES VAN HARTE WELKOM in deze
riante en over de volle breedte uitgebouwde
woning (ca. 175 m² woonoppervlak) op
schitterende locatie.
• oprit voor twee auto´s
• woonkamer met openhaard
• zeer riante tuin
• meerdere schuifpuien
• keuken met inbouwapparatuur
• parterre over volle breedte uitgebouwd
• perceeloppervlak maar liefst 324 m²!

Vraagprijs e 529.000,- k.k.

Van der Reijden Makelaardij
Passage 42-44 - Zandvoort
(023) 571 55 31
www.hollandresidence.nl

vanaf € 9.999,Sam van Lingen Haarlem
Eysinkweg 69
2014 SB, Haarlem
Tel. 023-5532005
www.samvanlingen.nl

“Sport is goed voor lichaam en geest”

www.sportinzandvoort.nl

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel
Particuliere
zandkorrels €5,-

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

Zakelijke
zandkorrels €10,- (excl.BTW)

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

1

2
3

4
5

6

9
SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen
tevens door u in te vullen:

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Het Pakhuis.
Tweedehands
artikelen en planten.
Kennemerweg 6
Zandvoort.
Open:
don-vrij-zat 10-17 uur.
.................

Vanaf 8 sept. t/m 3 okt.
heb ik weer de volgende
aanbieding:
complete gezichtsbehandeling
(bestaande uit:
reiniging, peeling, epileren,
verwijderen oneffenheden,
massage en masker)
en rug-schoudernekmassage.
Samen voor € 55,.
Natuurlijk zijn ook losse
behandelingen te boeken.
Beautysalon Myrna,
06-4831 8230
.................
Jezus zegt:
“Ik ben het licht
van de wereld”
(Johannes 8:12).
Jezus wil ook het licht
in uw leven zijn!”.
Gebed nodig?
Bel Huis van Gebed
Zandvoort 5363804.

Gezocht:
zelfstandige hulp in
de huishouding.
3 ochtenden per week,
ma.+wo.+vr. Inl.
06-53740084
.................

SHIATSU.
Deze ontspannende
acupressuur massage
kan helpen bij o. a. stress,
vermoeidheid, RSI,
pijn- en gewrichtsklachten.
Tel. 023-5427858,
www.shiatsis.nl
.................

50 plus pagina
Op deze foto, daterend uit eind jaren tachtig, staan Jan

Hollander, Cees Wester en Piet van Staveren. Zij hangen
de laatste huwelijksaankondiging op in het kastje aan het

raadhuis in de Haltestraat. Het huwelijkskastje stamt uit
de tijd van Napoleon.

Te koop:
Garage beneden bij
Trompstraat 3-5-7.
Vr.prijs: € 27.500
Inl: 06-53693409
.................

Bedrijfsruimte te huur.
Oppervlakte 65+30 m2,
g/w/l aanwezig.
zelfstandige oprit.
Tel. 06-5313 3112
.................
Opslag/loods te huur.
97 m2, voorzien van
overheaddeur.
tel. 06-5179 3350

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

In die tijd was er nog geen geavanceerd bevolkingsregister.
De burgerij moest binnen een week na de ondertrouw op
de hoogte worden gesteld van het voorgenomen huwelijk
zodat men daar eventueel bezwaar tegen kon maken. De
huwelijksaankondiging hing gedurende de tijd dat men kon
reclameren, tien dagen, aan het raadhuis.
Men kon bezwaar maken tegen een voorgenomen huwelijk
als er bijvoorbeeld sprake van was dat bruid of gom reeds
gehuwd bleek te zijn. Niet alleen in de woonplaats van de
aanstaande echtelieden, maar ook in de woonplaats waar
zij tot zes maanden geleden gewoond hadden en in de gemeente waar het huwelijk voltrokken zou worden, moest
via de aankondiging in het kastje hangen. In theorie kon
het huwelijk dus op zes plaatsen afgekondigd worden. Een
bekende, toenmalig in Zandvoort woonachtige kunstrijdster
wilde in Bussum trouwen, om zo te verbloemen dat haar
aanstaande echtgenoot reeds drie maal eerder gehuwd was
geweest. Maar door eerder genomen regeling kon zij dat
niet verhullen.

Te huur:
Vanaf oktober van
maandag t/m vrijdag
Gemeubileerd appartement vlakbij centrum
€200,- p. week incl.
Tel. 06-287 87 237
.................

Te koop: witte
vitrinekast 200x40x60 +
bijbehorende bureaukast.
Samen € 20.
Tel. 06-2846 9600
.................

door Mitzi Visser
50plus@zandvoortsecourant.nl

Het huwelijkskastje

Jan Hollander, Cees Wester en Piet van Staveren

Met de komst van het computertijdperk waarbij gemeenten
gebruik maken van de GBA, Gemeentelijke Basisadministratie
persoonsgegevens, verdween het huwelijkskastje van
Napoleon.

Memories

“Om Braamd”
Zandvoorters gaan geen bramen zoeken, zij gaan ‘om
braamd’. Als kleine kinderen gingen broer en ik vaak
met pappa Koert mee ‘naar duin’. Met een vroeg bramenseizoen in augustus en anders in september togen wij, de zoekertjes, gewapend met grote emmer
en drie lege groenteblikjes het Brederodepad af.
Links en rechts wisten wij fantastische bramenstekken
te vinden. Helemaal blauw! Om strategische redenen
mocht je die kennis natuurlijk met niemand delen. Ze
behoorden tot onze familiegeheimen. Er waren immers
vele kapers op de kust want elke dag reden vele dorpsgenoten langs ons huis met emmers vol van het blauwe goud. Onze duinbraam heet eigenlijk Dauwbraam
oftewel Rubus ceasius en komt in Nederland naast de
duinen ook voor in het rivierengebied en langs spoordijken. Maar overal ter wereld kun je bramen vinden.
In Zuid-Afrika wordt hij bestempeld als onkruid.
Behalve de vruchten, kunnen de bladeren ook geconsumeerd worden. Gedroogd kun je er thee van trekken.

Cultuurhistorie

Maar wij gingen voor een hele emmer vruchten en de

Een groep mensen die niet alleen geïnteresseerd was in
het heden, maar ook in hetgeen zich in het verleden in de
Amsterdamse Waterleidingduinen heeft afgespeeld en veel

en ik elkaar met konijnenkeutels. We moesten wachten

volle groenteblikjes werden keurig bij pappa geleegd.
Totdat we geen zin meer hadden. Dan bekogelden broer
met bramen eten totdat ze thuis goed gewassen waren. Want als een vos over de plant gepiest had, kon je

historisch materiaal bezat, besloot in 2000 een cultuurhis-

vreselijke ziektes krijgen. We deden het stiekem toch.

torische werkgroep op te richten. Op zaterdag 13 september
organiseren zij een sporenwandeling die leidt langs cultuurhistorische elementen in de duinen.
Zandvoortse Christien Kemp (dochter van Cors van der Mije
Pzn.) houdt zich al sinds haar jeugd bezig met de historie van
het duingebied. Het is haar met de paplepel ingegoten. Van
haar vader en opa erfde zij een enorme hoeveelheid documentatie en oude foto’s. In 2000 sloot zij zich met haar schat aan
kennis aan bij de werkgroep. Heeft u nog gegevens over de
duinen, bijvoorbeeld verhalen van uw (groot)ouders of oude
foto’s? Neem dan even contact op met de werkgroep via tel.
023-5248391.

Open monumentendag

7
8

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of
06-44696001. ;
Met garantie en KvK.
.................
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De leden van de cultuurhistorische werkgroep begeleiden
aanstaande zaterdag, 13 september, een sporenwandeling
in de Amsterdamse Waterleidingduinen. De tocht voert u
onder andere langs de nog originele vinkenbaan Zeerust
van de familie Van Lennep, gebouwd in 1856, die tot 1912
dienst heeft gedaan. Binnen in het bijbehorende huisje
zijn fraaie muurschilderingen te bewonderen. Ook wordt
het museumduin aangedaan, gebouwd in 1940/1941. Het
was een bewaarplaats voor museumstukken uit onder
andere het Frans Hals- en het Teylersmuseum. In 1942 zijn
de belangrijkste kunstwerken naar de Sint Pietersberg bij

Dat mag u niet verder vertellen. Met paarse vingertjes
van het plukken, armen vol met schrammen van die
rotdoorns en klitten en keutels in ons haar, sleepten
we dolgelukkig de buit huiswaarts. Thuis werden de
bramen gewassen en maakte mams bramensap en
Maastricht verhuisd. De wandeling begint om 13.00 uur bij
bezoekerscentrum de Oranjekom. Omdat er een maximum
aantal deelnemers deel kan nemen, dient u zich vooraf aan
te melden bij de Oranjekom, tel. 020-6087595. Deelname is
gratis. Totale lengte van de wandeling is ca. 5 km.

–jam. Bramen zijn erg gezond. Ze zitten vol vitamine C.
Maar dat interesseerde ons geen b...braam. Wij vonden
ze gewoon lekker.

Over de foto

Vanaf 1851 hebben, behalve boeren, ook werknemers van de
Duinwatermaatschappij in het duin gewoond: eerst de mensen
die de kanalen groeven, zij woonden tijdelijk (gedurende jaren)
in keten. Later woonden nog enkele werknemers met hun gezinnen bij de pompgebouwen waar ze verantwoordelijk voor
waren, zoals bij het Van Der Vlietkanaal en het welbekende Huis
van het Wester bij het Westerkanaal. Er woonden ook ‘gewone
mensen’ in het duin, bijvoorbeeld Co Castien langs de Renbaan.
Het beleid van het waterleidingbedrijf was erop gericht uiteindelijk alle bewoning uit het duin te weren. Na ca. 1950 woonde
er niemand meer in het duin. (bron: ‘Van nul tot nu, 2000 jaar
historie in de Amsterdamse Waterleidingduinen’)

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

Gemeentelijke publicatie week 37 - 2008
Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 2 september
en de verdere in week 36 door het college genomen besluiten
zijn 9 september vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

Raadszaken vervalt

De commissievergadering Raadszaken van 16 september vervalt: er zijn geen agendapunten voor deze vergadering.

11 september wijkspreekuur Nieuw Noord

Op donderdag 11 september kunnen de inwoners van Nieuw
Noord het wijkspreekuur Nieuw Noord bezoeken. Het wordt
gehouden bij Pluspunt, Flemingstraat 180, van 19.00 uur tot
20.00 uur. Donderdag 11 december is ook ingepland. Mensen
uit de wijk kunnen zonder afspraak binnenlopen en vertellen
wat er in de buurt beter kan.

17 september Wmo-raad

Op woensdag 17 september aanstaande vergadert de Wmoraad over welzijnszaken die van belang zijn voor alle burgers.
Iedereen is van harte uitgenodigd de openbare bijeenkomst bij
te wonen. De vergadering vindt plaats in Gebouw De Krocht,
kleine zaal, en begint om 19.30 uur.

Wekelijkse markt op het Zwarte Veld en de Koningstraat
Tijdelijke Ontheffing Bestemmingsplan

Het college van Burgemeester en Wethouders besluit tot een
tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan op grond van
artikel 3.22 van de Wet op de ruimtelijke ordening voor het
situeren van de wekelijkse markt op het Zwarte Veld en de
Koningstraat.
Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes
weken nadat het besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift
indienen bij de administratieve rechter van de Rechtbank
Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Een dergelijk beroepschrift dient vergezeld te gaan van een
afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft.
Het beroep schorst in beginsel niet de werking van het besluit
waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek 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 beroepschrift.

Verkeersmaatregel: éénrichtingsverkeer

In het kader van werkzaamheden aan het riool wordt er een
éénrichtingsverkeersregime ingesteld in de Kamerlingh Onnesstraat en in een gedeelte van de Linnaeusstraat door het
plaatsen van de volgende borden uit bijlage 1 van het RVV 1990:
een eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen
in te stellen door het plaatsen van bord C02:
- in de Kamerlingh Onnesstraat direct ten westen van de aansluiting met de Curiestraat;
een eenrichtingsweg in te stellen door het plaatsen van het
bord C03:
- in de Linnaeusstraat direct ten zuiden van de aansluiting met
de Noorderduinweg;
een geslotenverklaring voor fietsen, bromfietsen en voor ge-

Vervolg gemeentelijke publicatie week 37

handicaptenvoertuigen in te stellen door het plaatsen van de
borden C15:
- in de Kamerlingh Onnesstraat direct ten oosten van het
fietspad Tollenstraat;
Vrachtverkeer dat het bedrijventerrein ten zuiden van de
Kamerlingh Onnesstraat wil bereiken kan via de Kamerlingh
Onnesstraat blijven rijden. Vrachtverkeer dat het bedrijventerrein ten zuiden van de Kamerlingh Onnesstraat wil verlaten
wordt omgeleid via de Keesomstraat en de Celsiusstraat.

- Personele kosten
- Herbenoemen restantbudget Bereikbaarheid kust 2005-2007
- Subsidie vakonderwijs muziek
- Begrotingsrapportage 2008-2
- Vaststelling jaarrekening 2007 openbaar onderwijs
- Rondvraag
- Sluiting

Deze verkeersmaatregelen starten in week 37 en duren tot
week 41.

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd
zijn. De meest recente agenda vindt u op de website.In deze
commissie kunnen burgers het woord voeren over onderwerpen op de agenda. Aanmelding vooraf is niet nodig.

Verlenen opdrachten door toekenning van een e clusief recht

Commissie Welstand en Monumenten

In de vergadering van 2 september 2008 heeft de gemeenteraad van Zandvoort de Verordening gunning opdrachten door
toekenning van een exclusief recht 2008 vastgesteld. Deze
verordening treedt in werking op 12 september 2008 en ligt
ter inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis en staat op de
website. De verordening betreft het volgende. Ingevolge het
Europees aanbestedingsrecht en het Besluit aanbestedingsregels overheidsopdrachten (Bao) zijn gemeenten bij de inkoop
van goederen, diensten en werken boven een wettelijk bepaald
drempelbedrag verplicht deze opdrachten aan te besteden.
Belangrijkste doel hiervan is het bereiken van optimale concurrentie, waardoor onder meer een reële prijs kan worden bedongen. Ondanks de voordelen van aanbesteding zijn er situaties
denkbaar waarbij rechtstreekse gunning van een opdracht aan
een opdrachtnemer te prefereren is boven een reguliere aanbesteding. Wetgeving en jurisprudentie geven echter weinig
ruimte aan de mogelijkheid van rechtstreekse gunning, maar
onder zeer strikte voorwaarden zijn er uitzonderingen mogelijk.
Door de vaststelling van voornoemde verordening kan bij wijze
van uitzondering gemeentelijke opdrachten exclusief worden
gegund aan publiekrechtelijke rechtspersonen.

Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken
Wet sociale werkvoorziening 2008

In de vergadering van 02 september 2008 heeft de gemeenteraad van Zandvoort de Verordening persoonsgebonden budget
begeleid werken Wet sociale werkvoorziening 2008 vastgesteld. Deze verordening treedt in werking op 01 juli 2008 en
ligt ter inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis en staat op
de website. De verordening betreft de keuzemogelijkheid van
een persoonsgebonden budget voor Zandvoortse ingezetenen
aan wie door het Centrum voor werk en inkomen (CWI) een
indicatie voor de Wet sociale werkvoorziening is afgegeven. In
de verordening komen onder andere aan de orde de doelgroep,
de vergoeding aan de werkgever, de hoogte van de begeleidingskosten en aanpassingen op de werkplek.

Commissie Planning en Control

De commissie Planning en Control vergadert op woensdag 17
september vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan
om 19.30 uur open. De entree vindt u aan het Raadhuisplein.
Op de agenda staat:
- Opening
- Vaststelling agenda
- Besluitenlijsten vergadering 20 augustus 2008 en lijst van
toezeggingen
- Vaste agendapunten Alleen indien aan de orde of vooraf
verzocht

Op september 18 vergadert de Commissie Welstand en Monumenten. De vergadering begint omstreeks 15.00 uur in de
commissiekamer. De exacte begintijd is afhankelijk van de
agenda. U kunt hiervoor het beste even contact opnemen met
de werkeenheid Bouwen, tel. (023)5740100.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

deren openbare speelplaats, verzonden 03 september 2008,
2008-130Rv.
- Vondellaan 60, vernieuwen opslagkeet, verzonden 03 september 2008, 2008-103Rv.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. 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. 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.

Zandvoort:
- Zandvoortselaan 165, vergroten boerderij tbv dagactiviteiten,
ingekomen 01 september 2008, 2008-172Lv
- C.Slegersstraat 22, sloop bouwwerk, ingekomen 4 september
2008, 2008-174S
Bentveld:
- Ebbingeweg 3a, bouw woning , ingekomen 29 augustus
2008, 2008-171Rv.
- Duindoornlaan 29, verwijderen asbest van onbevloerd gedeelte van de zolder, ingekomen 02 september 2008, 2008-173S.

Verzoek om vrijstelling bestemmingsplan

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

Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur
Donderdag:
08.30 - 20.00 uur
Vrijdag:
08.30 - 12.30 uur
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor
een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d.

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het
centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u
het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een
vakafdeling verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is
de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen
telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van
www.werkeninzandvoort.com.
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

Vrijwilligers in Zandvoort, kom òp nu….!
Een dagje op de bres voor al onze senioren

Eén dagje vrijwilligerswerk doen. Of een paar uurtjes

- het vergroten van de kap van de garage/hobbyruimte op het
perceel Kostverlorenstraat 100 te Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2008-073Lv).

dame in de Belbus opmerkte: “Zandvoort is een heel mooie

Voormelde bouwaanvraag ligt met ingang van 12 september
2008 gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale Balie van
het gemeentehuis tijdens de openingstijden. Gedurende de
termijn van de terinzageligging kan een ieder schriftelijk of
mondeling haar/zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek van
uw brief “zienswijze” te vermelden.

nisatie Pluspunt voor de komende ‘Dag voor de Ouderen’

Zandvoort:
- Reinwardtstraat 21, plaatsen dakkapel, verzonden 29 augustus
2008, 2008-168Lv.
- Ronald Ketellapperstraat 18, vergroten berging, verzonden 02
september 2008, 2008-152Rv.
- Perceel t.o. J.P.Heijeplantsoen 2 t/m 8, gedeeltelijk veran-

Melding of klacht?

Collegelid spreken?

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

slechts. Op woensdag 1 oktober bijvoorbeeld, tijdens de

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00,
maandag t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag
8.30 - 16.00 uur.

Gemeente Zandvoort

Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens
om met toepassing van artikel 19.3 van de Wet op de Ruimtelijk
Ordening vrijstelling te verlenen voor:

Verzonden besluiten

Centraal telefoonnummer

‘Dag van de Ouderen’. Is dat teveel gevraagd? Voor Zandvoorters niet, want zoals deze week een vriendelijke oude
plaats om oud te worden. Er is hier nog veel maatschappelijk bewustzijn.” Toch komt de Zandvoortse welzijnsorganog vrijwilligers te kort.
Kom op, jonge en oudere
Zandvoorters, één dagje,
van alle 366 dagen die dit
schrikkeljaar telt, even aan
de bak voor het welzijn
van de circa vierhonderd
85-plussers in ons midden.
Wat is de bedoeling?
Pluspunt heeft de namen en adressen van alle
85-plussers in Zandvoort.
En die moeten op woensdag 1 oktober eigenlijk allemaal even een bezoekje

krijgen. Om deze senioren
even het goede gevoel te
geven dat zij er nog écht
bijhoren. De 85-plussers
krijgen een aankondiging
per brief dat zij op deze dag
bezoek krijgen. In sommige
gevallen zal dat niet eens zo
dringend nodig zijn, maar in
vele ook zeker wel. Ouderen
die een dierbare hebben
verloren bijvoorbeeld, of
zij die enigszins dreigen te
vereenzamen, kun je een
enorm plezier doen met

een beetje aandacht, een
vriendelijk, opbeurend gesprekje…
Burgemeester Niek Meijer
doet mee, wethouder
Gert Toonen eveneens en
Zandvoortse ‘BN’ers’ als
Klaas Koper, Rob Peetoom,
Marianne Rebel en Bas van
Hout hebben ook al spontaan hun medewerking
toegezegd.
Alle vrijwilligers die op 1 oktober mee willen helpen om
de Zandvoortse ouderendag tot een succes te maken (het is maar een kleine
moeite, je beleeft er zelf
ontzettend veel genoegen
aan en je bewijst ouderen
een enorme dienst) kunnen
zich opgeven bij Pluspunt.
Een e-mailtje naar Nathalie
Lindenboom en je bewijst
een oudere dorpsgenoot
een enorme dienst, waar-

Gehandicaptendag
brandweer Kennemerland

bij je zelf ook nog eens een
leuke dag hebt.

Op zaterdag 13 september organiseert de brandweer Ken-

Voor de vrijwilligers kan veel
worden geregeld: adresjes
in de eigen buurt, een cadeautje mee op huisbezoek
(een roos bijvoorbeeld, die
voor elke oudere beschikbaar is gesteld door de
Zandvoortse strandbrigade). Even inhaken dus, beste Zandvoorters, zodat die
mevrouw in de Belbus haar
lovende statement nog vele
jaren kan herhalen!

vanaf 6 jaar. Net als voorgaande jaren belooft het weer

Pluspunt Zandvoor t
centrum, Willemstraat
20, tel. 5717373, e-mail:
n.lindenboom@pluspuntzandvoort.nl

nemerland een dag voor verstandelijk gehandicapten
een leuke dag te worden, met een spelletjesprogramma,
brandweerdemonstraties en een ballonnenwedstrijd. Per
gehandicapte is één begeleider eveneens van harte welkom. Aanmelden kan tot 8 september!
De brandweer nodigt iedereen met een verstandelijke handicap uit om
langs te komen op
deze speciale dag. De
dag vindt
plaats op
de brandweerkazerne van
Haarlem, aan
de Zijlweg 200.
H e t p ro g ra m m a
duurt van 09.00 uur tot
16.00 uur en is inclusief
lunch. De dag wordt fees-

telijk afgesloten met een
muziekoptreden. Ouders
of begeleiders kunnen
de deelnemers aanmelden door
een e-mail
te sturen
naar André
Stol (aastol@brandweerkennemerland.nl)
of naar Tamara
Stolwijk (tstolwijk@
b ra n d w e e r k e n n e m e rland.nl)van de brandweer
Kennemerland.
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autosport
Titels voor Simon Knap, Marc Koster en
Bertus Sanders

Tijdens de Wijzonol Trophy wisten Simon Knap en de equipe Koster/Sanders de eerste titels van dit raceseizoen binnen te halen. De eerste deed dat bij de Formule Ford, de laatste
twee in de Toerwagen Diesel Cup. Voor het oog van 15.000 enthousiaste raceliefhebbers

scoorden zij met hun podiumplaatsen voldoende punten, waardoor het voor de oppositie
onmogelijk is om hen nog in de stand te achterhalen.

Er viel veel regen tijdens de Wijzonol Trophy | Foto: Chris Schotanus

Simon Knap was een tevreden man in de Formule Ford.
Weliswaar won Knap beide
races niet, maar zijn voorsprong op de rest van het
veld in het kampioenschap
was goot genoeg om na de
eerste manche de titel al binnen te halen. De winnaar in
beide manches was Rogier
de Wit. Zandvoorter Jan Paul
van Dongen beleefde een
vervelend weekend. In de
eerste race bleek de elektronica een probleem te zijn en
in de tweede race kwam de
Zandvoorter ook al niet aan.
Marc Koster en Bertus Sanders
behaalden in de tweede race
van de Toerwagen Diesel Cup
de titel. Zij hadden bij aanvang voor dit weekend al een
comfortabele voorsprong.
Directe tegenstander Ronald
Morien werd samen met
Ferry Duivenvoorde eerste in
de tweede race, maar het duo
Koster en Sanders werd in de
tweede race tweede en daarmee waren zij onbereikbaar
geworden voor de concurrentie.“Het kon eigenlijk niet fout
gaan. Onze voorsprong was
daarvoor te groot”, aldus de
sympathieke Drent Sanders.
Voor Koster was het de eerste
titel. Daarmee treedt hij in de
voetsporen van zijn illustere
vader Hans Koster die in het
midden van de jaren zestig
meervoudig kampioen was
in de toerwagens.
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Plaatsgenoot Dillon Koster
beleefde een plezierig
weekend. De Zandvoorter
reed beide races op een eiland. Nadat hij in de eerste
race derde werd, reed in de
tweede race al driftend naar
de tweede plaats. “Ik moest
toch laten zien dat ik als
goed rensportinstructeur
te boek sta. Bovendien was
het ook voor het publiek leuk
om dit soort dingen te laten
zien”, grijnsde hij na aloop.
Een hoofdrol was weggelegd
voor Pim van Riet. De rijder
uit de equipe Verschuur liet
vooral in de tweede race zien
waarom hij de beste titelkandidaat was. De eerste race
werd nog gewonnen door
Paul Vahstal. Daarmee hield
hij zijn hoop op een titel levend. De achterstand die hij
inliep in de eerste race werd
weer tenietgedaan omdat
hij als derde aankwam in de
tweede race en omdat Van
Riet die race juist weer won.
Met dat resultaat heeft de
laatste een goed uitzicht op
zijn eerste titel.
Opvallend was ook het optreden van Jeroen Bleekemolen.
Als gastrijder in de tweede
Renault Clio-race kwam hij
als vierde over de streep,
terwijl hij enkele uren
daarvoor als kampioen in
de Porsche Super Cup race
derde werd in het voorprogramma van de Formule 1

race op Spa Francorchamps.
“Ik heb veel lol gehad”, aldus
Bleekemolen, “ik had nog
nooit met dit type Clio gereden. Afgelopen week heb ik
mijn eerste rondjes op een
droge baan gereden. Nu heb
ik net in de race mijn eerste
meters onder natte omstandigheden gereden. In het begin reed ik achter mijn broer
aan naar voren. Ik had geluk
dat hij Sheila (Verschuur,
red.) raakte, daardoor kon
ik hen passeren en naar de
vierde plek rijden.” Een andere knappe prestatie werd
geleverd door Marcel Duits,
die de afgelopen dagen te
weinig nachtrust kende
omdat hij net vader was
geworden. In de eerste race
werd Duits zesde nadat hij
vanaf plek elf was vetrokken.
In de tweede race moest hij
genoegen nemen met een
negende plaats. Ook toen
vertrok Duits van de elfde
startplek.
In de Olympische klasse
haalde Peter Bergervoet
zijn titel binnen, omdat
zijn naaste concurrent
René Steenmetz twee keer
met lege handen bleef.
Bergervoet werd twee keer
tweede achter Wilbert van
den Burg. Steenmetz zag in
de eerste race al zijn hoop
op een titel vervliegen na
een forse aanrijding met
Sylvester van Heyningen.

Voetbal
Rampzalig begin SV Zandvoort zondag

voetbal
SV Zandvoort zaterdag krijgt te weinig
Nu echter gaat het om het
‘echie’!

Waar het in de voorbereiding op het nieuwe seizoen allemaal crescendo ging, was de

competitiestart van het bijna totaal vernieuwde zondagelftal van SV Zandvoort rampzalig. Het niet eens zo bijster sterk spelende Zwanenburg walste werkelijk over de selectie

van trainer Jamal heen, 9-1! Het is dat Zandvoort-keeper Mathijs Mans een superdag had
want anders was het nog veel erger geweest.
Al zeer snel werd duidelijk
dat Zandvoort niets in de
melk te brokkelen had. In de
tweede minuut moest Mans
voor de eerste keer de bal uit
zijn doel vissen. Zandvoort
kreeg hierna één opleving
en verder geen schijn van
kans. Aanvoerder Martijn
Paap kon zijn ploeg een paar
minuten later nog langzij
brengen en daar bleef het
bij. Weer een paar minuten
later was de thuisploeg terug op voorsprong die ze tot
de rust uitbouwden tot 5-1.

handbal

De tweede helft bracht een
hele kleine opleving bij onze
plaatsgenoten, echter een
gericht schot op doel kon
niet geproduceerd worden.
Hoe Jamal en aanvoerder
Paap ook schoven met de
spelers, het maakte niets
uit, Zwanenburg sneed
door de Zandvoortse verdediging als een warm mes
door een pakje boter. Toen
de productie stopte door het
eindsignaal van de degelijk
fluitende arbiter, stond de
ontluisterende stand van

9-1 op het scorebord. Er is
nog veel werk aan de winkel
voor Jamal en zijn staf om
binnen korte tijd een wat
waardiger elftal op de been
te brengen, anders is het al
rap einde oefening voor SV
Zandvoort zondag.
Overige uitslagen uit de 4e
klasse D:
Geel Wit – De Brug 1-5;
Concordia – Ripperda 2-1;
Bloemendaal – Alliance 2-1;
SVIJ – Olympia Haarlem 2-3;
DSK – Schoten 5-0.

Verlies handbalsters

Na de winst van vorige week in de uitwestrijd tegen Westsite 2 heeft het dames handbalteam de eerste thuiswedstrijd van het nog prille seizoen met 9-13 verloren van het
Amsterdamse Aristos.

kere Aristos. Vooral de intercepties van de Zandvoortse
dames, die hiermee profiteerden van de door de regen glad geworden bal, was
een crime voor de gasten. Bij
rust keek ZSC helaas tegen
een gelatteerde 5-6 achterstand aan.

Sprongschot van Laura Koning

In de eerste helft was het
een gelijkopgaande strijd,

waarin de thuisclub niet onderdeed voor het fysiek ster-

Wie na de rust gedacht had
dat ZSC het heft in handen
zou nemen kwam echter bedrogen uit. Het fysieke maar
zeker niet onsportieve spel
van Aristos werkte verlammend op de Zandvoorte speelsters, die na rust nog slechts
vier keer wisten te scoren.

Boy de Vet plukt de bal uit de lucht

Zaterdagtrainer Piet Keur had zich de start van de nieuwe
competitie wel anders voorgesteld. Bij kampioenskandidaat

DVVA trok zijn formatie 40 seconden voor tijd alsnog aan
het kortste eind en verloor onverdiend met 1-0.
DVVA, dat vorig seizoen
tot 3 wedstrijden voor het
eind de ranglijst aanvoerde
maar uiteindelijk de titel aan
Young Boys moest laten, is
in de breedte alleen maar
sterker geworden door de
komst van twee spelers op
eerste klasse niveau en kan
dit jaar wederom als kampioenskandidaat worden

Softbal

gerekend. Zandvoort heeft
daarentegen een nieuw elftal waar de routine van de
‘oudere’, gestopte spelers
misschien wel node wordt
gemist. In de voorbereiding
was vooral de voorhoede tegen wat sterkere tegenstanders moeilijk aan het scoren
te krijgen en dat was zaterdagmiddag weer het geval.

Zandvoort toonde van het
begin af aan geen respect
voor DVVA en was regelmatig voor het doel van de
Amsterdammers te vinden,
echter zonder keeper Dennis
van Heteren in hele grote
problemen te brengen. Het
dichtst bij een doelpunt was
Remko Ronday die zijn inzet
van de lijn weggewerkt zag
worden. Aan de andere kant
vervulde Zandvoort-keeper
Boy de Vet een heldenrol.
Met werkelijk katachtige relexen haalde hij ballen uit
zijn doel die eigenlijk op de
nominatie stonden om tot
doelpunt verheven te worden. Ook deed Bas Lemmens
een behoorlijke duit in
het zakje door de gevaarlijke DVVA-spits Maarten
Smakman volledig uit de
wedstrijd te spelen.
Gaande de tweede helft
werd wel duidelijk dat DVVA

Het herensoftbalteam van de Zandvoortse Sport Combinatie is kampioen van de 4e klasse
C van de KNBSB geworden. Het kon afgelopen donderdag de kampioensvlag hijsen zonder
zelf in actie te komen. De enig overgebleven concurrent, Thamen 2, verloor onverwacht
met 9-4 van THB, waardoor ZSC onbereikbaar werd voor de Uithoornse ploeg. Het team
werd zaterdagavond gehuldigd in het clubhuis.

De finales van Tennisclub
Zandvoort (TCZ) zijn door
de overvloedige regenval
van vorige week verschoven naar komende zondag.
Vanaf 11.00 uur zullen een

groot aantal inales alsnog
worden afgewerkt. Onder
andere een tweetal heren
dubbelspelen, een dames
dubbel, twee gemengde
dubbels en de dames en he-

ren enkelspelen zullen dan
hun beslag krijgen. Na aloop
van de wedstrijden zal de bekende coverband van Ruud
Jansen een optreden verzorgen. Toegang is gratis.

De kampioensploeg met begeleiding

De voorzitter van de afdeling
softbal, Hans Paap, bracht
het kampioensteam hulde
voor de manier waarop dit
eerste kampioenschap van
een herenseniorenteam in

het twintig jarig bestaan
van de softbaltak van ZSC
(voorheen TZB) tot stand is
gekomen. Onder leiding van
de coaches Gé Oosterbaan
en Rob Til werden van de

zestien tot nu gespeelde
wedstrijden er slechts twee
verloren. Ook Sportraadvoorzitter Wim Buchel had
waarderende woorden voor
de prestatie van onze plaats-

ironman
Zware omstandigheden

De 2e Ironman die afgelopen zaterdag bij strandpaviljoen
Skyline is georganiseerd, heeft voorlopig € 2750 voor de

stichting WINS opgeleverd. Door middel van verkoop van
T-shirts bij Skyline kan het bedrag nog oplopen.

Komende zaterdag krijgt
SV Zandvoort nieuwkomer
HBOK op visite. Zij zijn vorig
jaar gedegradeerd en zijn
vast van plan die misstap ongedaan te maken. Oppassen
dus voor Keur en zijn mannen om niet troosteloos onderaan te komen staan!
Overige uitslagen uit de 2e
klasse A: Monnickendam –
ZCFC 2-2; HBOK – Kennemerland 2-2; ZOB – Swift 0-2;
HCSC – WV-HEDW 2-1;
Marken – Amstelveen 3-1.

Softballers ZSC kampioen!

Tennis

Finales tennis naar komende zondag

voor de winst ging. De druk
op het Zandvoortse doel
werd allengs groter maar de
verdediging van onze plaatsgenoten hield stand totdat
invaller Teun Meurs de bal
achter De Vet kon koppen.
Dat was dik in blessuretijd
en niet meer dan 40 seconden voor het eindsignaal
van de uitstekend leidende
scheidsrechter. Bijgevolg te
kort tijd om nog iets terug
te doen.
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genoten. Hij liet zijn gelukwensen vergezeld gaan van
een aandenken in de vorm
van een miniatuur van een
softballer.
Het kampioensteam van
ZSC bestond naast de al genoemde coaches uit Tjeerd
Buijs, Peter Douma, Han van
Soest, Jeroen van ’t Wout,
Marcel Paap, Ruud Bijl, Ben
Draijer, Ernesto Vonsee, Hans
Rijnders, Danny en Jeroen
van Soest, Ben de Jong, Ed
Koper, Rick Draijer en Wilma
van Riemsdijk. Met het behalen van de titel heeft ZSC
het recht op promotie naar
de 3e klasse verkregen. In
de komende weken moeten
nog vier competitiewedstrijden worden afgewerkt.
De thuiswedstrijd tegen
Bloemendaal vond afgelopen zaterdag geen doorgang.

De dames zijn blij na de geleverde prestatie | Foto: Jolanda van Deursen

Zaterdag was het dermate
zwaar dat niemand de boei
tijdens het zwemmen kon
ronden. Hoge golven en
sterke stroming waren daar
debet aan. Toch kon er na
overleg bij de heren een winnaar worden aangewezen.
Het werd onze plaatsgenoot
Patrick Pijnacker die in 17.25
minuten de snelste was.
Bij de dames was het wat
moeilijker. Uiteindelijk werd
besloten om de eerste vier
dames die binnenkwamen

een verkort parcours te laten doen. Als winnares werd
uiteindelijk Marieke Pijlman,
eveneens een plaatsgenoot,
in een tijd van iets meer dan
11 minuten. Klap op de vuurpijl was de overhandiging van
een quad aan de uitbaters
van Skyline. Dit voertuig hadden ze gewonnen met een
wedstrijd uitgeschreven door
het blad ‘Shops on the beach’.
De Zandvoortse vorm van de
Ironman werd uitgeroepen
tot het meest innoverende
evenement op het strand!

adverteerders

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles
wat in Zandvoort leeft. De adverteerders in de krant van deze week zijn:
(In alfabetische volgorde)
Accountantskantoor
Huppelschoten
Administratiekantoor
K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding
Zandvoort
Auto Strijder
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Neuf
Café Oomstee
Café ‘t Badeendje
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Danzee
Dorsman Assurantiën

Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
Hema
IJzerhandel Zantvoort
Joost van Diepen
Koppenol’s Beauty Center
La Fontanella
OHD
P. van Kleeff
Parfumerie Moerenburg
Pluspunt Boomhut
Sam van Lingen Haarlem B.V.
Sea Optiek
Take Five
Tennispark Joey’s
Thalassa Strandpaviljoen 18
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van der Reijden Makelaars
Versteege’s IJzerhandel
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Verhuiskriebels?

BEZOEK ONZE
ZANDVOORTSE OPEN HUIZEN DAG
ZATERDAG 20 SEPTEMBER VAN 11.00 – 13.00 UUR
Voor meer informatie en foto’s van de deelnemende woningen
verwijzen wij u graag naar onze website WWW.CVL.NU

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR Zandvoort Tel: 023-5 715 715

www.cvl.nu

zeezicht

rustig gelegen

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie
4 slaapkamers

Piet Leffertsstraat 30

De Ruyterstraat 44

Westerstraat 9

In een rustige woonwijk gelegen degelijk gebouwde tussenwoning met
voor- en diepe zonnige achtertuin op het zuidwesten met stenen schuur en
achterom. Uit de straat loopt u direct in de vrij toegankelijke Zuid-duinen.
Alle voorzieningen (openbaar vervoer, winkels) zijn eveneens op loopafstand.
De woning is keurig bewoond en onderhouden, heeft goede uitbouwmogelijkheden, echter dient gemoderniseerd te worden.

Zon, zee en strand, twee van deze ingrediënten zijn standaard bij het uitzicht
van dit appartement inbegrepen. Een lichte woonkamer, ruime slaapkamer,
werk/slaapkamer en een balkon op het zuidwesten maken het plaatje
compleet. Het appartement is gelegen op de eerste etage van een complex met
lift.

In een rustig pittoresk straatje, in het centrum van Zandvoort, gelegen woning
met 4 slaapkamers, zonnige tuin op het westen, achterom en parkeren op
eigen terrein.
Strand en openbaar vervoer zijn op steenworp afstand te bereiken.

•
•
•
•
•

Mogelijkheid voor uitbouw begane grond
Mogelijkheid om 2 extra slaapkamers te realiseren
Gedeeltelijk dubbele beglazing en kunststof kozijnen
Gebruiksoppervlakte ca. 100 m2
Perceeloppervlakte 169 m2

Vraagprijs € 349.000,-

•
•
•
•

Geheel voorzien van dubbele beglazing en kunststof kozijnen
Berging in de onderbouw v.v. 80L boiler en aansluiting wasmachine/droger
Op loopafstand van het strand en nabij station en centrum
Gebruiksoppervlakte ca. 75 m2

Vraagprijs € 214.000,--

nieuw

vrijstaand

•
•
•
•
•
•

Keurig onderhouden
Buitenzijde geheel geschilderd 2008
Geheel voorzien van dubbele beglazing
Gemeentelijk monument
Gebruiksoppervlakte ca. 95 m2
Perceeloppervlakte 124m2

Vraagprijs € 379.000,--

bedrijfshal

Boulevard Paulus Loot 65

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 27

Max Planckstraat 48

Goed onderhouden en zeer smaakvol gerenoveerde vrijstaande villa op één
van de mooiste locaties van de boulevard gelegen.
Door de iets hogere ligging op een royale kavel van 730 m2 en de fraai
aangelegde voortuin ziet u vanuit de living alleen het prachtige levende
schilderij van de zee in al zijn elementen. Deze ligging zorgt ervoor dat
u vooral de ruimte en de rust ervaart. De villa beschikt verder over 3
slaapkamers, oprit, garage voor 2 auto’s, diverse zonneterrassen en uniek
zee- en duinzicht.

Goed onderhouden vrijstaande villa met 3 slaapkamers, wijnkelder,
waskamer, hobbykamer, zonneterras aan de voorzijde, besloten en vrij
gelegen achtertuin, oprit en ruime garage voor 3 auto’s. De woning staat in
een rustige groene woonomgeving waar alleen bestemmingsverkeer komt en
grenst aan een prachtig natuurgebied.

Op het bedrijventerrein van Zandvoort-Noord, met een goede
verkeersontsluiting en parkeervoorziening, zeer representatieve bedrijfshal
(ca. 550 m2) met showroom, kantine en magazijnruimte. Het pand is v.v. cv.installatie, krachtstroom, kunststof kozijnen met dubbele beglazing en op de
begane grond een keurig afgewerkte vloeistofdichte vloer.
• Beg.grond: Showroomruimte ca. 60m2, bedrijfshal ca. 265 m2
• 1e verd.: Magazijnruimte ca. 125 m2, bedrijfskantine ca. 25 m2

• Bouwtekeningen aanwezig voor vergroten van de woning tot ca. 880 m3
• Geheel voorzien van dubbele beglazing
• Gebruiksoppervlakte thans ca. 165 m2

•
•
•
•
•
•

Vraagprijs : € 1.595.000,--

Vraagprijs € 825.000,--

Geheel voorzien van hardhouten kozijnen en dubbele beglazing
Buitenzijde geschilderd in 2006
Vloerverwarming begane grond en 1e verdieping
Alarminstallatie (met onderhoudscontract)
Gebruiksoppervlakte ca. 200 m2
Perceeloppervlakte. 360 m2

Vraagprijs € 519.000,--
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Courant

Actueel

11

Cultuur

Zeilers slaan
groot alarm

Zie onze advertentie op de achterpagina

20

Rubriek

Nieuwe reeks
Jazz concerten

Heden & Verleden
over ‘t strandzand

• 4 Roombotercroissants
€ 2,95
Weekendtaartje
€ 7.95
•

brugklas van het Wim Gertenbach College, hebben op de

September actie
Win een hele maand
gratis brood op de plank!
10 gezinnen kunnen winnen!

van het aanbieden van de ‘miljoenennota’ een koffertje

Meer info in de winkel en op:
www.gratisbroodopdeplank.nl

derde dinsdag van september bezoek gekregen van enkele Zandvoortse raadsleden. Zij kwamen ter gelegenheid
met lesmateriaal en instructies voor de onderwijzer of
onderwijzeres brengen.

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

Zandvoort Optiek

ALLE MONTUREN
50% KORTING
ALLE ZONNEBRILLEN
25% KORTING

Kerkpleinconcerten:
Zondag 21 september 2008

Laureaten Prinses
Christina Concours
Bas Treub -viool
Andrea Vasi -piano- (duo en solo)
Syrinx Jessen -ﬂuit- met pianobegeleiding

Aanvang: 15.00 uur
Toegang: gratis

www.classicconcerts.nl

De Mannetjes
Politici langs scholen

Langs school

Bij de Hannie Schaftschool
was dat Jeff Smits die een
wervende poster voor zijn
school had gemaakt. Toen
Fred Paap (VVD) en Nico
Stammis (PvdA) de klas van
juf Barbara Ottho binnenkwamen om het koffertje
en de posters te overhandigen, vielen zij midden in
het debat, dat uiteraard
even stil werd gelegd om
de beide politici het woord
te kunnen geven. Zij legden
het een en ander uit over de
derde dinsdag in september
en gingen in op vragen van
de leerlingen.

Groot debat

Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

Scholier Jeff Smits krijgt zijn poster uit handen van Fred Paap en Nico Stammis

De laatste groepen en de
brugklas hebben de laatste
weken veel aandacht besteed
aan politiek en staatsinrichting. Ook hebben de leerkrachten aandacht besteed
aan discussiëren en debatteren. De leerlingen hebben
allemaal een poster gemaakt

die hun ideeën over politiek
moesten weergeven. Uit iedere klas werd de mooiste naar
de gemeente gestuurd, die
er vervolgens een poster op
groot formaat van heeft laten
drukken. Deze werd dinsdag
eveneens aan de winnende
leerling geschonken.

De scholen hebben nu een
week de tijd om de beste
twee leerlingen van hun
debat uit te zoeken en in
te schrijven voor het grote
debat van komende dinsdag. Dan komen alle schooldebaters naar de raads zaal waar zijn onder leiding
van burgemeester Niek
Meijer een groot debat zullen voeren. Op deze manier
wil de politiek jeugd meer
bij hun werk betrekken en
misschien wel voorbereiden op een carrière in de
politiek.

Zondag 21 september 13.30 uur

‘Net als bij voetbal
scouten ze steeds jonger’

3-5 OKTOBER 2008

Grietjebie
Musica Tropical

Zondagelftal krijgt
er link van langs

Niet alleen iguurlijk maar ook letterlijk verliep de opening

van de overzichtstentoonstelling van de Kunstvereniging

BKZandvoort zeer spetterend. Het gespetter was te horen
op de paraplu’s waaronder de genodigden dekking zochten en luisterden naar het welkomstwoord van Sabine

Huls, beheerder van het Zandvoorts museum. Een bijzonder warm welkom ging uit naar Kees Verkade die speciaal
voor deze opening uit Monaco was overgekomen.
Na Sabine Huls nam de bekende beeldhouwer Kees
Verkade het woord. Verkade
memoreerde in zijn toespraak hoe zijn carrière uiteindelijk is begonnen in een
oud Zandvoorts huisje aan
de Smedestraat. Ook vertelde hij hoe trots hij was bij de
verkoop van zijn eerste twee
bronzen, waarvan architect
Wagenaar één van de kopers
was. Verkade wenste de kunstenaars ‘veel rode stippen’

onder hun kunstwerken.
Vervolgens kreeg iedereen
een ludieke bal aangereikt
om samen met Verkade de
officiële opening op een
spetterende wijze te verrichten. Om aan te geven dat het
Gasthuisplein zeer snel een
metamorfose moet ondergaan, werden de ballen met
veel ‘kunstkracht’ in een bak
met water gegooid.

vervolg op pagina 5

Programbegroting 2009 ligt voor
u ter inzage bij de gemeente

OVZ Concert
Muziekpaviljoen
Raadhuisplein

Voetbal

Kees Verkade opent
Kunstkracht 12

Politiek op de basisscholen
Scholieren van de groepen 8 van de basisscholen en de

23

nog

2

In de gemeente-advertentie leest u er meer over.
Op www.zandvoort.nl kunt u de digitale versie
van de Programbegroting 2009 raadplegen.

weken
1

burgerlijke stand
6 september - 12 september 2008

waterstanden
restaurant aan het strand

Gehuwd:

Bruijnzeel, Richard en: Wiebes, Ellen.

Overleden:

Schaft, Cornelis, oud 59 jaar.
Alders, Gertrudis Engelina Maria, oud 75 jaar.
Meinders geb. Sleutjes, Petronella Antonia Maria, oud 73 jaar.

NIEUW La Colline Instituut
vanaf september
september!

Boek nu een La Colline
kennismakingsbehandeling
voor maar € 55,- en ontvang op
vertoon
ﬂyer
vertoon
vanvan
dezedeze
advertentie
een cellular vitalmask
voor
t.w.v. €€ 110,110,- cadeau!
voor thuis t.w.v.
cadeau!
Geldig t/m 31 oktober 2008

Boudoir
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RK Parochie St. Agatha,
Grote Krocht
www.aap-parochie.nl
10.30 uur pastor Pastor D. Duijves
RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur Dhr. B. Blans

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~
~ Verzorging van overledene ~
Begeleiding
voor nabestaanden ~
~
Persoonlijke
aandacht
voor U en Uw dierbare ~
~
Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Evert H. Schweitzer

colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@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
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort
Druk: Dijkman offset

Visseringsweg 40 - Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders

Geniet er van
zolang het nog kan!
28 september is onze laatste dag!
Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl
2

is Zandvoort in het bezit
van schitterende ietspaden.
Tot die ontdekking komen
steeds meer mensen. Want
niets is zo heerlijk om rustig
en ontspannen over ietspaden naar Zandvoort te rijden.
Nou ja, ontspannen? Grote
groepen recreatieve wielrenners sjezen op hun raceiets
al roepend en schreeuwend
“hé, opzij” voorbij. Ook de
stoep van de boulevard
wordt benut voor één groot
fietsfestijn en de voetganger moet goed opletten om
niet door bromfietsen en
scooters omver gereden te
worden. Ooit zijn er plannen
gemaakt voor een ietspad
langs de boulevard. Maar
zeg nooit ‘ooit’ in Zandvoort
want dan weet je zeker dat
het er niet komt.
Uit onderzoek is gebleken
dat voornamelijk in Zandvoort
de ietsstructuur te kort schiet.
Dat is nog aardig uitgedrukt
want nog steeds moet de ietser soms link omrijden omdat
logische verbindingen ontbreken en het ietspad bijvoorbeeld op een parkeerterreintje
eindigt. Ook de terugweg is
een vermoeiende puzzeltocht.
Want hoe kom je nu weer op
het ietspad (de oude trambaan) wat achter Huis in de
Duinen ligt? Gewoon door
over het ietspad of de stoep
van de Haarlemmerstraat/
Zandvoortselaan tegen de
draad in te rijden om vervolgens tot de ontdekking te
komen dat men verdwaald
is. Want waar staat een verwijsbordje hoe je wel moet
rijden?
Nee, echte vooruitgang
is er nog niet in het ietsenplan van Zandvoort. Zelfs
de landelijke week van de
vooruitgang van 16 t/m 22
september zal daar geen
verandering in brengen. Een
positieve opmerking is wel
op z’n plaats. In het centrum zijn extra fietsenrekken geplaatst. Dat is
tenminste één stap
vooruit nu nog de andere stap. Misschien
volgend jaar?

r

Zeestraat 56 - 2042 LC Zandvoort - Tel. 06-43049362

Protestantse gem. Zandvoort,
Kerkplein
www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

buurt om hun auto elders in Zandvoort te parkeren. De bewoners krijgen dus geen vignet-

Hoog

www.boudoir-personalstyling.nl

Zondag 21 september

dernemersvereniging Zandvoort (OVZ) en de Stichting één

die gerelateerd is aan de komende A1GP.

Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

kerkdiensten

Volgens mij…

ondernemers. Het is de bedoeling om een etalage te maken

www.clubnautique.nl

Tel. 06-1139 1478 • info@zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

column

De onlangs geplaatste borden rondom het Zwarte Veld, met ‘parkeren alleen voor bewo-

Zandvoort (SeZ) hebben uitgeschreven voor de Zandvoortse

Tel. 023 - 571 57 07

Verzoek college om elders te parkeren

Wie goed om zich heenkijkt ziet hier en daar tekenen van
activiteit in verband met de etalagewedstrijd die de On-

Geboren:

Jaylen Royce, zoon van: Penning, Roy en: Biesenbeek, Sharon.
Julien Bodhi, zoon van: Mansvelder, Guido Jeroen en: Chung,
Jacqueline Njoek May.
Dinanth Michael Emiel, zoon van: Kalk, Laura.
Sierra Leoniek, dochter van: van den Broek, Daniël Robert en:
Steegman, Aranka Natascha.
Sander Jonathan Paul, zoon van: van de Reep, Paulus Hubertus
en: van der Ende, Johanna.

Eerste tekenen A1GP-etalages

De beide organisaties willen graag dat de gasten zich
tijdens het A1 weekend in
Zandvoort prima kunnen vermaken en dat Zandvoort laat
zien dat de A1GP hier echt
thuis hoort. Het is nog maar
kort dag voordat de mooiste
A1GP-etalage bekend wordt

gemaakt. SeZ en OVZ hebben
overigens twee categorieën
in het leven geroepen. Er zijn
prijzen voor de horeca en voor
de andere ondernemers. Dus
ondernemers van Zandvoort:
laat u zich inspireren door de
komende grote race en maak
de mooiste etalage!

ners’ moeten gezien worden als een verzoek van het college aan parkeerders van buiten de
ten en er zal niet op gehandhaafd worden.
Dit is één van de eerste
tastbare maatregelen
die het college heeft genomen om te proberen
om parkeerdruk in die
buurt te verlagen. Het
college was tijdens de
laatste gemeenteraadsvergadering verzocht
snel werk te maken van
het verlagen van de druk
op de Koniginnebuurt.
Vooral op woensdag, als
de weekmarkt voorlopig
op het Zwarte Veld zal komen te staan, is de druk extra
groot en zal er creatief met

de Zandvoorters en hun
gasten dus op om de
buurt voor wat parkeren
betreft dan te ontzien.

Nieuwe onderborden in de straten
rondom het Zwarte Veld

parkeren omgegaan moeten
worden. Het college roept

Gevolg is wel dat andere buurten nu met
een overlast komen te
zitten. Misschien bestaat de mogelijkheid
dat ook de rondom het
centrum gelegen straten
als Haarlemmerstraat,
Brederodestraat, Gerkestraat, Wilhelminastraat
en omgeving eveneens zo een
bordje krijgen.

Reünie Karel Doormanschool
Gemeente wil mantelzorgers leren kennen
Klas Willem Nijland 1960-1964 Samen met mantelzorgorganisatie Tandem organiseert de gemeente Zandvoort op 6 ok-

Enige tijd geleden heeft in deze krant een foto gestaan van

de klas van ‘meester Willem Nijland’. Naar aanleiding van de

plaatsing van deze foto wordt er een reünie georganiseerd
op zaterdag 27 september in Zandvoort.
Het was de bedoeling dat
ook de oude meester naar de
reünie zou komen, hij wilde
dat ook graag, maar helaas
is hij in juli overleden. Zijn
vrouw Fem zal wel aanwezig
zijn. De organisatoren hebben na een speurtocht 17
oud-klasgenoten gevonden,
verspreid over Nederland.
Zeven mensen van de lijst
met klasgenoten zijn nog
niet gevonden. Met dit berichtje hopen Marjolein Leen

cartoon

en Margot Lantinga aan de
adressen van die personen
te komen. Het gaat om: Dik
Drommel, Hedy Schmidt,
Johan Pellerin, Joop Wolff,
Piet Brouwer, Willy Weber en
Willie Schaasbergen.
Ziet u uw eigen naam in dit
rijtje staan of weet u waar
iemand van dit lijstje woont?
Vertel hem of haar dan over de
reünie of geef het adres door
via margotlantinga@hetnet.
nl of m.leen@orange.nl.
Hans van Pelt

‘N VOORBODE?

tober aanstaande een informatieavond over de mantelzorg. De gemeente wil graag alle

mensen in haar gemeente die vrijwillig zorgen voor zieke medemensen, of dit nu familie
is of niet, leren kennen om haar waardering te laten blijken en om te weten te komen aan
welke vorm van ondersteuning er voor dit vaak zware werk behoefte is.
Steeds meer mensen zorgen
voor een naaste. Dat kan bijvoorbeeld een gehandicapte
dochter, een dementerende
vader of bijvoorbeeld een
ernstig zieke buurvrouw
of vriend dan wel vriendin
zijn. Deze zorg wordt mantelzorg genoemd. U doet
dit uit liefde of persoonlijke
betrokkenheid maar soms
kunt u een steuntje in de
rug gebruiken. Tandem, een
organisatie voor mantelzorgers, biedt u dit steuntje. Op
de informatieavond krijgt u

meer gegevens over de mogelijkheden van ondersteuning. Zo is het mogelijk om
€ 250 als waardering voor
uw werk te krijgen. De informatieavond is in Pluspunt
Noord op maandagavond
6 oktober tussen 19.00 uur
en 21.00 uur. Dan is er ook
nog een ‘Verwendag voor de
mantelzorgers’. Op die dag,
maandag 10 november aanstaande, worden de mantelzorgers door Tandem, eveneens in Pluspunt Noord, in
het zonnetje gezet.

De gemeente wil haar mantelzorgers beter in beeld
krijgen om meer ondersteuning te kunnen bieden. Woont u in Zandvoort
en zorgt u langdurig en
intensief voor een hulpbehoevende, wie dan ook,
meldt u zich dan aan via
het antwoordformulier dat
u onlangs in uw brievenbus
hebt gekregen. Op dat formulier kunt u ook aangeven
of u een uitnodiging wil
ontvangen voor de (gratis)
verwendag.

Gezien in het Zandvoortse straatbeeld

De laatste tijd worden regelmatig parkeercontroleurs gesignaleerd met een medewerker
van een bewakingsbureau aan hun zijde. Zoals dat gaat in een dorp, ging al snel het verhaal dat één van de Zandvoortse controleurs in elkaar geslagen zou zijn.
“Niets is minder waar”, aldus gemeentelijk woordvoerder Ton van Heemst,
“slechts omdat de dienst
controle tijdelijk onderbezet is, hebben wij op de
arbeidsmarkt gezocht naar
tijdelijke controleurs. Die
waren echter niet voorhanden en daarom hebben wij

een tweetal medewerkers
van een bewakingsfirma
tijdelijk ingehuurd. Wij
willen namelijk niet dat
onze controleurs alleen op
pad gaan, altijd met twee
personen dus. Deze tijdelijke medewerkers mogen
geen bekeuring uitschrijven maar werken wel ef-

fectief!” Hij doelt dan op
het feit dat de gemeentelijke controleurs plotseling
veel minder last ondervinden bij het uitvoeren van
hun werk. Want zeg nou
zelf, een potige ‘collega’
van een bonnenuitschrijvende controleur imponeert wel!

Nel Kerkman

familieberichten
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Groot alarm

oktoktoktseptsept

evenementen agenda
19
20-21

Vrijdag 19 september

hee het gehele weekend
September

Live muziek
“Dennis”
aanvang 21.00 uur

KANNETJESWEEKEND

Zondag 21 september
bij ons te zien 12.30 uur

Ieder kannetje
voor maar
Zaterdag

Feyenoord - Ajax

September

28

3-5
12
12

Zandvoort

18+19

www chin chin nl

Grand Café Danzee - Kerkplein 8 - T. 023 571 22 52

Gemeenschapshuis

VRIJDAG 19 SEPTEMBER ‘08

USA weekend - Amerikaans BBQ feest
bij Wander en Karin (strandpaviljoen 8)

overboord’ kreeg, werd direct groot alarm geslagen en

Classic Concerts - Laureaten Prinses Christina
Concours. Protestantse Kerk, aanvang 15.00 uur

Ab v.d. Moolen

V.a zondag 12/10/08 GROTE TALENTENJACHT
info 06-81239679
Boulevard Barnaart 12 - 2041 JA Zandvoort
Tel 023-8882992 - www.hetbadeendje.nl

Café Oomstee
Vrijdag 19 sept., aanvang 21.00 uur:

Shai Shahar
Zanger / Crooner &
Entertainer (USA) met Band!
Vrijdag 26 sept:

Papa Luigi e Amici
met o.a. Louis Schuurman op viool
en Ebe de Jong op gitaar.
Zie www.oomstee.nl voor verdere agenda!

Uitvaartverzekering
Snel en eenvoudig te regelen

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Zandvoortse Reddingsbrigade (ZRB) een melding ‘man
onder andere ook de KNRM ingeschakeld.

Stads- en Dorpsomroepersconcours - Kerkplein
Zilveren Kruis Achmealoop - Halve
Marathon Duinpieperpad en Visserspad
Shantykoren- en Zeeliederenfestival - Centrum

Oktober
A1GP - Circuit
A1GP dorpsfestiviteiten - Gasthuisplein
Jazz in zandvoort - Rita Reijs in De Krocht
Langlauf Estafette - Strandpaviljoen 13/14/15
Finaleraces - Autoraces, circuit

VVV Zandvoort: de hele zomer 7 dagen per week geopend!
Geen zin om te kokkerellen?
Gewoon Harocamo even bellen!

Wij bezorgen o.a.:
visgerechten vleesgerechten
zoals spare ribs - saté!

Donderdag karaoke
Aanvang 22.00 uur

Zaterdag 27 september 70/80 PARTY

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIDSSTRAAT 17
TEL. 573 14 47 MOB. 06-10792723

gezamenlijke reddingsoperatie uitgevoerd. Nadat de

G ij s S ch la gw ei n

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

Diverse reddingsdiensten hebben afgelopen zondag een

Cabaret - Middelbare meiden, in De Krocht

LIVE MUZIEK

ZOEKT U RUIMTE VOOR
EEN BRUILOFT, FEEST,
VERGADERING,
CLUB OF PARTIJ

4

27
28

3-5

DJ ULI
Haltestraat

21

September

Week 38 • 2008

Of voor de kleine trek:
allerlei vers belegde broodjes!
Kerkstraat 14,
2042 JE Zandvoort

Geopend van 9.00- tot 22.00 uur
*Vanaf heden maandags gesloten

Bel: 5712102
kijk voor meer info:
www.harocamo.nl

politieberichten

Vier verdachten aangehouden na bedreiging

Bewoners van een huis in Zandvoort belden maandagavond 15 september de politie nadat
ze thuis waren bedreigd met een vuurwapen. De verdachten waren weggereden in een rode
auto. Agenten zijn op zoek gegaan naar de auto en zagen die even later rijden. In Overveen is
de auto aan de kant gezet en zijn de vier inzittenden aangehouden. Hierbij hebben de betrokken politiemensen hun vuurwapen ter hand genomen. De vier verdachten, twee Haarlemmers
van 19 en 23 jaar, een 22-jarige Hillegommer en een 18-jarige Zandvoortse, bleken niet in het
bezit van een vuurwapen. Ze zijn meegenomen naar het bureau en daar ingesloten. De politie
stelt een onderzoek in naar de bedreiging en de rol van de verdachten hierin.

Fietser gewond na val

Een 49-jarige Haarlemmer is afgelopen zondagmiddag gewond geraakt bij een val met
zijn raceiets. De man ietste rond 14.15 uur over de spoorwegovergang bij de Sophiaweg.
Zijn voorwiel kwam tussen twee betonplaten waardoor hij over zijn stuur vloog en ten val
kwam. Hij heeft hierbij gezichtsletsel, gekneusde ribben en schaafwonden opgelopen. De
Haarlemmer is voor behandeling naar een ziekenhuis gebracht.

Man aangehouden na aanrijding

In de nacht van 13 september meldde een oplettende getuige dat een automobilist op de
Keesomstraat tegen een lantaarnpaal was gereden en daarna een geparkeerde auto had
aangereden. Toen de getuige de automobilist aansprak, werd hij zeer agressief en begon
hem te bedreigen. Vervolgens liep hij weg. Even later kon de politie de automobilist, een
28-jarige Zandvoorter, in zijn woning aanhouden. De man bleek onder invloed van alcohol.
Zijn rijbewijs is ingevorderd en tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.
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Annie Poulisse in actie | Foto: Rob bossink

Voor de kust van Noordwijk,
ca.18 mijl in zee, ligt sinds
kort een booreiland. Zes
zeilers van de watersportvereniging besloten afgelopen zondag het booreiland
te ronden om daarna naar
Zandvoort terug te varen.
Het weer aan de kust met
een oostenwindje was goed
maar verder op zee bleek de
wind veel sterker te zijn en
waren er zeer hoge golven.
Ongeveer 100 meter ten zuiden van het booreiland sloeg

vervolg

een boot om met een 6 jarige
jongen aan boord. Een zeiler
die het zag gebeuren maar
door de hoge golven geen
hulp kon bieden, waarschuwde per mobiele telefoon de
alarmdienst. De Zandvoortse
Reddingsbrigade kreeg de
melding ‘man over boord’
binnen en lanceerde direct
reddingsboten waaronder
die van de KNRM Zandvoort
en Noordwijk. Gelukkig dreef
de omgeslagen boot langs
het boorplatform en werd

de jongen, die licht onderkoeld was, aan boord van de
Reddingsbrigade genomen
en naar de post terug gebracht.

Tijdens de zeiltocht sloeg
nog een zeiler overboord,
via zijn telefoon kon hij de
achterblijvers op het strand
alarmeren. De opvarende
van de catamaran kon zijn
maatje vanwege de onstuimige zee niet meer oppikken en besloot een vuurpijl
af te steken. Een andere
zeiler zag het signaal en pikte
de in zee drijvende man op.
Ondertussen werd de catamaran uit de groep vermist
die op eigen kracht terug zou
varen. Een grootscheepse
zoekactie met meerdere reddingsboten en een helikopter
werd op touw gezet. Na bijna twee uur zoeken werd de
catamaran gevonden. Deze
bleek omgeslagen te zijn en
een uur op z’n kop gedreven te
hebben. Pas na een uur kreeg
de zeiler de catamaran weer
rechtop. Uiteindelijk bereikten alle zeilers veilig de kant
en maken het, na een hachelijk avontuur, weer goed.

spetterende opening - pagina 1

Helaas was het college niet
aanwezig om mee te doen
met dit waterballet. Na het
spetterfestijn stond de deur
van het museum uitnodigend open om Kunstkracht
12 te aanschouwen.

Verscheidenheid aan kunst

Het spetterde niet alleen
buiten maar ook binnen ging
het vuurwerk door. Vooral de
diversiteit aan kunst is zeer
verrassend met herkenbare
Zandvoortse plekjes en personen, vissculpturen van gejut
hout, fel gekleurde schilderijen maar ook dromerige werkjes, dieriguren van keramiek,
sieraden uit glas en grote en
kleine beeldhouwwerken.
Op een wand was de tekst
van de uitnodiging aangebracht: ‘Het zijn beeldende
kunstenaars die nieuwe werelden scheppen. Werelden

De vernisage werd druk bezocht

van emotie, realisme en illusie, werelden van eenvoud
en van excentriek. Beeldende
kunst nodigt uit tot onderzoek en geeft een verfrissend
nieuwe kijk op de realiteit van
alle dag’. De tekst geeft heel
goed de gevoelens weer die
de leden van BKZandvoort in
hun werk hebben verwoord.
De aanwezige kunstwerken
nodigen de bezoeker uit voor
een verfrissend nieuwe kijk.
Een enkel bezoekje is niet
genoeg om de explosieve

‘Kunstkracht 12’ te bekijken
en wie weet vindt u eindelijk
hét kunstwerk waar u zo lang
naar op zoek bent. Een rode
stip is snel gezet! Schroom
niet, kom gerust langs om in
alle rust de vele juweeltjes
te bewonderen. De tentoonstelling is tot en met 19 oktober 2008 in het Zandvoorts
Museum, Swaluëstraat 1.
Het museum is van woensdag t/m zondag van 13.00 tot
17.00 uur geopend. Voor meer
informatie: www.zandvoortsmuseum.nl.

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)

Extra service

Er waren op woensdagavond 10 september in
totaal 7 personen die de
ilm Mamma Mia wilden
bekijken. Na aankoop van
het bioscoopkaartje was
er nog gelegenheid om in
de foyer een kopje kofie te
drinken. Plotseling kwam
de kassamedewerkster
naar boven met de mededeling dat er een fout was
gemaakt. De ilm Mamma
Mia draaide niet meer op
de woensdagavond omdat
ilmclub Simon van Collem
met zijn nieuwe seizoen
was gestart. De teleurstelling bij de aanwezigen was
groot en niemand had zin
om op het voorstel ‘een tegoed bon of geld retour’ in
te gaan. Omdat de ilmclub
ilm al bijna afgelopen was,
kwam de medewerkster op
het idee om aan de operateur te vragen of hij de ilm
Mamma Mia alsnog wilde
draaien. Die ilm lag toch
al klaar dus was het geen
probleem. Na een consumptie van het huis heeft
iedereen toch nog kunnen
genieten van een te gekke
ilm! Namens de verraste
bezoekers: bedankt medewerkers voor deze service!
In welke bioscoop lukt je
dit? Volgens mij alleen in
Zandvoort.

Stop van de les

Ook deze website www.
vriendenvanpigge.nl vraagt
extra aandacht. Op de site
staat het verhaal over de recente ontwikkelingen van de
bekende drogisterij Van der
Pigge in Haarlem. In het kort
komt het er op neer dat het
personeel, familie en vrienden zich verzetten tegen
de dreigende kapitale fout
waarbij traditie, nostalgie
en cultureel erfgoed dreigt
te verdwijnen onder de druk
van geldzucht en winstbejag.
Net als de grootvader van
Menno en Jan Willem van Os
dat deed in zijn strijd tegen
de V&D (1928), wil men door
een halsstarrig verzet deze
unieke zaak als familiebedrijf
behouden voor Haarlem. Op
de site kunt u zich (geheel
gratis) aanmelden als vriend
van Pigge. Al 11518 vrienden
hebben zich aangemeld
maar er kunnen nog veel
meer bij.

Website

Tegenwoordig kan men niet
meer zonder een eigen website. Ook folklorevereniging
De Wurf, die veelal stilstaat
bij de folklore van Zandvoort,
gaat mee met z’n tijd en
heeft een mooi verzorgde
website. Klik op www.dewurf.nl en onder het gezang
van het lied ‘Zandvoort ik wil
je wel bekennen’ is er veel informatie te vinden over de
folklorevereniging en zijn er
leuke foto’s te bewonderen.
De site is beslist een aanrader.

Vallen en weer op
staan

Leren hoe je moet vallen
is een hele kunst, vooral
als je al wat ouder bent.
Maar een mens is nooit
te oud om te leren, toch?
Daarom biedt Pluspunt,
in samenwerking met
de gemeente Zandvoort,
een cursus valpreventie
voor ouderen met voorlichting en nuttige tips.
De cursus bestaat uit 3
lesbijeenkomsten en 10
oefenbijeenkomsten en
gaat van start op dinsdag 23 september aanstaande. De bijeenkomsten zullen wekelijks om
15.00 uur plaatsvinden in
het Gemeenschapshuis.
Voor meer informatie of
voor inschrijving kunt
u bellen met Pluspunt
Centrum, tel. 5717373.

Met paard en wagen
door het duin

Beleef de duinen vanuit
een open wagen, getrokken door
een koppel
prachtige
paarden.
Komende
zaterdag ,
20 sept e m b e r,
vertrekt er
drie keer
een paard
en wagen
vanaf het Koevlak, ingang
Overveen. De boswachter
is de gids op deze ca. anderhalf uur durende tour. De
eerste groep vertrekt om
10.00 uur, de tweede om
12.00 uur en de derde om
15.00 uur. Deze activiteit
is ook geschikt voor mensen die niet goed ter been
zijn. Per rit is er, naast 12
zitplaasten, ook 1 rolstoelplaats. Deelnamekosten bedragen € 8,50 per persoon,

kinderen onder de twee
jaar mogen gratis mee.

5

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

Dier van de Week
Otto is een lieve

Jack Russel reu van
10 jaar. Hij is dier van
de week, omdat we

Martinus Nijhoffstraat 79 Zandvoort

NIEUW

afgelopen week zijn

• Goed onderhouden eengezinswoning met o.a. moderne keuken, moderne
badkamer, 4 (optie 5) slaapkamers, voor- en besloten achtertuin!

broertje Winston heb-

• Gelegen in de geliefde en kindvriendelijke “Dichters- en Letterkundigenbuurt”;
• Vrij parkeren op rustig aangrenzend pleintje;
• Beg. grond: o.a. modern toilet vzv fonteintje, royale living met toegangsdeur naar
en zicht op de tuin, moderne keuken vzv div. inbouwapp.;
• 1e verdieping: 3 slaapkamers, moderne badkamer vzv ligbad, wastafelmeubel en
2e toilet;
• 2e verdieping: 1 (optie 2) ruime slaapkamer (thans kantoorruimte), kast met
aansluiting was/droogmachine;
• Voortuin op zuidoosten en achtertuin (ca. 60 m², 11 mtr diep) op noordwesten
met achterom en stenen schuur;
• Woonoppervlakte ca. 120 m², perceel 127 m², inhoud ca. 310 m³.

zoekt Otto nog een

ben

hij erg leuk. Hij kon altijd wel goed alleen zijn, maar toen
was hij natuurlijk altijd samen met zijn broertje. Verder is
Otto een erg aanhankelijk lieve knuffelhond! We zoeken
voor hem een gezellig huis, kinderen geen probleem en
misschien vindt hij het leuk om weer met een vriendje
samen te wonen.
Wie valt er op zijn schattige koppie en gaat lekker met
hem aan de wandel? Kom kennis maken met Otto in ons
nieuwe dierentehuis aan de keesomstraat 5. Open van
maandag tot en met zaterdag tussen 11.00 en 16.00 uur.

Vraagprijs: € 349.000,- k.k.

NIEUW

Vraagprijs:
€ 189.000,- k.k.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tel. 5713888 of kijk ook voor heel veel andere leuke die-

Oosterparkstraat 23 Zandvoort
• Een vrijstaand en karakteristiek woonhuis (bj 1923) met gastenverblijf,
gerenoveerd in een moderne stijl!
• Rustig gelegen in de geliefde en rustige “Parkbuurt”;
• Beg. grond: o.a. sfeervolle en lichte woonkamer met o.a. erker, schouw en hoge raampartijen,
nette open keuken;
• 1e verdieping: 3 slaapkamers, nette badkamer met o.a. ligbad en wastafel, was-/droogruimte, 2e
toilet, riant balkon;
• Souterrain/gastenverblijf: woonkamer met zicht op de tuin, moderne open keuken vzv div.
inbouwapp., slaapkamer, klassieke badkamer vzv o.a. douchecabine, bidet, wandcloset en
wastafelmeubel;
• Gezellige voortuin op het zuidwesten
en een besloten achtertuin (ca. 50 m²)
op het noordoosten;
• Dit is stijlvol wonen in een bijzonder
fraai woonhuis op een geliefde lokatie!
• Woonoppervlakte ca. 140 m², perceel
158 m², inhoud ca. 360 m³.

Vraagprijs:
€ 549.000,- k.k.

Vraagprijs 23 b: € 219.000,- k.k.
Vraagprijs 23 c: € 198.000,- k.k.

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:
De leukste courtage van Nederland*;
Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook ’s avonds;
Persoonlijke en pro-actieve karakter van onze dienstverlening;
Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop,
aankoop, verhuur en beheer;
No cure, no pay;
Gratis waardebepaling van uw woning;
Gratis hypotheekadvies;
Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!
Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites: funda.nl, zah.nl, jaap.nl,
huislijn.nl, woonkrant.nl, marktplaats.nl en natuurlijk vrijehuizenmarkt.nl!

van handeling was het terrein van Jeu de boules Zandvoort.

leeftijd zijn. Gelukkig hebben ze nog lol genoeg!

• Gelegen aan de rand van het “Groene Hart” (hoek Sophiaweg en Kostverlorenstraat);
• Beg. grond: o.a. sfeervolle en lichte woonkamer met erker met opensl. deuren
naar tuin en open haard, modern-landelijke keuken vzv div. inbouwapp., luxe
badkamer met o.a. ligbad, doucheruimte, wastafelmeubel en 2e toilet, sauna,
royale slaapkamer;
• 1e verdieping: multifunctionele ruimte (thans werkruimte) opgesplitst in 2 kamers;
• Gezellige en besloten tuin op het zuiden en oosten met 2 terrassen en een
stenen berging;
• Dit bijzondere woonhuis verkeert in een uitstekende staat van onderhoud!
• Woonoppervlakte ca. 110 m², perceel 287 m², inhoud ca. 260 m³.

• Het balkon aan de voorzijde is op het
zuiden gelegen, het 2e balkon is gelegen aan de westzijde;
• Eigen stenen schuur aan westzijde
van de woning bereikbaar via een
buitenom;
• Woonoppervlakte: ca. 65 m², inhoud
ca. 175 m³.

proeven en ze te vragen de lekkerste eruit te halen. Plaats

heel wat af, hier op het veld. En dat terwijl ze redelijk op

meer als jaagobject. Dus hard er achteraan rennen vindt

• Twee fraai gelegen en luxe afgewerkte 3-kamer hoekappartementen (bj 1910)
midden in het Zandvoortse dorpscentrum!
• Gesitueerd op de 1e en 2e verdieping boven pizzeria “La Rondine” met gezellig uitzicht over
de Haltestraat;
• Beide appartementen zijn luxueus afgewerkt, verkeren in uitstekende staat en zijn derhalve
zo te betrekken;
• Indeling appartementen: royale living
met div. ramen rondom, laminaat
NIEUW
parket, gestuukte wanden, half open
keuken in hoekopstelling vzv div. inbouwapp., 2 slaapkamers, badkamer
met bad/douche, wastafelmeubel en
toilet;
• Haltestraat 23 b : woonoppervlakte:
ca. 75 m², inhoud ca. 225 m³;
• Haltestraat 23 c: woonoppervlakte: ca.
67 m², inhoud ca. 165 m³.

dat gedaan door de klanten een viertal haringen te laten

gemaakt met Nose, onze bull terrier teef. Ze spelen nog

• Een vrijstaand en charmant woonhuis (bj 1918) genaamd
“Klein Kijkduin” met garage en oprit !

• Gezellige 3-kamer (hoek)bovenwoning met 2 balkons en uitzicht over de
lommerrijke Kostverlorenstraat!
• Gesitueerd op steenworp afstand van de duinen en het centrum;
• Privé entree, hal, L-vormige woonkamer met open haard en openslaande deuren naar balkon, eenvoudige keuken met authentieke granito vloer, eenvoudige doch nette badkamer
voorzien van doucheruimte en toilet, royale slaapkamer met schouw, kleinere slaapkamer
met wastafelmeubel en toegangsdeur naar 2e balkon;

het komende seizoen zal verkopen. Traditiegetrouw werd

bere interessant. Bij ons in de opvang heeft hij vrienden

Otto kan niet zo goed met katten overweg, dat ziet hij

Haltestraat 23 b en 23 c Zandvoort

min hun klanten weer laten kiezen welke haring de kraam

men. Hij is sociaal met andere honden en vindt teefjes

Kostverlorenstraat 87 Zandvoort

Kostverlorenstraat 89 a-rd Zandvoort

Nu

Zaterdag hebben Patrick en Mandy Berg van De Zeemeer-

ijn nieuw onderko-

Vraagprijs: € 379.500,- k.k.

NIEUW

geplaatst!

Haringen proeven bij
Jeu de boules Zandvoort

BEL 023 – 5 731 999
Nick ten Broeke
Emmaweg 21
2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 – 5 732 007
M.: 0655 – 13 03 65
E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

www.vrijehuizenmarkt.nl
Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

ren op www.dierentehuiskennemerland.nl

Deze heren genieten van de haring en het weer

Circa 150 klanten, met de bekende haringstrippenkaart, en
genodigden waren gekomen
om de haring te proeven. De
leverancier van Berg had een
viertal partijen aangeleverd
die allemaal kritisch werden
beoordeeld. Wat dan opvalt is
dat er wel degelijk verschil van
smaak is tussen diverse partijen. De een is wat hartig maar
mooi stevig van structuur terwijl de andere smaakvol is en
wat zachter. De combinatie
was er ook. Een schitterende
haring, mooi van kleur, stevig
van structuur en met de juiste

zilte smaak die de Hollandse
Nieuwe zo bekend maakt over
de hele wereld.
Nadat de stembiljetten
daags na het feest waren
geteld bleek dat de haring
die zaterdag bekend stond
onder haring ‘A’ door de
meeste klanten op de eerste
plaats werd gezet. Deze haring zal De Zeemeermin het
komende seizoen gaan verkopen. Nummer twee werd
haring ‘C’, de derde plek was
voor haring ‘D’ en de laatste
plaats was voor haring ‘B’.
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Wereld Alzheimer Dag

De Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) heeft zondag

21 september uitgeroepen tot Wereld Alzheimer Dag. De
belangrijkste en meest bekende vorm van dementie is

de ziekte van Alzheimer. In Nederland lijden daar ruim
250.000 mensen aan.

Op Wereld Alzheimer Dag
is voor de regio Zuid-Kennemerland een bijeenkomst in
de Doopsgezinde kerk aan de
Frankestraat 24 in Haarlem.
Hier ontvangt de regionale
afdeling van Alzheimer
Nederland vanaf 14.30 uur
mensen met dementie, partners, familieleden en andere
belangstellenden.
Er kan van gedachten worden gewisseld en vragen gesteld aan de bestuursleden
die allen ervaring hebben
op het gebied van dementie. Om 15.30 uur is er een

bezichtiging van de historische kerk waarbij zeven
spelers de geschiedenis van
Haarlem tot leven laten komen in een theatrale rondleiding. Het stuk is geschreven
door Marijke Kots. De bijeenkomst wordt afgesloten met
medewerking van Salontrio
Amoroso.
Bezoek en deelname aan de
rondleiding zijn gratis, aanmelden kan tot 20 september bij het secretariaat van
Alzheimer Nederland, afdeling Zuid-Kennemerland:
tel. 524 1713.

Taizé dienst

Vrijdagavond 19 september vindt er weer een oecumenische

Taizé dienst plaats in de Protestantse Kerk. Het thema van
deze dienst is ‘Wat zoeken jullie?’.
De werkgroep Taizé van de
Lokale Raad van Kerken heeft
gebrainstormd over een tekst
uit het bijbelboek Johannes
en nagedacht over het woord
‘zoeken’. In de dienst lezen
leden van de werkgroep hun

zelfgemaakte teksten en
gebeden voor. Het inzingen begint om 19.00 uur.
De dienst, meerstemmige
zang, stilte en gebed, begint
om 19.30 uur. Na aloop is er
kofie en thee.

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

Beeldende Kunstenaars Zandvoort
presenteren:

“Kunstkracht 12”
11 en 12 oktober 2008 staat Zandvoort bol van kunst en
cultuur. Vanaf 11.00 uur tot 18.00 uur bruist Zandvoort met
o.a. de Open atelier route, straattheater, kunst op straat en
op het strand, een prachtig concert op zondagavond in de
kerk op het kerkplein, expositie in het Gasthuishofje en
het Zandvoorts Museum.
Voor het exacte programma en plattegrond kunt u
een gratis programmaboek halen bij o.a. het Zandvoorts
Museum, de balie van het Raadhuis, de Bruna op
de Grote Krocht, de bibliotheek, Hotel Hoogland en
diverse winkeliers.
Ook op de website is het programma te lezen.
www.bkzandvoort.nl/kunstkracht12

De redactie ontving onderstaande reactie op de vorige week geplaatste
ingezonden brief van Tom Hendriks over strandpaviljoen Venice Beach.

Natrappen of het genadeschot geven. Zo komt de ingezonden brief
van Tom Hendriks op mij over. ‘ Twee Ton in zee’ noemt hij het. Voor
een bedrijf dat, mits niet alle ellende over de vorige eigenaresse
gekomen is, bij een vrije verkoop minimaal € 600.000 had opgebracht. Want meneer, voor € 200.000 zijn in Zandvoort geen
strandpaviljoens te koop!
En aan de hand van de wet Bibop verhinderen van het gebruik van
crimineel geld in het bedrijfsleven en dat de weduwe ooit een vergunning heeft gekregen, heeft de heer Hendriks dat geïnformeerd of
suggereert hij dat soms?
Modder gooien noem ik dit. Ik zou mijn mond spoelen en de doden laten
rusten. Want hij die zonder zonden is, moge de eerste steen werpen.
Laat ik maar stoppen. Durft u te gooien mijnheer Hendriks?
J. Barends
Zandvoort

* Vraag naar de voorwaarden
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Sponsor worden van het wekelijkse weerbericht?
Bel 06-4342 9783 en vraag naar de mogelijkheden!

Kerkstraat 34-36 | 2042 JG Zandvoort | Tel. 023 - 57 12 466

Zandvoort Optiek

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Dorpsgenoten
Karin Lassche

In het voorjaar is in deze rubriek Hanneke Mel als strandpaviljoenhoudster aan het woord geweest. Nu, aan het einde

van het strandseizoen, willen wij graag nader kennismaken met Karin Lassche van paviljoen ‘Wander & Karin’.

Alle monturen 50% korting
Alle zonnebrillen 25% korting
Prada • RayBan • Oakley • Dior • Gucci • Serengeti • Roberto Cavalli
Versace • Chopard • Gijs • Tom Ford • Chanel • Dolce&Gabbana • Persol

Sinds 1992 uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR Zandvoort Tel: 5 715 715

www.cvl.nu

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

U ITVAARTCENTRUM H AARLEM
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

ALTIJD

DIRECTE

HULP

BI J

OVERLIJDEN

Dr. J.G. Mezgerstraat 24

Krant niet ontvangen?
Bel vrijdagmiddag

06-1139 1478

of mail: info@zvo-verspreiders.nl
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Op de hoek van de Dr. J.G. Mezgerstraat en de boulevard staat deze vrijstaande karakteristieke 20-er jaren woning met garage en
oprit. Dit voormalige pension Sandbergen beschikt over 9 slaapkamers, keuken met eetkamer en ligt op steenworp afstand van
het strand, centrum en openbaar vervoer. Dit fraaie pand dient gemoderniseerd te worden om weer de uitstraling te krijgen die
het verdient.
Indeling:
Begane grond: Entree/vestibule, ruime hal, toilet, douchegelegenheid.
Lichte woonkamer met een vleugje zeezicht, diepe inbouwkast, openslaande deuren naar het terras op het westen. Keuken
alwaar, opstelling c.v. ketel, provisiekelder en toegang naar de eetkamer en deur naar de patio.
Badkamer voorzien van ligbad/douche en toilet, 3 slaapkamers.
1e verdieping: Overloop, 6 slaapkamers.
2e verdieping: Ruime zolderverdieping.
• Elektrische rolluiken en elektrische zonneschermen
• Fraaie bouwstijl uit de 20-er jaren
• Woonopp. ca. 165 m2, perceelopp. 295 m2

Vraagprijs € 549.000,--

OPEN HUIS

zaterdag 20 septembe
r
11:00 - 13:00 uur

door Erna Meijer

Drie jaar geleden nam zij samen met Wander Halderman
het bekende ‘Trefpunt Annette’ over. Vooral voor Karin (nog
net 36) was dat een totaal nieuwe ervaring. “Ik ben geboren
en getogen in Utrecht en heb inmiddels op diverse plekken
gewoond. Mijn vader werkte destijds bij de Nederlandse
Spoorwegen en als gezin mochten wij gratis reizen. Als klein
kind kwam ik daardoor wel in Zandvoort, maar pas in
2003 ben ik deinitief hier met heel veel plezier
komen wonen. Via een sollicitatie leerde ik
namelijk in 2002 Wander kennen.”

ven. Als startende ondernemer in een breed aanbod zoek
je toch een bepaalde eigenheid. Wij serveren bijvoorbeeld
geen koekje bij de kofie, maar zijn ondertussen bekend als
de ‘soesjestent’. Ik kan heel veel van mijzelf kwijt en daardoor
een eigen sfeer creëren. Het is wel hard werken, maar de hulp
van schoonmoeder Ciska, de vrijheid en het mooiste uitzicht
van de wereld maken het helemaal goed.”
Alle tafels en stoelen in het paviljoen zijn afkomstig uit
Indonesië en gemaakt van duurzaam teakhout. Vaste bewoners zijn ook de honden Luna en Ayka. De driejarige
Golden Retriever Luna kwam deze zomer al uitgebreid in
het nieuws door de ‘kidnap’ naar Duitsland en herder Ayka is begin juni uit het Zandvoortse
asiel gehaald en heeft het uitermate
naar zijn zin op het strand. “Hoewel
het geen geweldig seizoen is geweest, hebben gelukkig vele
vaste gasten ons toch weer
gevonden. Wij hebben geen
uitgesproken groepen, maar
een melange van mensen,
die hier heel ontspannen
op ons muziekvrije terras
genieten. Wij krijgen vaak
een compliment over de
vriendelijke bediening, want
ook bij ons personeel staat een
glimlach altijd voorop”, aldus een
gastvrouw die dit zelf volop in de
praktijk brengt!

Karin was onmiddellijk weg van ons
dorp, want zoals zij het verwoordt:
“Toen ik de leuke, kleine straatjes
zag was het direct: Zandvoort zag,
kwam en overwon. Er wordt vaak
gezegd dat het moeilijk is voor buitenstaanders om in Zandvoort geaccepteerd te worden, maar daar
had ik helemaal geen moeite mee.
Ik had er al snel een warm gevoel
over.” Zowel Wander als Karin hadden
in die tijd een kantoorfunctie, maar gingen op zoek naar de vrijheid en een eigen
inbreng in het werk. Wander, wel geboren en
getogen in Zandvoort, had tijdens zijn studies
Karin Lassche
Het is een duidelijk waarnemende trend bij alle
altijd al op het strand gewerkt en dat, gecombineerd
met de ervaring, capaciteit, kennis en wens samen met an- paviljoens, dat de verhuur van ligbedden nauwelijks meer
deren in een gastvrije en ongedwongen omgeving te ver- lonend is, maar dat men het vooral moet hebben van feesten
toeven, leidde dus in 2006 tot de aankoop en het ontstaan en partijen zoals trouwerijen, het jaarlijkse schaaktoernooi
en sinds dit jaar ook weer de strandbridgedrive. Volgend
van Strandpaviljoen Wander & Karin.
jaar kan men weer terecht om een keuze te maken uit het
Karin: “Natuurlijk was het een sprong in het diepe, maar ook fraaie feestenboek van Wander & Karin, want nog een paar
een heel bewuste keuze om hiervoor te gaan. Het is ook een weken en dan is het strandseizoen 2008 (per 1 november)
ongeschreven regel op het strand, dat de vorige eigenaar de over en uit.
eerste keer altijd helpt bij de opbouw van het paviljoen. Ik sta
meestal in de keuken als koksmaatje van onze uitstekende De winter biedt je wel tijd voor jezelf, maar ondertussen
chefkok Michiel van Asperen. Ons streven is de kwaliteit van is Karin onlangs voor drie ochtenden in de week aan de
onze producten zo hoog mogelijk te houden tegen aantrek- slag gegaan als receptioniste bij de Waterlelieschool in de
kelijke prijzen. Veel van onze menu’s zijn huisgemaakt en er Cruquiushoeve. Zij ziet echter nu al met heel veel plezier
wordt zoveel mogelijk met verse producten gewerkt, waar- uit naar volgend jaar, want zij heeft haar hart echt verpand
door wij een eigen karakter aan onze gerechten kunnen ge- aan het strand!

“Sporten bevordert de sociale contacten”
www.sportinzandvoort.nl

Zeer stevige hogedrukblokkade
Afgelopen zaterdagmiddag brak dan eindelijk de langver-

wachte weersverbetering aan en scheurde de lucht open

boven Zandvoort en Bentveld. De noordoostenwind viel
in en duidelijk was dat we ineens een heel ander weerregime in huis hadden.

De afgelopen dagen kon en
ook de komende periode kan
de tamelijk verzadigde bodem eindelijk eens een keer
goed drogen, want neerslag
van betekenis zit er in de
verste verte niet in en heel
misschien houden we de
droge omstandigheden wel
vast tot tenminste medio of eind volgende week.
Het mooi weer gevende
hogedrukgebied boven
Scandinavië (huisbarometers bijna op 1030 millibar)
lijkt later deze week en in
het weekeinde versterking
te krijgen van een nieuw
hoog dat vanuit het zuidwesten nadert. Mocht er
daadwerkelijk een leuke
fusie tot stand komen tussen die twee hogedrukgebieden, gaat het prima septemberweer gewoon door
onder regie van deze stevige
hogedrukblokkade die helemaal tot aan China reikt!
Deze donderdagmiddag zijn
er een aantal wolkenvelden
(voornamelijk uitgesmeerde stapelwolken), maar de
zon speelt toch ook nog wel
een rol denkelijk. Die schijnt
weer iets uitbundiger dan
op woensdagmiddag. Een
ietwat frisse oostenwind
zorgt ervoor dat de magere
17 graden -die in de schaduw wordt gemeten- kou-

der aanvoelt. De welbekende
‘gevoelstemperatuur’ doet
dan weer opgeld, maar is
op de keper beschouwd alleen bestemd voor een situatie waarin het vriest. Drie
graden vorst bij een matige
oostenwind voelen dan bijvoorbeeld aan als ware het
minus twaalf graden bij
windstilte. Het is al met al
zeer bruikbaar weer om de
achtertuin bijvoorbeeld eens
een opknapbeurt te geven,
of een achtergestelde schilderklus te klaren. Ook is het
prima wandel - en ietsweer
natuurlijk.
De komende dagen zal de
luchtverontreiniging geleidelijk gaan toenemen boven
Nederland door de amper
aflatende oostenwinden.
Dat is een consequentie in
dit land van een periode
met stabiel weer inclusief
aflandige winden, die niet
bepaald de allerschoonste
lucht meenemen vanuit het
achterland. Bovendien neemt
de windkracht nog wat af de
volgende etmalen, zodat van
goede doorstroming niet echt
sprake meer zal zijn. Gelukkig
is het pas half september en
heeft de zon overdag nog voldoende kracht om de meeste
verontreinigde lucht aan de
grond ‘op te tillen’.
weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

17

17

17-18

18-19

Min

8

8

8-9

9

Zon

65%

55%

55%

55%

Neerslag

10%

10%

10%

10%

ono 3

noord 3

no. 3

ono. 3

Weer
Temperatuur

Wind

9

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF
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van creatief ontwerp tot online

Nieuwe serie jazzconcerten in De Krocht

levering en plaatsing
van alle glassoorten
vrijblijvende offerte!
023 5720480/06 41374921

Strandpaviljoen 17
Wilt u nog
genieten van
echt Thais eten?
Wij zijn open
tot en met
zondag 28 september
Reserveren gewenst!
06-30047080

meubelmakerij – timmerbedrijf
meubels op maat voor woonkamer, kantoor, keuken, badkamer etc.
timmerwerk: wanden, vloeren, ramen, deuren, kozijnen, plafonds,
kleine en grote verbouwingen

vraag vrijblijvend offerte
Kamerlingh Onnesstraat 11/3, 2041 CB Zandvoort

tel. 023-5737888

Op z’n mooist
met bloemen

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst
onder de volgende voorwaarden:
• Geen onroerend goed of auto’s
• Geen goederen met een waarde boven
de €500,• Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke
zandkorrels €10,- (excl.BTW)

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

1
2
3

4
5

6
7
8
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Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen
tevens door u in te vullen:

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Behang- en
schildersbedrijf
Arnold
Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilderswerkzaamheden
.................
Autobedrijf
Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl
.................

Klussenbedrijf Rico.
Voor al uw kleine klussen
in en om het huis.
Redelijke prijs.
Voor info: 06-1423 2051
.................

Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of
06-44696001. ;
Met garantie en KvK.
.................

SHIATSU.
Deze ontspannende
acupressuur massage
kan helpen bij o. a. stress,
vermoeidheid, RSI,
pijn- en gewrichtsklachten.
Tel. 023-5427858,
www.shiatsis.nl
.................
Gevraagd:
zelfstandig werkende hulp.
Nederlands sprekend.
Om de 2 weken
2 uur voor € 25,-.
Tel. 5719020

Vanaf 8 sept. t/m 3 okt.
heb ik weer de volgende
aanbieding: complete
gezichtsbehandeling
(bestaande uit: reiniging, peeling, epileren,
verwijderen oneffenheden,
massage en masker) en
rug-schouder-nekmassage.
Samen voor € 55,-.
Natuurlijk zijn ook losse
behandelingen te boeken.
Beautysalon Myrna,
06-4831 8230
.................
Jezus zegt:
Kom bij Mij, als je vermoeid en ‘burnt out’ bent,
en Ik zal je rust geven
(matteus11:28).
Vertel Mij waar je zorgen
over hebt, Ik zal het voor
je dragen, en je helpen.
Bel ondersteunend gebed:
023-5363804.
.................

Gezocht:
hulp in de huishouding.
voor woensdagochtend,
2x per maand. In bentveld.
Tel. 5240297
.................
Te huur:
bedrijfsruimte. 96 m2 incl.
16 m2 kantoor, keukentje, toilet en CV installatie. Tel. 06-54 634 923
.................
Welke jonge dame
v/a 18 jaar wil
€ 125 per uur verdienen?
Tel. 5716998
.................
Te koop aangeboden:
home trainer Pro-line.
Zgan. € 65. Tel. 5719880
.................

Te koop:
ronde uitschuifbare kersen
eettafel + stoelen. € 50.
Tel. 06-28469600

Komende zondag zullen vier laureaten van het Prinses Chris-

tina Concours in het kader van de Kerkpleinconcerten in de
Protestantse kerk voor u optreden. Bas Treub (viool), Andrea

Edwin Rutten komen naar Zandvoort maar ook aanstormend talent zal aandacht krijgen op het Zandvoortse podium.

ano) zullen werken van Johann Sebastiaan Bach, Wolfgang

grote jazzmuzikanten zullen weer te gast zijn tijdens de Jazz in De Krocht concertreeks. Grote namen als Rita Reys en
Nicole Post design & productions BNO
Emmaweg 1 2042 NT Zandvoort T 023 573 97 41 F 023 573 97 42
M 06 523 940 54 I www.nicolepostdesign.nl E info@nicolepostdesign.nl

Laureaten Prinses Christina
Concours

Ook dit seizoen zal het Trio Johan Clement weer een achttal jazzconcerten in De Krocht verzorgen. Grote en wat minder

Buitengewoon vereerd zijn ze dat de concertenreeks op
12 oktober geopend wordt door niemand minder dan Rita
Reys. ‘Al meer dan een halve eeuw onafgebroken en onbetwist de grootste jazz zangeres van Nederland’ volgens het
juryrapport van de Edison 2006 toekenning voor haar hele
oeuvre. Haar fantastische carrière in binnen- en buitenland
zal bij een ieder van u bekend zijn. De toegang van alle concerten, behalve het openingsconcert met Rita Reys, is € 15
en voor studenten € 10.

JOOST VAN DIEPEN ZANDKORRELS

Thai Paap

Particuliere
zandkorrels €5,-

C U L T U U R

Website 750,- euro

Vasi (piano), Syrinx Jessen (luit) en Kamelia Malidinova (piAmadeus Mozart en Claude Achille Debussy spelen.

Seizoenskaarten

Jazzlegende Rita Reys

Op 12 oktober gaat het zevende seizoen van Jazz in De
Krocht van start. Tot en met
10 mei komend jaar worden

er 8 concerten georganiseerd waarin het Trio Johan
Clement de basis zal vormen
voor diverse gastsolisten.

Ook voor dit nieuwe seizoen is weer gekozen voor een mix
van gevestigde namen en aanstormend talent. Een aantal
zaken zijn nieuw. Zo is in maart 2008 de ‘Stichting Jazz in
Zandvoort’ in het leven geroepen om een (nog) betere structuur te geven aan de organisatie van deze concerten. Ook is
er een geheel vernieuwde website, www.jazzinzandvoort.
nl, waarop alle informatie over de concertenreeks van dit
seizoen te vinden is. Tevens kunnen online kaarten besteld
worden. Ook nieuw is de toegangskaart voor de hele serie. Voor € 80 wordt u voor dit seizoen lid van de Stichting
Jazz in Zandvoort en heeft u toegang tot alle 8 concerten. Bent u hier in geïnteresseerd neemt u dan contact op
met de penningmeester van de Stichting Jazz in Zandvoort,
Eric Timmermans: via email yni@xs4all.nl of telefonisch:
023-5421221.

Sporen uit het verleden
De speurtocht naar de geschiedenis achter de gedenkstenen is dankzij de inbreng van de heren Folkert Bloeme en Toon Lavertu gelukt. In krantenknipsels staat het
verhaal achter de gedenkstenen die in de hal van het
appartementencomplex in de Dr. J.G. Mezgerstraat in de
wand zijn gemetseld.
In de Zandvoortse Courant
uit 1912 staat het volgende:
“Op donderdagochtend 7
maart 1912 kon men aan de
met vlaggendoek en groen
versierde hoofdingang der
in aanbouw zijnde school
aan den Parallelweg bemerken, dat er iets bijzonders
op tilt was. De linke vorderingen aan den bouw waarnemend, zou men moeilijk
geraden hebben, dat de
plechtigheid van de éérstesteenlegging stond plaats
te grijpen. „De eerste steen”
nu is in de praktijk wel zelden of nooit de eerste, maar
hier was het beslist de

zooveel duizend en zoveelste. Tegenwoordig waren
behalve de aannemers en de
gemeenteopzichter de heer
Joh. Jansen het voltallige
Dagelijks Bestuur, benevens
de raadsleden Bückmann,
Collot d’Escury, Je. Koning
en Van Toombergen. Na
het truweel gehanteerd te
hebben nam Burgemeester
Beeckman het woord en
stelde in het licht, hoe het
ongetwijfeld van voor bloei
der gemeente getuigde, dat
hij binnen betrekkelijk korten tijd tweemaal geroepen
was tot het leggen van een
eersten steen, eerst voor

het raadhuis, thans voor een de 18 huurwoningen en 26
nieuwe school.”
premie A koopwoningen van
het project Karel Doorman
Karel Doormanschool
II, kreeg Toon Lavertu de opNa het afbreken van de Karel dracht om de 10 cm dikke
Doormanschool in 1981 ten stenen te restaureren. “Er
behoeve van nieuwbouw, was veel hak en schuurwerk
werden de twee grote ge- nodig om enkele verdwenen
denkstenen en een kleine letters weer te vernieuwen”,
steen met het wapen van meldt Lavertu. Tenslotte zijn
Zandvoort verwijderd en op- de gedenkstenen in 1989
geslagen in de Remise. Later voor de tweede keer onthuld,
kwamen de stenen in het bij de opening van het EMM
Cultureel Centrum terecht. wooncomplex door burgePas bij de nieuwbouw van meester Van der Heijden.

Syrinx Jessen

Een goede traditie van Classic Concerts wordt komende zondag voort gezet. Dit jaar zullen vier veelbelovende jonge
muzikanten, die deel genomen hebben aan het landelijke
Prinses Christina Concours en in de prijzen zijn gevallen, in
Zandvoort hun kunne laten horen.
Andrea Vasi (19) begon op 6-jarige leeftijd met pianolessen
en werd 4 jaar later aangenomen op de School voor jong
Talent van het Kon. Conservatorium in Den Haag. Hier studeerde zij zeven jaar bij Marlies van Gent. In deze periode
won ze prijzen op prestigieuze concoursen, waaronder het
Internationale Steinway & Sons Pianoconcours 2006 in het
Concertgebouw Amsterdam (solo), en het Prinses Christina
Concours 2004 (met Sumire Hara, viool) en 2006 (met Noa
Eyl, viool).
Bas Treub (21) begon op zijn zevende jaar met vioolspelen via de Suzuki-methode bij Stieneke Voorhoeve-Poot.
Na een aantal jaar kreeg hij vervolgens privéles bij Wim
en Ineke Bredenhorst, om hierna op zijn 13e aangenomen
te worden aan de Jong Talentafdeling van het Koninklijk
Conservatorium te Den Haag. Daar heeft hij vijf jaar lang
les gehad van Mireille van der Wart.
Fluitiste Syrinx Jessen (19) speelt vanaf haar zevende luit en
won op 10-jarige leeftijd het luitconcours van de muziekschool in Amersfoort. In 2001 won ze de eerste prijs op het
Nationale Fluitconcours en in 2002 de regionale inale in
Haarlem van het Prinses Christina Concours. In dat laatste
jaar won Syrinx ook het Internationale Concours voor Blazers
‘de Purmerade’ wat haar drie concerten met de Johan Willem
Friso Kapel op leverde.
Kamelia Miladinova ten slotte werd geboren in Kjustendil,
Bulgarije. Zij studeerde aan de Muziekschool en het Nationale
Conservatorium in Soia bij Stella Dimitrova. Al tijdens haar
studie ontving zij de ‘Debuutprijs 1994’ van de Bulgaarse
Nationale Radio naar aanleiding van haar uitvoering van het
3e pianoconcert van Prokoiev met het Soia Filharmonisch
orkest.
Het concert begint om 15.00 uur en de Protestantse kerk gaat
om 14.30 uur open. De toegang is zoals gebruikelijk gratis en
na aloop is een openschaalcollecte.
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OPEN HUIZEN ROUTE:

Hogeweg 56-14

Spoorbuurtstraat 11b

De Schelp 55

Brederodestraat 18

ZATERDAG VAN 12:00 TOT 15:00 UUR
VOOR IEDERE bEZOEkER EEN GRATIs cAkE

Burg. v. Alphenstraat 55-14

Vraagprijs: € 157.500,= k.k.
Fahrenheitstraat 44

Vraagprijs: € 319.000,= k.k.
Nassauplein 3

Vraagprijs: € 219.000,= k.k.
Kromboomsveld 15

Vraagprijs: € 189.000,= k.k.
Burg. v. Alphenstraat 61-20

Schuitengat 51

Vraagprijs: € 254.500,= k.k.
Celsiusstraat 192-16

Vraagprijs: € 234.000,= k.k.
Ggaragebox: € 35.000
Willemstraat 29b

Vraagprijs: € 399.000,= k.k.
Van Speijkstraat 14a

Vraagprijs: € 219.000,= k.k.
Ronald Ketellapperstraat 49

Koningstraat 29

Vraagprijs: € 399.000,= k.k.
Van Galenstraat 114

Vraagprijs: € 169.000,= k.k.
Haarlemmerstraat 49

Vraagprijs: € 319.000,= k.k.
Sara Roosstraat 68

Vraagprijs: € 199.000,= k.k.
Van Lennepweg 149

Vraagprijs: € 159.000,= k.k.

Dr. J.G. Mezgerstraat 135

Vraagprijs: € 485.000,= k.k.
Garageboxen: € 27.500 per stuk
Martinus Nijhoffstraat 5

Vraagprijs: € 349.000,= k.k.
Jac. v. Heemskerckstraat 5

Vraagprijs: € 259.000,= k.k.
Bilderdijkstraat 15

Vraagprijs: € 289.000,= k.k.

Vraagprijs: € 259.000,= k.k.

Spoorbuurtstraat 20

Vraagprijs: € 329.000,= k.k.

Trompstraat 17-6

Vraagprijs: € 399.000,= k.k.

De Ruyterstraat 2-8

Stationsplein 17-4

Vraagprijs: € 487.500,= k.k.

Nieuwstraat 13

Vraagprijs: € 269.000,= k.k.

Vraagprijs: € 259.000,= k.k.

Vraagprijs: € 435.000,= k.k.
Schoolstraat 9

Vraagprijs: € 369.000,= k.k.
Swaluestraat 23a

Vraagprijs: € 229.500,= k.k.
De Schelp 12

Vraagprijs: € 419.000,= k.k.
De Schelp 50

Vraagprijs: € 279.000,= k.k.

Vraagprijs: € 127.500,= k.k.
Kromboomsveld 37

Vraagprijs: € 115.000,= k.k.

Vraagprijs: € 269.000,= k.k.

Matthijs Molenaarstraat 1

Actieve makelaardij
tegen scherp tarief!
Vraagprijs: € 245.000,= k.k.

Vraagprijs: € 569.000,= k.k.
Hogeweg 68a

Vraagprijs: € 205.000,= k.k.

Max Euwestraat 8

Vraagprijs: € 745.000,= k.k.
Dr. Schaepmanstraat 10

Vraagprijs: € 289.000,= k.k.

Burg. v. Alphenstraat 61-21

Vraagprijs: € 242.500,= k.k.

Cort van de Lindenstraat 36

Vraagprijs: € 235.000,= k.k.

Marisstraat 41

Vraagprijs: € 117.500,= k.k.

Vraagprijs: € 529.000,= k.k.

Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl
Rob Greeven

Kim Dekker

Timo Greeven

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

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 9 september
en de verdere in week 37 door het college genomen besluiten
zijn 16 september vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

Commissie

elstand en Monumenten

Op 18 september vergadert de Commissie Welstand en Monumenten. De vergadering begint vandaag omstreeks 15.00 uur
in de commissiekamer. De exacte begintijd is afhankelijk van
de agenda. U kunt hiervoor het beste even contact opnemen
met de werkeenheid Bouwen, tel. (023)5740100.

Patrijzenstraat 10

Hogeweg 70 “Hotel AmAre”
Het HOTEL MET IN TOTAAL 20 KAMERS (inclusief privégedeelte) is gesitueerd op A-1
locatie, op 50 meter van het gezellige centrum
en 250 meter van het strand. Het zeer royale pand dateert uit de 20-ER JAREN. Veel van
de stijlkenmerken uit deze bouwperiode zijn
bewaard gebleven. Door zijn oppervlakte van
CA. 475 M2 is het een uniek object te noemen.
Nagenoeg alle verhuurbare kamers beschikken
over een EIGEN BADKAMER. Thans is een gedeelte van de begane grond in gebruik voor eigen
bewoning.

Vaststellen wijziging Gemeenschappelijke Regeling Hulpverleningsdienst Kennemerland

> Perceeloppervlakte 465 m2
> Momenteel zijn er 15 verhuurbare kamers
> Uitbreiding voor het aantal verhuurbare kamers is
eventueel mogelijk
> Voldoet aan de brandveiligheidsvereisten 2008
> Strand en duinen op ca. 250 meter
> Informatie en plattegronden zijn bij de makelaar
opvraagbaar

Vraagprijs € 998.000,- k.k.

In gewilde VOGELBUURT in Zandvoort-zuid aan
rustig, kindvriendelijk plantsoen gelegen goed
onderhouden HALFVRIJSTAAND, zonnig en licht
woonhuis met een OPRIT voor meerdere auto’s,
fraai aangelegde voortuin en zonnige 17 meter
DIEPE ACHTERTUIN (ZO) met vijverpartij.
Afzonderlijke, moderne PRAKTIJKRUIMTE (2002)
van ca. 25 m2 met eigen entree, spreekkamer,
wachtkamer, kitchenette en toilet.
Deze royale gezinswoning met een gebruiksoppervlakte van 160 m2 beschikt over 5 slaapkamers en
vrij uitzicht op plantsoen en Zuidduinen.

> Woonkamer parketvloer, (gas) openhaard, erker met
uitzicht over de Zuidduinen. Grotendeels dubbelglas
> Zowel via de tuin als aan de straatzijde toegang tot
de praktijkruimte
> Grote schuur van 6 x 3 m (voormalige garage)
> Heerlijke rustige buurt nabij het “Zwanenmeertje”
> Bouwjaar 1955.
> Perceeloppervlakte 349 m2

Vraagprijs € 559.000,- k.k.

Haarlem - Rijksstraatweg 8-10 - tel 023 - 5 255 266
Haarlem Centrum - Spaarne 38 - tel 023 - 5 428 408
www.omaco.nl

Zandvoort - Hogeweg 56A
Tel 023 - 571 29 44
www.vanschaikomaco.nl

Het verlenen va gebruiksvergunningen en het verbinden van
voorwaarden daaraan op grond van artikel 6.1.1 lid 1 en lid 2
Bouwverordening.

K. Willemse
officieel dealer van

Administratie en
belastingaangiften

voor Gem. Bennebroek, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort

voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf
Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl

Max Planckstraat 44, 2041 CZ, Zandvoort
023-5735735
www.betermobiel.nl info@betermobiel.nl

APK

JA, stuur mij gratis de uitgebreide brochure.

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

ZC38

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Hierdoor komt de gemeentelijke brandweer functioneel onder
de gemeenschappelijke regeling HDK (VRK i.o.) te vallen. Teneinde de aan de brandweer toebedeelde taken naar behoren
te kunnen blijven vervullen is het noodzakelijk bepaalde
bevoegdheden van uw college te mandateren aan de postcommandant brandweer Zandvoort.
Het gaat daarbij om de navolgende bevoegdheden.

Administratiekantoor

*Bij uw Daithatsu dealer
Sam van Lingen in Haarlem
Autoboulevard Pijlslaan*

Bij besluit van 20 september 2007 heeft het algemeen bestuur
van de Hulpverleningsdienst Kennemerland, doorgaans afgekort tot HDK (VRK i.o.) de derde wijziging Gemeenschappelijke
Regeling Hulpverleningsdienst Kennemerland vastgesteld
waarin wordt voorzien in bestuursafspraken met de betrokken gemeenten, waaronder de gemeente Zandvoort, inzake
regionalisering van de brandweer.

Naam
Adres
PC/Plaats
Telefoon
Email

Het verbinden van nieuwe voorwaarden aan de gebruiksvergunningen alsmede het wijzigen of intrekken van gestelde voorwaarden op grond van artikel 6.1.1 lid 3 Bouwverordening.
Het verlenen van een termijn aan de aanvrager van een gebruiksvergunning om ontbrekende gegevens te overleggen
op grond van artikel 6.1.3 Bouwverordening.
Het verdagen van een beslissing op de aanvraag gebruiksvergunning op grond van artikel 6.1.4 lid 2 Bouwverordening.
Het aanhouden van een beslissing op de aanvraag gebruiksvergunning ex artikel 6.1.4 lid 3 Bouwverordening.

Het weigeren van een gebruiksvergunning op grond van artikel
6.1.5 Bouwverordening.
Het intrekken van een gebruiksvergunning ex artikel 6.1.6 lid
1 Bouwverordening.
Vorenstaande is een zakelijke weergave van het besluit. Het
volledige besluit ligt overeenkomstig artikel 3:42 lid 3 Algemene wet bestuursrecht vanaf datum van deze publicatie
twee weken ter inzage bij de balie van het gemeentehuis te
Zandvoort.

er inzage legging Begrotingsrapportage 2008-2 en Programbegroting 2009

Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeentewet
ligt de Begrotingsrapportage 2008-2 vanaf heden tot en met
30 september ter inzage bij de balie van het gemeentehuis.
Tevens ligt de Programbegroting 2009 ter inzage tot en met
5 november 2008.

nge o en vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

Zandvoort:
- Beatrixplantsoen 1-b, tijdelijk plaatsen portakabin, ingekomen
10 september 2008, 2008-175Rv.
- Burg.van Fenemaplein 2, tijdelijk plaatsen fietsenstalling,
ingekomen 10 september 2008, 2008-176Lv.
- Kostverlorenstraat 19, plaatsen berging, ingekomen 11 september 2008, 2008-178Rv.

Verzonden esluiten
Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

Zandvoort:
- Emmaweg 17, plaatsen dakkapel, verzonden 08 september
2008, 2008-147Lv.
- Tolweg 8-10, tijdelijk plaatsen ketencomplex, verzonden
08 september 2008, 2008-094Rv.
- Dr.Joh.G.Mezgerstraat 78, plaatsen dakopbouw, verzonden
8 september 2008, 2008-095Rv.
- Boulevard Barnaart 20, inrichten terras en oprichten vlaggenmast, verzonden 09 september 2008, 2007-254Lv.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. 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. 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.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag
t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 – 16.00 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
klachtenco rdinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur
Donderdag:
08.30 - 20.00 uur
Vrijdag:
08.30 - 12.30 uur
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
Tollensstraat 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 collegelid
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling
verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur.

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.

Dhr/Mevr

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Opsturen naar: Beter Mobiel, Antwoordnummer 310, 2040 VB Zandvoort

Wekelijks de krant lezen op internet?

surf naar www.zandvoortsecourant.nl
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Zondag
08:00
10:00
12:00
14:00
17:00
20:00
21:00
23:00

Countrytrack (h)
ZFM Jazz
Muziekboulevard (weekendeditie)
Zondag in Kennemerland
De Avond
Inspiratieradio (h)
Tepp Zeppi
Eb & Vloed

Maandag
08:00
11:00
12:00
18:00
20:00
21:00
23:00

Zandvoort op Zaterdag (h)
De Watertoren
Muziekboulevard
De Avond
Golden ZFM
Klassiek
Eb & Vloed

Dinsdag
08:00
11:00
12:00
18:00
20:00
22:00
23:00

Zondag in Kennemerland (h)
De Watertoren
Muziekboulevard
De Avond
ZFM Jazz (h)
In Zandvoortse Zaken
Eb & Vloed

Woensdag
08:00
10:00
12:00
18:00
20:00
22:00
23:00

Vrijdagavond Café (h)
De Watertoren
Muziekboulevard
De Avond
Klassiek (h)
Veenendaal in zicht (h)
Eb & Vloed

08:00
10:00
12:00
18:00
20:00
22:00
23:00

Goedemorgen Zandvoort (h)
De Watertoren
Muziekboulevard
De Avond
Countrytrack
De Hoop
Eb & Vloed

Vrijdag
08:00
10:00
11:00
12:00
15:00
17:00
19:00
21:00

ZFM Jazz (h)
Veenendaal in zicht
De Watertoren
Muziekboulevard
Eurobreakdown
Je weekend in met ZFM
Vrijdagavond Cafe
Sea IT

Zaterdag
08:00
10:00
12:00
14:00
17:00
19:00
21:00
23:00

Toebak Leeft?
Goedemorgen Zandvoort
Muziekboulevard (weekendeditie)
Zandvoort op Zaterdag
Eurobreakdown (h)
Roy on-air
Groove Empire
Night Walk

24 uur per dag on air!
106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

Bloeiende violen
Bemesting
Bemeste tuinaarde
Van Stolbergweg 1 Tel. 57 170 93

The Mummy
D e m u m m i e va n d e
meedogenloze Chinese
Drakenkeizer en zijn tienduizend krijgers zijn vervloekt door een verraderlijke tovenares. Zij verkeren
gezamenlijk in een halfdood
semibewustzijn, verborgen in de beroemde terracotta legers van China. Als
de koene avonturier Alex
O’Connell wordt verleid om
de Drakenkeizer te wekken
uit zijn eeuwige slaap, is er
maar één kans voor de jonge
archeoloog om de woede
van de tot leven gewekte ondoden te ontlopen: hij moet
zijn ouders inschakelen,
want die hebben verstand
van het uitschakelen van
ondoden. Als de vorst brul16

Talk of the town

Donderdag

Locatie Noord
Flemingstraat 55
2041 VW Zandvoort
Tel: 023 574 03 30

Locatie Centrum
Willemstraat 20
2042 VB Zandvoort
Tel: 023 571 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl
cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl
info@pluspuntzandvoort.nl
Cursussen seizoen 2008-2009 waar nog plaats is:
maar wees snel want vol=vol!!!
U kunt zich inchschrijven via onze
VERNIEUWDE website ww.pluspuntzandvoort.nl
Volwassenen:
Aquarelleren 16 en 17 september van 09.00-11.30
Boetseren 18 september van 19.30-22.00
Buikdansen 30 september van 20.15-21.30
Computercursus Excel 18 september van
19.30-21.30
Fotografie voor beginners 6 oktober van
19.30-22.00
Glas in lood voor beginners en gevorderden
22 september van 14.00-16.30, 16.30-19.00 en 19.30-22.00
Hatha Yoga 19 september van 10.45-11.45
Houding en conditie 25 september van 14.30-15.30
Meditatie 25 september van 19.30-21.30
Percussie Braziliaanse Samba
18 september van 20.30-22.00
Schetsen en tekenen 16 september van 13.00-15.30
Stijldansen voor paren 21 september voor brons
van 19.00-20.15 uur, voor zilver van 20.30-21.45
Tarot 1 25 september (1 xpm) van 19.00-21.30 uur
Tarot 2 2 oktober van (1 xpm)19.00-21.30 uur
Tarot 3 7 oktober van (1 xpm)19.00-21.30 uur
Theatersport 22 september van 19.45-22.15
Workshop Bourgondische wijnproeverij
26 september van 20.30-22.30
Zelf kleding maken 18 september van 20.15-22.15
Kinderen:
Goochelcursus (vanaf 8 jaar) 29 september van
16.00-17.30
Koeking 4 kids 18 september en 6 november van
15.30-17.45 uur
Tekenen en schilderen 24 september van
15.30-17.00 uur
Timmerclub voor 7+ 19 september van 15.45-17.15
Weerbaarheidstraining 22 september van 16.30-17.30
uur

lend weer tot leven komt,
ontdekken onze helden dat
zijn ambitie om de wereld
te overheersen in de afgelopen duizenden jaren niet
is afgenomen. Het is aan de
O’Connells om hem tegen te
houden.

DANSCAFÉ IN Zandvoort (4 oktober)
Elke eerste zaterdag van de maand is er bij Pluspunt een
Danscafé.
In het danscafé krijgt u alle gelegenheid om vrij te dansen en het geleerde in de praktijk te brengen.
De avond is van 20.00- 24.00
Deur open 19.30
Entreekosten danscafé: € 5,00 p.p.
Voor het danscafé geldt een Passend kledingvoorschrift.

Een eiland, 10 kilometer voor
de kust van Zandvoort aan
Zee, dat dient als een tweede
nationale luchthaven of zelfs
als volledig nieuwe luchthaven ter vervanging van
Schiphol. Dit toekomstbeeld
wordt onderzocht door de
provincie in het kader van
de lange termijn verkenning
Schiphol 2040. De meningen
lopen sterk uiteen over dit
onderwerp. Moeten er wel of
geen eilanden voor de NoordHollandse kust komen? Het
lijkt iets onwerkelijks en onvoorstelbaars, maar er wordt
heel serieus onderzoek gedaan naar de mogelijkheden.
Jerry, Lenna en Roy, het panel
van deze week, geven hun
mening over dit ‘luchthaveneiland’ in zee.

De stelling:

!
G
N
O
J

‘De verplaatsing van Schiphol naar een eiland 10 kilometer
uit de kust voor Zandvoort is een realistisch toekomstbeeld.’
Roy van Buuringen, 19 jaar, werkzaam bij Hotel Hoogland, organisator en DJ bij ZFM Zandvoort:
“Het zal een oplossing zijn voor het ruimteprobleem voor Schiphol maar ik denk niet dat het goed
zal zijn om een eiland te gaan maken op zee! Sowieso denk ik dat het slecht is voor het milieu
om speciaal voor Schiphol een eiland te maken. En het kost ook weer veel geld en dat geld kan je
beter ergens anders voor gebruiken. Schiphol hoeft niet zo snel uitgebreid te worden, toch? Ik zie
het al voor me, eerst met de boot naar Schiphol. Dat zou wel raar zijn!”
Lenna van den Haak, 28 jaar en journalist:
“Ik ben VOOR een eiland voor de kust als het gaat om het verplaatsen van Schiphol. Maar er moet
wel goed vervoer van en naar het eiland zijn (en milieuvriendelijk), anders wil ik het niet. Schiphol
is een plaats op zich, en heeft alle potentie om zichzelf te supporteren. Kortom, ik ben voor.”
Jerry Kramer, 25 jaar, werkzaam bij een architectenbureau en VVD-raadslid:
“Ik wil absoluut geen eiland voor de kust van Zandvoort. Het uitzicht op zee
wordt nu al verpest door een aantal windmolens. In de provincie zitten een
stel hypocrypte bestuurders. Het circuit moet uit Zandvoort vertrekken
vanwege de geluidsoverlast, maar in ruil voor dat verlies krijgen we een
vliegveld terug. Laat de wind nou ook vaak uit het westen waaien, dus gewoon
niet doen!”

Dylan op reis!

hier een jaar
Kokernoot vertrokken naar Japan, om
Eind augustus is de 17-jarige Dylan
n te ervaren.
te leren en het leven in een Japans gezi
te verblijven. Zijn doel is om de taal
deel…
belevenissen. Deze week zijn eerste
Iedere maand schrijft Dylan over zijn
Ondertussen ben ik alweer drie weken in Japan en
heb ik al heel veel meegemaakt. Toen ik aankwam in
Sapporo heb ik een groot deel van de familie ontmoet.
Ze waren allemaal hier. Niet alleen om mij te verwelkomen, maar ook ter herdenking van de overleden
man van mijn gastmoeder. De herdenking was in de
tatami kamer en geheel traditioneel Japans. De herdenking werd geleid door een monnik in traditionele
kleding. Ik snapte niets van wat er gezegd werd, maar
het was erg bijzonder om zoiets mee te maken.

I Know Where It’s @
20 en 21 september:

USA BBQ en Jopenbier! bij Wander&Karin. De allerlekkerste BBQ gerechten met 2 echte Amerikaanse BBQ chefs!
Gastkoks Harley en Bryan komen over uit de USA om heerlijke vleesgerechten voor je te maken! In samenwerking
met Jopen bier wordt het een Amerikaans BBQ feest
met véél Blues muziek! ‘All you can eat’ voor € 18,50.
Strandpaviljoen 8 Wander & Karin.

Zaterdag 20 september:

Dylan, 2e van rechts (staand)

Twee weken geleden ben ik begonnen op school. Tot
nu toe is het erg leuk. Mijn klasgenoten zijn erg aardig winkels en restaurants wordt de klant met respect
en nieuwsgierig. Sommige lessen zijn wat moeilijk behandeld. Hier geldt echt: De klant is koning.
te volgen, maar Engels, Frans en Foreign Affairs zijn
vrij simpel.
Ondertussen begin ik door ervaring steeds meer van
de taal op te pikken. Ook ben ik net begonnen met
Iedere dag sta ik vroeg op, zo rond half 6. Vervolgens het lezen en schrijven van Japanse karakters. Ik ben
trek ik mijn schooluniform aan, eet ik mijn ontbijt en halv erwege het eerste alfabet, Hiragana. In totaal
neem ik om kwart voor 7 de bus naar school. Hierna zijn er 3 alfabetten, maar Hiragana is zogezegd het
neem ik een metro en nog een bus. Ik vind het toch standaard alfabet. Katakana wordt gebruikt voor
elke dag weer knap dat mijn gastmoeder eerder wak- leenwoorden uit het buitenland en Kanji is het
ker is dan ik, om mijn ontbijt en bento (Japanse lunch- meest uitgebreid. Eén Kanji betekent meestal een
box) klaar te maken.
heel woord terwijl Hiragana en Katakana per lettergreep geschreven worden.
Respect voor anderen is in Japan heel belangrijk. Op
school is het bijvoorbeeld netjes om iedere keer dat Ik heb het hier in Japan enorm naar mijn zin, iederje een leraar tegen komt ‘ohaio gozaimas’ (goede- een is heel erg aardig. Ik mis iedereen thuis wel heel
morgen) of ‘konnichiwa’ (goeiedag) te zeggen. Ook in erg, maar heb nog geen last van heimwee!

Republiek Feestje. DJ Marnix staat garant voor succes. In zijn vijftien jaar als DJ heeft Marnix zich gespecialiseerd in disco, garage, club, deep/tech-house,
breakbeat, techno en progressiv. Locatie: De Republiek,
strand Bloemendaal.

Zondag 21 september:

Op deze zondag maarliefst 3 slotfeesten op het
Bloemendaalse strand. Alledrie beginnen om 16.00
uur.
- Beachclub Vroeger: BeachFreaks Vroeger Slotfeest.
Met een veelbelovende line up met o.a. DJ Jose,
Marcella, Artento, Divini, Santito en El Toro. Kaarten:
€ 10.
- Beachclub BLM9: Voor de derde keer dit seizoen komen de dj’ s van Housequake in actie. DJ Roog, Erick E
en MC Gee, Jeroenski, Baggi Begovic, Groovenatics en
Igor Valente zetten de boel op stelten. Entree: € 10.
- Bloomingdale: Stealth Records Bloomingdale Closing
Party: een line up van dj’ s en artiesten die je echt
niet mag missen. Optredens van o.a. Tom de Neef,
Laid back Jack, Roger Sanchez, The Party Squad en
Arfojack. Entree: € 20.

column

Schuldgevoel

Het Thaise eiland Koh Samui
is echt een bounty eiland. Ik
heb het er heel erg naar mijn
zin gehad. Ondanks de vele
leuke en spannende dingen die ik heb gedaan, zijn
de strandverkopers mij het
meest bijgebleven. Dit zijn
mannen en vrouwen in alle
leeftijden die urenlang elke
dag op het strand heen en
weer lopen om hun spullen aan de man te brengen.
Zij verkopen van alles, zoals
eten, drinken, sieraden, kleding, speelgoed en houten
beeldjes. De meeste toeristen keurden hen geen
blik waardig. Het leken net
schimmen die op het strand
liepen. Natuurlijk, het hoort
er allemaal bij, maar ik voelde me soms best opgelaten.
Zo was er een oud rimpelig
vrouwtje dat elke dag gebakken vis, maïskolven en saté
verkocht. Op haar hurken
maakte ze het eten klaar op
een primitieve bakrooster. Ik
kocht vaak saté bij haar. Als
we elkaar zagen zwaaiden
en lachten we naar elkaar.
Ik vond het een hele vrolijke
vrouw en haar sateetjes waren altijd superlekker.
Op een dag zag ik twee
jonge witte, verwende, arrogante Britse meiden tegen haar praten. Zij vonden
het blijkbaar erg leuk om te
doen alsof zij nog nooit zoiets smerigs hadden gezien.
“Oh my God! It looks and
smells disgusting! It looks
like meat of a rat”, zeiden
ze. Het vrouwtje begreep er
niet veel van. “It’s chicken. No
rat!”, antwoordde ze vriendelijk. “Really? Then it’s a really
sick chicken”, zei dat Britse
kreng vals. Daarna liepen ze
lachend weg.
Nou, echt ik schaamde me
dood. Ik zal haar blik nooit
vergeten: intens verdrietig.
Ik heb haar die dag een hele
grote fooi gegeven. Ik denk
dat ze daar een hele week
voor over het strand had
moeten lopen. Ze straalde
van oor tot oor.
Schuldgevoel kan
je afkopen. Zo zie je
maar.

Sutiah

radio + tv
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Medina Woninginrichters
Hele maand september:

Huisgemaakte rookworsten

for shoes

De beste Beemster kaas
Smaaq zacht gerijpt!
Nu heel kilo van € 11,58
voor € 8,95 en gratis
potje mosterd.

3 stuks € 6,-

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Met ZandvoortPas 10% korting
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen
Kerkstraat 1a

Tel. 023 571 44 10

Autobedrijf Zandvoort

Nieuwe
Jeanscollectie van
Sturdy & Jubel
is binnen.
Schofies Kindermode - Haltestraat 2d
2042 LM Zandvoort - Tel.: 023-5738047
Vrijdag koopavond

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Op vertoon van

Op vertoon van de ZandvoortPas

een les huiswijn i.p.v. € 17,50
voor € 16,- (wit, rood of rosé)

ZANDVOORT PAS

5%
korting*

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Bestel nu de
ZandvoortPas 2008

Twirl
cereals

2e gratis

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

(2 stuks voor slechts 1,60,
max 10 per klant!)

Lekkere Warme Chocolademelk met een
scheutje bruine rum en slagroom twee
voor de prijs van een voor pashouders!!

Kerkstraat 25 - Tel. 5713510
Herfst chocolade
of marsepein

Betaling CONTANT

Betaling PER BANK

OP=OP

GRAND CAFÉ 25

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

www.autobedrijfzandvoort.nl

Aanbod geldig tot en met woensdag 24 september 2008
en alleen in onze vestiging te Zandvoort.
Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 - 57 12 865
Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

Op vertoon van de
ZandvoortPas
10% korting
(alleen los afgewogen)

Deze pas is geldig t/m 31 december 2008
Uw op naam gestelde ZandvoortPas
wordt, tesamen met een welkomstkado,
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-573 3 0 9 2
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Uw adres voor …….
acryl - olie - en aquarelverf,
scrap - découpage - 3D penselen - schildersdoekenezels - schilderijen - kralen imoklei, mozaïk, enz. enz.

Met de aangehechte tegoedbon voor een
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst
tijdstip gratis een Zandkorrel (miniadvertentie) plaatsen.

TEGOEDbON
VOOR 1 GRATIs

ZANDKORREL

Top 3!

voor ZandvoortPashouders:

10% korting

op het gehele assortiment
Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Bent u van plan om meubels van b.v
Riviera Maison aan te schaffen?
Pashouders 5% korting!!

3x 100 gram vleeswaren

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

Gebraden Gehakt +
Rauwe ham +
Wijncervelaat

€ 3,25
Haltestraat 54 - T. 023-5712451

Voor Pashouders

Fles huiswijn voor € 12,50 i.p.v. € 15,00
Woensdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.

Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

10% Korting op
zwangerschapscursus

Kijk op www.newwaves.nl
023- 571 32 55 of info@newwaves.nl

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

ontdek een nieuwe ervaring van welzijn!

10% korting op een
voet-reflexmassage
massageservice ook aan huis
www.nympheia.com

Alles voor uw hobby
en creativiteit
Gasthuisplein 6
(naast het Circus)
30% korting ter kennismaking op de
aanwezige potten kalkverf van Carte Colori.

Hobby-Art, het creatief centrum van Zandvoort
Sinds april is op het Gasthuisplein het creatieve cen-

(in alfabetische volgorde)

Winkeliers:

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat
Autorijschool Duet - 06-54280393
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hobby -Art- Gasthuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - www.nympheia.com
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Chaozzz - Schoolstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Schofies Kindermode - Haltestraat

trum van Zandvoort gevestigd: Hobby-Art. Een zaak
met betaalbare kunst, onderdelen om zelf trendy sieraden te maken, gips en –vormen, kalkverf voor binnen en
buiten en… altijd deskundig advies en dat is zeker wat

waard! Een apart ingericht bedrijf dat wordt gerund
door Ilja Cornet.

Voor allerlei uitingen van kunst
kan de creatieveling bij Hobby-Art
de benodigdheden vinden. Om
met schilderen te beginnen: verf
in allerlei soorten, kleuren en merken, penselen, doeken, ezels, paletten, enz. Om sieraden te maken,
verkoopt Ilja Cornet van het merk
Jolie kralen, snoeren, lijm, klei en
decoupagepapier. Uiteraard is Rico
Design aanwezig met voorbeeldboekjes om kurken plakiguren te
maken. De creatieve Zandvoorter
vindt er ook wandstickers, decoratieve mandjes en kransen om zelf
iets te maken. Kortom, om creatief
te worden of om uw hobby op peil
te houden bent u bij Hobby-Art
aan het goede adres.

Lijst van deelnemende bedrijven

Verzorging en vrije tijd:

weer
Nu ook
d!
geopen
s
g
a
donderd

Dat is Frans voor:
‘De tweede is nóg lekkerder
dan de eerste’

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

La
deuxieme
= gratuit

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Nieuwe ZandvoortPas (€ 5,00)

Hét APK keurstation
Op vertoon van de pas geen
afmeldkosten bij APK Keuring

Hele maand september

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

Betreft:

q(Vouw)gordijnen qTapijt
023-531 78 40
qVitrages
qVinyl
Haltestraat 56
qLuxalex
qLaminaat
2042 LP Zandvoort
qZonwering
qParket
www.medina-woninginrichting.nl

Wonen en onderhoud:

Hans van Pelt

Sinds kort wordt er ook in HobbyArt geëxposeerd. De Zandvoortse
Courant-cartoonist Hans van Pelt
heeft de gelegenheid gekregen
om enkele van zijn laatste olieverfwerken tentoon te stellen. Van Pelt
schildert cartoonachtig. “Leuk en
lief”, aldus Ilja die zelf bezig is met
Boeddha’s en abstract. Enkele van
haar doeken kunt u ook bij HobbyArt bezichtigen.

ZandvoortPas

Hobby-Art accepteert ook de
ZandvoortPas. Als u in het bezit

bent van de ZandvoortPas krijgt
u 5% korting op het ‘artikel van de
week’. Dat kan van alles en nog wat
zijn. Wij adviseren u om hiervoor de
advertenties op deze pagina’s goed
in de gaten te houden.
Hobby-Art is gevestigd op het
Gasthuisplein 6 (naast Circus
Zandvoort) en is dagelijks, ook ’s
zondags, geopend van 10.00 uur
tot 18.00 uur. ’s Maandags kunt u
van 12.00 uur tot 17.00 uur uw hobbyattributen bij Ilja Cornet halen.
Loopt u er eens binnen, u zult versteld staan van het assortiment!

Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Mark Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:

Grand Café 25 - Kerkstraat
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
She Satehcafé - Zeestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

50 plus pagina

door Mitzi Visser
50plus@zandvoortsecourant.nl

Beleef de 50PlusBeurs

Er wordt veel informatie gegeven op de 50PlusBeurs in de Jaarbeurs in Utrecht

Wat valt er te beleven? Kom
langs en ontdek onvermoede
mogelijkheden. Leer van de
workshops. Neem sportieve
uitdagingen aan. Laat u uitgebreid informeren en adviseren. Proef, voel, ruik en
geniet met al uw zintuigen.
Laat u verrassen door het gevarieerde aanbod. Geniet van

de shows en lekkernijen. Kom
kijken en vergelijken. Beleef
de 50PlusBeurs helemaal!

We gaan nog niet
naar huis

Aansluitend op de 50PlusBeurs kunt u op woensdag
en zaterdag genieten van het
unieke concert van Guido’s

Orchestra! Herkenbaar
klassiek, fraaie popsongs,
prachtige ilmmuziek. Een
avond vol warmte, passie en
energie! Beurs én concert:
een bijzondere dag uit! Op
donderdag kunt u na de
beurs versteld staan van
de Nederlandse première
van The Mediums: een

avond vol intensieve ervaringen met de beroemde
Engelse Mediums Thelma
Francis en Janet Parker. Wilt
u middels een Medium in
contact treden met een
dierbare? Deze voorstelling
zal bij u een grote indruk
achter laten! Of geniet u
liever na een beursdagje
van Duitse Schlagers? Dat
kan op vrijdag: Spiel mir einer, het Schlagerfestival der
Volksmusik. Er is een ruim 2
uur durend programma samengesteld, omgeven door
een prachtig decor, met
vele hoogtepunten van o.a.
Dennie Christian, Tamara Tol
en het Alpentrio Tirol.

“Het leven
daagt je uit!”
Kijk voor meer info over de
beurs en de voorverkoop op
www.50plusbeurs.nl of bel
met 026-3779736.

Zo’n reisje langs de Rijn, Rijn, Rijn

In 1969 zongen Willy en Willeke Alberti er al een liedje over. Jaarlijks maken vele Nederlanders een Rijnreis. Per georganiseerde reis of met eigen boot varen we langs Konigswinter, Bonn en Keulen. Waar Rijn en Moezel elkaar ontmoeten, ligt de
stad Koblenz. De stad en haar omgeving zijn een bezoekje waard!

een schattig bronzen jongetje. Als u dicht genoeg in de
buurt staat, spuugt hij onverwachts water over u heen.

Zonnebloem

Een rondvaartboot vaart door Koblenz

Langs de kade liggen vele
schepen met rood-wit-blauwe vlag afgemeerd. Meestal
staan er ietsen aan boord.
Vast Hollanders. Waar de
Moezel in de Rijn stroomt,
ligt het beroemde plein
das Deutschen Eck met een
37 meter hoog standbeeld
van Keizer Wilhelm 1 op zijn
paard. Hij lijkt te waken
over het drukke vaarverkeer.
20

Koblenz, een stad die behoorlijk gehavend is in de tweede wereldoorlog, heeft een
groot deel van de prachtige
Altstad behouden. Iets waar
de Koblenzer erg trots op zijn.
Door de hele stad vindt u bijzondere fonteinen die vaak
stukjes historie, zoals de ark
van Noach of de grote brand
in 1666 uitbeelden. Maar pas
op: bij het oude Rathaus staat

Op woensdag meert altijd
het schip van de Zonnebloem
af. Hollandse toeristen in rolstoelen en op rolbedden genieten van de mooie stad. De
Koblenzer zijn er inmiddels
aan gewend, maar keken in
het begin raar op van zoveel
mobiel toerisme.

Wijnfeesten

Als we per boot de Moezel
met zijn vele sluisjes opvaren, komen we langs pittoreske wijndorpen en bekende
steden. Bernkassel, Cochem
met zijn Rijksburcht en Trier,

voor u klaar in een gezellig zaaltje van de bibliotheek. Plusdorpsbewoners van 55 jaar en ouder. Dit jaar bestaat het In-

liefst 600 stands in zes hallen is het ’s werelds grootste in zijn soort.

de oudste door de Romeinen
gebouwde stad met o.a. de
Porto Negro, zijn de bekendste. De oevers langs Rhein en
Mosel zijn beroemde wijngebieden. Volgens kenners
zijn de Moezelwijnen ‘lieblicher’, zachter en zoeter van
smaak dan de Rijnwijnen. In
september en oktober kunt
u bij vele boerenfamilies en
Weingarten aanschuiven
voor de traditionele wijnfeesten. De feesten werden
oorspronkelijk gehouden om
de restanten oude wijn op te
maken. Omdat de wijnfusten
pas in februari of maart met
wijn van de nieuwe oogst gevuld worden, is het eigenlijk
geen goede reden. Maar we
hebben toch geen reden nodig voor een feestje?

Heden Verleden

Iedere woensdagochtend tussen 10 en 12 uur staat de kofie

punt organiseert daar elke week het Inlooppunt voor alle

Van 17 t/m 21 september 2008 wordt in de Jaarbeurs in Utrecht een beurs voor actieve 50 plussers gehouden. Met maar

&

De koffie staat klaar!

looppunt al 10 jaar.

Drempelvrees? Beslist niet
nodig! Gastvrouwen Diana
Huijskes, Rina Suykerbuyk,
Carla Voolstra en Raks
Rudophus heten alle bezoekers van harte welkom en bieden ze 2 gratis kopjes kofie
aan. “We hebben wel een potje waar de mensen een vrijwillige bijdrage in kwijt kunnen.
Daar kopen we koekjes van.
Want die horen bij een lekker
kopje kofie”, lacht Diana. U
kunt plaats nemen aan een
van de ronde tafels. Zo te zien
zijn er veel vaste bezoekers,
maar ook ‘nieuwelingen’
worden direct opgenomen
en voelen zich er snel thuis.
Er heerst een prettige, ongedwongen sfeer. “In de zomer
is het over het algemeen wat
rustiger dan ’s winters. Maar
vorige week hadden we toch
zo’n 45 gasten”, vertelt Rina.
Je ziet er alle leeftijden vanaf
55. De oudste bezoekster is
92 jaar. “Het staat hier soms
vol scootmobiels en rollators,
maar veel mensen komen ook
met de belbus. Vaak wordt
het gecombineerd met een
bezoekje aan de markt.”
De gastvrouwen zijn allemaal vrijwilligsters die
hun werk erg leuk vinden.
Waarom? Diana: “We krijgen
veel waardering van de mensen die hier komen. Iedereen
heeft het naar zijn zin en de
onderlinge contacten zijn
erg belangrijk. Wij bieden
ook altijd een luisterend oor
als iemand daar behoefte

Elke woensdag in de bibliotheek

aan heeft. En zonodig kunnen wij signalen doorgeven
aan de ouderenadviseurs
van Pluspunt.” De feestdagen
gaan bij het Inlooppunt ook
niet ongemerkt voorbij. “Met
Kerst bijvoorbeeld schenken
we een wijntje en serveren
we kerstbrood”, zegt Rina.

Extra activiteiten

Naast het gezellig samenzijn vinden er regelmatig
activiteiten plaats. Zo heeft
Marcel Meijer er onlangs een
lezing gehouden over Oud
Zandvoort. Er is voorlichting
gegeven over de cursus valpreventie en over het goed
afstellen van rollators, zodat men er beter achter kan
lopen. Ook een workshop
schilderen heeft op het programma gestaan. Maar als
u geen zin heeft om ergens
aan mee te doen, dan komt
u gewoon voor de gezelligheid. Houd voor het komende
programma de krant in de
gaten.

De bieb blijft bereikbaar

De gemeente heeft bekend
gemaakt dat de komende
tijd werkzaamheden aan de
Prinsesseweg zullen plaatsvinden. Maar de bibliotheek
blijft bereikbaar. Dus als u
toch al van plan was om
woensdagochtend naar
dorp te gaan, kom dan even
bij het Inlooppunt langs voor
een kop kofie en een gezellig praatje. Ook doen als u het
nog niet van plan was!
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Het strand van Zandvoort

Over het strand en de hoeveelheid zand daarop is de laatste tijd veel gepubli-

ceerd. Niet alleen nu is het gesprekstof, al in 1973 publiceerde de Zandvoortse
Courant van 9 februari van dat jaar een artikel over het strandzand. Men
ging aan de hand van experimenten na hoe het strand gevormd is. Een interessant verhaal.

Over de herkomst van
’t strandzand is veel getwist…
Het strand. In de wintermaanden een verlaten strook
zand tussen zee en duin, domein van wandelaars die de
ruimte en de stilte zoeken. In de zomermaanden plaats

van vertier van vele duizenden badgasten en dagjesmensen en tevens welkome bron van inkomsten van
de plaatselijke middenstand. Hoe is dit strand langs
de Noordzee duizenden jaren geleden ontstaan en gevormd? Hierover gaat onderstaand artikel. Het is geschreven door Pieter van Toor, een man die zich al jaren
intensief bezighoudt met historie en natuurlijke ontwikkeling van de kust van onze lage landen.

De Noordzee in zijn huidige vorm is ongeveer 6000 jaar
oud. Deze watervlakte heeft zich na de laatste ijstijd ontwikkeld uit een inham van de Oceaan maar de bodem is als die
van elk ondergelopen land: ondiep. Figuur 1 geeft hiervan
een duidelijk beeld. Zo prozaïsch hebben de Kaninefaten
de zee stellig niet beschouwd. Wanneer zij vanaf de toppen
van de oude duinen uitzagen over de eindeloze zee dan
wisten ze wel, dat aan de overzijde van het brede water de
Kelten woonden, maar de zee op zich moet voor hen iets
groots geweest zijn en al zo oud als de schepping. Maar
van deze kant zullen we het in dit artikel niet belichten,
het gaat hier om een opsomming van de kenmerken van
het strand. Enin, we staan nu ergens tussen Bloemendaal
en Zandvoort en we kijken. Wat zien we en wat begrijpen
we? Wat is het strand? Het is een afzetting van zand op
een kuststrook tussen de hoogwater- en laagwaterlijn en
ook het stuk zee tot en met de strandbank(en) kan men
erbij betrekken.
Voor de vorming van een strand is nodig: een niet te steile
helling van de zeebodem, voldoende aanvoer van zand en
golfslag. Figuur 1 maakt duidelijk, dat de Noordzeebodem
aan de eerste voorwaarde voldoet, de dieptekaart laat hieraan geen twijfel bestaan. Zand is er eveneens plenty, hoewel er over de herkomst is getwist. Eerst heeft men de
bron gezocht in de afbraakprodukten van de landengte
bij Calais nadat Het Kanaal een verbinding gekregen had
met de Noordzee. Maar heden ten dage vindt er van uit die
hoek geen aanvoer van zand plaats en daarmee is de veron-

derstelling, dat dit vroeger wel gebeurd
zou zijn, in diskrediet geraakt. De laatste
jaren zijn er velen, die de herkomst van
het zand zoeken in de Noordzee zelf omdat grote stukken van de zeebodem uit
zand bestaan. In ieder geval, het zand is
er geweest en er heeft zich een strand
gevormd.
In de jaren ’30 zijn er in Leiden proeven genomen waarbij
de omstandigheden voor onze kust zijn nagebootst. Ziet
men hiervan de foto’s dan lijken de kunstmatig opgebouwde
stranden in de tanks Madurodamkopieën van de werkelijkheid. Golfslag is een eerste vereiste voor de vorming van
een strand. Golven ontstaan door de druk van de wind op
de waterspiegel (iguur 2). Het scheidingsvlak wind-water
neemt een golfvormige gedaante aan omdat dan de wrijving zo gering mogelijk is. Om dezelfde reden ontstaan de
ribbels in zand wanneer daar wind of water over strijkt. De
golven naderen het strand en die waterdeeltjes beschrijven
cirkelvormige of eliptische banen. De waterdeeltjes geven
alleen de beweging aan elkaar dóór. Bij de brandingszone (iguur 3) breken de golven, omdat de zee te ondiep wordt, het
onderste deel stuit op de bodem en onder groot geraas valt
de aanstormende golf uiteen. Door de branding wordt het
zand van de bodem losgewoeid en de brandingstrip ontstaat
(iguur 4, m), die aan de zeezijde door een strandbank (l) en
aan de landzijde door een 2e strandrug (h) wordt begrensd.
Achter de strandrug ligt het zwin (g), waarin het water terecht komt, dat door de golfslag over de tweede strandrug
wordt geslagen. Dit water loopt ten dele terug naar de zee
en slijpt daarbij in de strandrug een geul of mui uit (i). De
laagwaterlijn (f) vormt in het schema de grens tussen het
natte strand (j) en het strandfront (n). De hoogwaterlijn (k)
vormt de grens tussen het natte en het droge strand of de
stormoever (c). Het droge strand strekt zich uit van de hoogwaterlijn tot aan een lijn, die slechts bij storm bereikt wordt,
en die de kustlijn (b) genoemd wordt. Bij onze kust komt deze
laatste overeen met de duinvoet (b). Daarachter beginnen
de duinen (a). Al deze namen zijn ontleend aan het bekende
schema van prof. Escher uit Leiden en er wordt in dit artikel konsekwent aan de door Escher gegeven aanduidingen
vastgehouden.

Is de golfrichting scheef op de kust gericht, dan worden
de zandkorrels ook in de scheve richting het strand opgestuwd. Maar het alopende water, dat ook zand meeneemt,
stroomt wél loodrecht de helling af (iguur 5). Het resultaat
is, dat de zandkorrels na verloop van tijd zigzagsgewijs in
een richting evenwijdig aan de kust verplaatst worden.
Door het water worden de kleine korrels meer bewogen
dan de grote en de soortelijk lichtere meer dan de soortelijk
zwaardere. Soms wordt door een storm, samengaande met
een hoge waterstand alles nog eens gesorteerd en het kan
dan gebeuren, dat de zwaardere korrels bij elkaar gelegd
worden, hoog op het strand.
Bij een wandeling over het strand vallen wel het eerst de
ribbels op, waarover hierboven al iets gezegd is. Men kent
o.a. oscillatie- en stroomribbels (ig. 7, a en b). We vinden
hier vaak twee systemen, nl. één min of meer regelmatig
systeem van oscillatieribbels evenwijdig aan het strand
met naar de muien toe daar overheen een systeem van
stroomribbels. Grote ribbels met lauwe hellingen vindt
men op het strand wanneer de storm en hoge vloed alle
andere bouwsels hebben opgeruimd. Wanneer de kinderen visjes willen vangen sluiten zij bij eb het zwin af door
het leggen van een zanddijkje. Zij laten dan een opening
vrij waardoor het water sterk stromend afgevoerd wordt.
Men ziet dan achter het gat in de dijk eerst de grove delen
bezinken en daaromheen in een krans het ijnere materiaal.
Ook de stroomribbels ziet men ontstaan. Dit is het een en
ander geweest over wat men aan het strand zelf zien kan,
de volgende keer hopen we een soortgelijke opsomming
te kunnen geven over het duinlandschap.
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Basketbal

Basketballers slaan een klasse over

De heren basketballers van The Lions mogen van de afdeling

Noord-Holland van de NBB een klasse overslaan. Het verzoek
aan de bond daartoe was door Lions gedaan na het afgetekende kampioenschap van vorig jaar en is gehonoreerd.

Ron v.d. Meij in actie

Lions heren 1 heeft weer een
sterke bezetting bij elkaar
kunnen krijgen. Niet alleen
blijven de meeste spelers
van vorig jaar, ook hebben
Jeremy van ’t Nederend
en Niels Crabbendam zich
weer bij de selectie gevoegd.
Vooral die laatste kan van belang zijn omdat hij met zijn

lengte gemakkelijk onder
het bord kan spelen zodat
Ron v.d. Meij op de lanken
zich kan manifesteren. Van
’t Nederend zal met name
door zijn snelheid weer veel
op de break kunnen spelen.
Het team zal getraind en
gecoacht worden door het
duo Ron v.d. Meij en Robert

ten Pierik, twee basisspelers
van het eerste herenteam.
Ten Pierik: “Het is een zware
klasse (rayonklasse 3, red.)
waar we nu in komen te
spelen. Daarom willen we
goed voorbereid aan de klus
beginnen en zijn we gaan
trainen. In de breedte zijn we
sterker geworden. Nu maar
kijken hoever we komen.”

Dames
De Zandvoortse dames gaan
dit seizoen weer deelnemen
in de 1e rayonklasse. Ook
hier zijn een aantal mutaties te noteren. Allereerst
komt Kim Montauban weer
terug naar Zandvoort. Zij is
zeer bruikbaar op de lanken en onder het bord. De
tweede aanwinst is er een
van importantie. Bercis
Metz-Gumusyazici, een geboren Turkse die met een
Nederlander getrouwd is,
gaat haar talent ook voor
Lions inzetten. En dat is
niet gering! Zij heeft deel

uitgemaakt van de Turkse
nationale selectie en weet
dus wat basketballen is.
Weliswaar moet zij nog de
nodige conditie opdoen
maar gezien haar spelen
tijdens de trainingen is het
een zeer welkome speelster waar veel van wordt
verwacht. Ook de leiding
heeft een mutatie ondergaan. Trainer/coach Johan
Beerepoot doet een stapje
terug ter faveure van zijn
schoonzoon Richard Koper.
Beerepoot zal hem wel als
assistent en scout bijstaan.
De beide vertegenwoordigende teams komen dit
weekend voor het eerst in
actie. De heren moeten vrijdag naar Volendam waar zij
GBM/Volendam 1 zullen bestrijden en de dames gaan
zondag naar Amsterdam
om tegen US 2 te spelen. Het
eerste thuisprogramma is
op 27 september aanstaande in de Korver Sporthal.

Autosport

Domper en veel schade op Assen
Zandvoorter Ard Keff beleefde weinig plezier aan de DNRT

race op Assen. Met de BMW E30 waar hij het afgelopen seizoen vooral op Zandvoort erg succesvol was, kwam de Keff
met een ikse kater terug uit het Drentse land.

In de eerste race was er nog
weinig aan de hand. Keff realiseerde een tweede trainingstijd in de kwaliicatie
en kwam als derde aan.
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Later schoof de Zandvoorter
een plek op en werd tweede omdat één van de deelnemers was gediskwaliiceerd.

De ellende kwam in de
tweede race. Op een opdrogende baan ging het bij de
start met drie wagens dik
de eerste bocht in, waar Keff
als tweede uitkwam. Bij de
Strubben op het befaamde TT circuit zette Keff de
aanval in op de koppositie.
Het lukte de Zandvoorter
bijna, maar door te weinig
tractie kon hij de eerste
plek niet vasthouden. In
de Stekkenwal kon concurrent Etman naast Keff
komen omdat onze plaatsgenoot zich verschakelde.
Bij het uitkomen van de
Bult kon Keff weer voor
Etman uitkomen. In de
Mandeveen ging het goed
fout. Etman verremde zich,
kwam op het natte gedeelte van de baan terecht en
tikte Keff er vanaf. “Ik probeerde de auto uit de spin

te krijgen en hem weer de
baan op te sturen maar
doordat er naast de baan
kunstgras stroken liggen,
die als het geregend heeft
spekglad zijn, lukte dat niet.
Ik kwam achteruit de baan
weer op gegleden en werd
vol van achteren geraakt
door een deelnemer die
mij niet meer kon ontwijken. De schade was veel
te groot om door te rijden.
Gelukkig heb ik zelf niets en
dat is toch het belangrijkste”, aldus Keff.
Gevolg: veel schade, leiding
in het klassement kwijt en
een achterstand van 28
punten op de koploper.
Het is zelfs onzeker of Keff
er bij de volgende race op
Oschersleben kan zijn. Deze
race zal komend weekend
plaatsvinden.

softbal

Kampioenen verliezen
in Spaarnwoude
Het herensoftbalteam van ZSC heeft de uitwedstrijd in

en tegen Spaarnwoude met 8-7 verloren. Er zijn nog
3 wedstrijden te gaan maar de ploeg van coaches Rob Til

en Gé Oosterbaan haalde vorige week al het kampioenschap binnen.

Tjeerd Buijs en Han van Soest
kwamen met 4-wijd op de
honken. Opofferend slagwerk van Peter Douma en
Jeroen van ’t Wout stelden
heb in staat de thuisplaat
te bereiken, 0-2. In de gelijkmakende slagbeurt kon
Spaarnwoude een 3-2 voorsprong nemen. Vooral zwak
veldwerk van ZSC stelde de
thuisploeg in staat het heft
in handen te nemen. In de
2e inning faalde ZSC zowel
in het slagperk als verdedigend, waardoor de achterstand op liep naar 7-2. In de
4e inning kwam ZSC via runs
van Alex Verhoeven, Djim
Douma, Danny van Soest en
Hans Rijnders terug tot 6-7.
Ondanks dat er twee honklopers in scoringspositie
stonden, kwam de gelijkmaker niet in de boeken. In de
5e inning scoorde ZSC niet
maar het zag Spaarnwoude,
opnieuw na zwak veldwerk
van ZSC, de voorsprong vergroten tot 8-6. Peter Douma
bracht in de 6e inning de
spanning terug door 8-7 te
scoren. Verder kwam ZSC

voetbal
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zaterdag

Zaterdagvoetballers nog met lege handen

Dames

De damessoftballers van ZSC
sloten het seizoen af met
een daverende 19-3 overwinning op Flags 2 uit Lisse. Op
Duintjesveld was ZSC met
Wilma van Riemsdijk (5-1-9)
als werpster oppermachtig.
Al in de eerste inning nam
ZSC een 3-0 voorsprong
op basis van 2 honkslagen
en een fout van de Flagsdefensie. Na een puntenloze
2e inning was in de 3e inning
het hek van de dam en wist
ZSC elf keer te scoren, waardoor het 14-0 werd. In de 5e
inning wist Flags drie runs te
scoren, maar in de gelijkmakende slagbeurt sloeg ZSC
deinitief toe door twee keer
te scoren (16-3). In de slotinning werd de eindstand bepaald op 19-3 voor ZSC.

Een legendarisch instrument

De wedstrijdklok van de Korver Sporthal is overleden. Bijna 40
jaar heeft de Gatsometerklok gefunctioneerd en velen onder
ons hebben onder hem gesport. Eerst nog in de Pellikaanhal
en daarna in de Korver Sporthal. Toen hij 8 jaar geleden stuk
was en aan Gatsometer ter reparatie werd aangeboden, hebben de monteurs zich rot gelachen om die oude techniek.
Toen hebben ze hem nog kunnen repareren, nu is het echt
over en uit.

Volle winst voor futsallers

Dat het dit seizoen niet gemakkelijk zou worden, was

De futsallers van SV Zandvoort hebben vrijdag voor de

van SV Zandvoort na twee wedstrijden met lege handen

eerdere 3-8 winst uit tegen De Stal ’81 8, werden afgelopen

vooraf misschien wel duidelijk maar dat het zaterdagelftal

tweede keer op rij in dit prille seizoen gewonnen. Na de

zou staan was niet voorzien. De eerste 20 minuten van

vrijdag in de Korver Sporthal de futsallers van FOH 6 met

de tweede helft tegen promovendus HBOK zorgde voor

7-6 aan de zegekar gebonden.

de tweede nederlaag voor het elftal van trainer Piet Keur.
Node worden de gestopte routiniers, die de laatste paar

echter niet en was de derde
nederlaag van dit seizoen
een feit. Tjeerd Buijs was
deze keer verliezend werper met de cijfers 5 x 3-slag,
1x 4-wijd, 10 honkslagen
tegen. zijn veld maakte zes
fouten.

futsal

jaar de kar trokken, gemist.

Zandvoort, dat na de eerste
wedstrijd Stein Stobbelaar,
Sven van Nes en Hans Engl
met blessures miste, begon
niet verkeerd tegen een sterk
spelend HBOK. Weliswaar
stond de verdediging onder
behoorlijke druk maar deze
bezweek niet. Vooral Bas
Lemmens had het heel moeilijk tegen twee zeer snelle
aanvallers maar kreeg steeds
voldoende rugdekking van
zijn medespelers. Ook was
keeper Boy de Vet weer in
topvorm en toonde dat bij
twee gelegenheden zeer duidelijk. Zandvoort kwam na 20
minuten zelfs op voorsprong.

Remco Ronday zag Nigel Berg
vrij staan en bezorgde hem
de bal. De snelle Zandvoortse
spits omzeilde de keeper en
scoo rde fraai de 1-0. Dit was
tevens de ruststand, nadat
een doelpunt van HBOK wegens buitenspel afgekeurd
was.
Direct na de thee was de
Zandvoortse verdediging
niet bij de les. Dave Goossens
wist De Vet te passeren en
zijn ploeg langzij te brengen.
Nauwelijks twee minuten
later was Zandvoort weer
koploper. Een fraaie voorzet
kwam voor de voeten van

En weer hield keeper Boy de Vet zijn ploeg in de race

Maurice Moll die de bal achter keeper Dennis Jansen
liep. Hierna werd de druk op
het Zandvoortse doel allengs
groter. Binnen twee minuten
zorgden twee Zandvoortse
dekkingsfouten voor evenveel Amsterdamse doelpunten en stond Zandvoort opnieuw met lege handen 2-3.
Komende zaterdag ont-

moet het zaterdagelftal in
Amstelveen nieuwkomer
Amstelveen/Heemraad, dat
zaterdag in eigen huis kampioenskandidaat DVVA met
0-0 goed partij bood.
Overige uitslagen 2e klasse
A: Kennemerland - ZOB, 2-0;
Swift – Monnickendam, 3-1;
WV-HEDW – Marken, 0-2 en
ZCFC – HCSC, 0-4.

voetbal zondag
Zevenklapper incasseren tegen Bloemendaal
Ondanks een sterk begin, hebben de zondagvoetballers

van SV Zandvoort het tegen de buren van BVC Bloemendaal niet gered. Na met 2-0 voorgestaan te hebben, moes-

ten zij toch met 3-7 de eer aan hun gasten laten. Paul Joon
was bij Bloemendaal de grote man, hij scoorde maar liefst
vier keer.

Verdediger Arnold Jongejan kopt de bal weg

Trainer Jamal had een totaal
ander elftal de wei ingestuurd dan vorige week tegen Zwanenburg en dat was

vooral in het begin goed te
merken. Onze plaatsgenoten
trokken voortvarend tegen
het ook totaal vernieuwde

Bloemendaal ten strijde en
zorgden zelfs voor een verrassing. Een vrije trap van Cenil
Alici kwam via de lat op het
hoofd van Martijn Paap die
Zandvoort vrij vroeg de leiding bezorgde. Nog een paar
minuten later kon de al vroeg
ingevallen Bram Zeitsen de
Zandvoortse voorsprong verdubbelen. Een prima dieptepass in zijn voeten was
voldoende om Remco Klink,
de keeper van Bloemendaal,
voor de tweede keer de gang
naar het net te laten maken.
Vervolgens werd de druk van
de tegenstanders dermate
groot dat ook keeper Paul
Smit bezweek. Voor rust zou
hij ook twee keer naar het net
moeten, met een 2-2 ruststand als gevolg.
Na rust was het louter
Bloemendaal dat de klok
sloeg. Zandvoort hield nog

lang stand en wist een 2-3 achterstand door middel van een
zeer fraaie treffer van ‘man of
the match’ Timo de Reus nog
om te buigen naar een gelijke
stand. Maar dat was dan ook
alles. Toen de scheidsrechter
na een lichte overtreding een
discutabele penalty aan de
Bloemendaalse aanvoerder
gaf, was het verzet gebroken.
Bloemendaal walste hierna
over Zandvoort heen zoals
het ze beliefde met de 3-7
eindstand als bewijs.
Komende week speelt SV
Zandvoort zondag uit bij De
Brug, dat zondag thuis verrassend tegen Zwanenburg
een 1-2 nederlaag leed.
Overige uitslagen 4e klasse D:
Alliance – DSK, 2-3; Ripperda
– Geel Wit, 2-1; Olympia
Haarlem – Concordia, 2-0 en
Schoten – SVIJ, 3-1.

Zandvoort kwam al snel op
een 0-1 achterstand, die echter vrijwel direct door Paul
Smit werd weggewerkt. Chris
Strijder kon, na aangeven van
Stefan Smit, zijn team voor
de eerste keer aan de leiding
brengen. Voor de tweede
en tevens laatste keer gebeurde dat vlak voor tijd. In
de tussentijd kwamen de
Haarlemmers weliswaar op
voorsprong maar telkens niet
meer dan een overbrugbare
twee punten verschil.
Met circa vijf minuten te
gaan werd het gemis van
een ‘echte’ scheidsrechter

voelbaar. Een niet juiste hantering van de regels na de gelijkmaker, zorgde bij FOH voor
de nodige agressie die op de
spelers van Zandvoort werd
gebotvierd. Toen Zandvoort
op voorsprong kwam kon
met name de Haarlemse
keeper zich niet beheersen
en trapte op slag van tijd een
Zandvoortse speler bewust in
zijn kruis. Hierdoor ontstond
een behoorlijke opstoot die
uiteindelijk in den minne kon
worden gesust. Ondertussen
was de tijd verstreken en
konden onze plaatsgenoten
weer drie punten op hun
conto bijschrijven.

“Teamsporten
bevorderen de
sociale contacten”
www.sportinzandvoort.nl

adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles
wat in Zandvoort leeft. De adverteerders in de krant van deze week zijn:
Administratiekantoor
K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding
Zandvoort
Autobedrijf KariMo
Beach Club Tien
BKZandvoort
Bertram & Brood
Beter Mobiel
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boudoir Pers. & Inter Styling
Café Oomstee
Café ‘t Badeendje
Cense en van Lingen
Chin Chin
Circus Zandvoort
Club Nautique
Danzee
Dorsman Assurantiën
Gemeenschapshuis

Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
Harocamo
IJzerhandel Zantvoort
Joost van Diepen
Manege Rückert
Nicole Post design & productions
Ondernemers Vereniging
Zandvoort
P. van Kleeff
Pluspunt
Printing People
Sam van Lingen Haarlem
Stichting Classic Concerts
Thai Paap Strandpaviljoen 17
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van Schaik Omaco Makelaars
Vrijehuizenmarkt.nl
Zandvoort Optiek
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Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR Zandvoort Tel: 023-5 715 715

www.cvl.nu

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie

Verhuiskriebels en zonder afspraak een woning bezichtigen? Dat kan…

Open huizen dag Zandvoort
Zaterdag 20 september van 11.00 – 13.00 uur
De deelnemende woningen zijn:

Appartementen:

Woonhuizen:
Spoorbuurtstraat 10
Da Costastraat 23
Celsiusstraat 200
Brederodestraat 28
Wilhelminaweg 42
Frans Zwaanstraat 82
Jan Snijerplein 3
Max Euwestraat 15
Dr. J.G. Mezgerstraat 24
Dr. Kuyperstraat 22
Zandvoortselaan 12
Witteveld 66
Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 39
Wilhelminaweg 13
Kostverlorenstraat 61
Wilhelminaweg 10
Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 27

€ 219.000,€ 269.000,€ 339.000,€ 398.000,€ 469.000,€ 475.000,€ 475.000,€ 499.000,
€ 549.000,€ 549.000,€ 598.000,€ 599.000,€ 649.000,€ 665.000,€ 745.000,€ 798.000,€ 825.000,-

Schuitengat 45
Oranjestraat 15zw
Burgemeester van Fenemaplein 22/10
Hogeweg 22/10
Koninginneweg 9rd
Trompstraat 17/2
Jac. Van Heemskerckstraat 17
Jac. Van Heemskerckstraat 67
Ir. E.J.J. Kuindersstraat 11/11
Van Speijkstraat 2/147

€ 219.000,€ 220.000,€ 239.000,€ 245.000,€ 249.000,€ 279.500,€ 299.000,€ 299.000,€ 319.000,€ 415.000,-

Voor meer informatie en foto’s van de deelnemende woningen verwijzen wij u graag naar onze website

WWW.CVL.NU
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Rekenkamer
rapporteert

SP Zandvoort opgeheven

Cultuur

Zie onze advertentie op de achterpagina

9

Dorpsomroepers
& Shantykoren
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Kinderboekenweek
van start
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Ervaren coureurs
A1 Team NL

Loket Zandvoort heeft definitieve status
Onlangs besloot de Zandvoortse gemeenteraad dat de proef met het Loket Zandvoort

geslaagd is en dat het een deinitieve status krijgt. Om dat te vieren kwamen wethouder

Gert Toonen, de directeur van Pluspunt Albert Rechterschot en de medewerkers, helaas
konden ze niet allemaal aanwezig zijn, vorige week bijeen om dit te vieren.

€ 1,25
• Maïs brood
• Weekendtaartje € 7.95
Terug in het assortiment
div. speculaasartikelen
Stap ook eens binnen voor
een heerlijk belegd broodje
met ambachtelijk gemaakte
salade, of een heerlijk kopje
koffie met een gebakje
Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

Willem Paap wordt fractievoorzitter Sociaal Zandvoort

Het afdelingsbestuur van de SP in Zandvoort heeft de partij
in Zandvoort ontbonden en gaat verder als Sociaal Zandvoort. Dit heeft partijleider Willem Paap bekend gemaakt.
Het een en ander heeft te
maken met de verplichtingen die de SP-bestuursleden
hebben ten aanzien van de
landelijke partij. Deze verplichtingen lieten voor de
bestuursleden weinig tijd
over om zich voor 100% in te
zetten voor de lokale zaken
als Middenboulevard, Louis
Davis Carré en de ontwikkeling van Nieuw Noord.
Fractievoorzitter Willem
Paap heeft al voor het zomerreces alle leden benaderd in een poging meer leden te activeren. Helaas was
het zelfs met extra hulp niet
mogelijk om te voldoen aan

de verplichtingen van de
landelijke SP en tegelijkertijd het Zandvoortse belang
optimaal te dienen.
Het oprichten van een nieuwe politieke partij vraagt om
daadkracht en lef. Daarin
verschilt Sociaal Zandvoort
(in oprichting) niet van de
SP. Het is echter niet uitzonderlijk dat op eigen titel
gekozen politici overstappen naar een andere al dan
niet lokale partij of er een
oprichten. In Zandvoort is
dat eerder gedaan door
Lou Koper (D’66), Marijke
Herben (PvdA) en René van
Liemt (VVD).

De Mannetjes
SP Zandvoort gestopt

LeesbriLLen
actie
bij aankoop van een
leesbrilmontuur
rechter glas gratis

sea Optiek
Zichtbaar beter

Wethouder, directeur Pluspunt en medewerkers Loket Zandvoort

Wethouder Gert Toonen feliciteerde de aanwezigen en
herinnerde zijn toehoorders
eraan dat er al vele jaren in
de Zandvoortse politiek was
gesoebat, hij sprak van zeker
12 jaar, om tot dit resultaat
te komen. En nu is in diezelfde politieke wereld erg
veel erkenning voor wat het
team van Loket Zandvoort in
de afgelopen periode heeft
bereikt: een goed functio-

nerende instelling die de
mensen echt verder helpt
met vragen op velerlei gebied. Uit handen van Lyde de
Graaf kregen de aanwezige
medewerkers een aandenken aan dit heugelijke feit.

Succes

Loket Zandvoort is dus een
groot succes. Veel mensen
weten het te vinden en
stellen de dienstverlening

van de medewerkers zeer
op prijs, zo is uit een enquête onder hen gebleken.
In de komende tijd moet
het Loket Zandvoort verder groeien met als doelstelling dat 80% van de
Zandvoorters weet dat het
bestaat. De beurt is dus aan
de Zandvoorters die nog
niet uitgevonden hebben
wat het Loket Zandvoort
voor ze kan betekenen!

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74
Vrijdag koopavond

Auto Strijder
Zandvoort

3-5 OKTOBER 2008

Volgende week
in deze krant:
‘Het landelijk bestuur stelde
zich niet erg sociaal op’

speciale bijlage
met alle informatie
over en rondom de
A1GP
World Cup of Motorsport
(powered by Ferrari)

30 september
Raadsvergadering.
1 oktober
Commissie Projecten en Thema’s

11 oktober
Open Dag Gemeente Zandvoort.
Kom ook langs en maak kennis
met uw gemeente.

U leest er meer over in de gemeenteadvertentie.
1

waterstanden
restaurant aan het strand

Ruud Zander
Schoonmaakbedrijf B.V.

Sinds 1992 uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl
A LTIJD
BI J

DIRECTE
HULP
OVERLIJDEN

Thai Paap
Strandpaviljoen 17

Rondleiding in raadhuis voor scholieren
Dinsdag hebben de leerlingen van de groepen 8 van de basisscholen en de brugklas van het Wim Gertenbach College

Zoekt voor Holland Casino Zandvoort

Tel. 023 - 571 57 07

Oproep MEDEWERKER/STER

www.clubnautique.nl
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een rondleiding gehad in het raadhuis. Ze kregen daarbij

ook tekst en uitleg van burgemeester Niek Meijer, de wet-

houders Marten Bierman en Wilfred Tates, de gemeentesecretaris Frank Beijk en een aantal raadsleden.

OPROEPMEDEWERKER/STER
VOOR DE SPOELKEUKEN
Werktijden in overleg.

Goede verdiensten!
Reactie via de website www.ruudzander.nl
Tel: 023-5345226
(ma t/m vrij. tussen 8.30 en 16.30 uur bellen)

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
De burgemeester overhandigt het eerste certiicaat

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~
~ Verzorging van overledene ~
Begeleiding
voor nabestaanden ~
~
Persoonlijke
aandacht
voor U en Uw dierbare ~
~

De kinderen werden door de
raadsleden, onder aanvoering van Belinda Göransson,

Dag en nacht bereikbaar

Politiek

023 -7515 666

in de raadszaal ontvangen. In
begrijpelijke taal vertelde zij
hoe er in de raadszaal wordt

commissie Planning & Control, d.d. 17 september

De vergadering van de commissie Planning & Control, van

Thais eten
burgerlijke stand

13 september - 19 september 2008
Geboren:

Bryan, zoon van: van Veen, Ranald Robin en: Overpelt, Rosa
Eline.

Gehuwd:

Aarens, Martijn Thomas en: van der Mije, Chantal.
Huisman, Barry en: Mors, Maria Cecilia.

06-30047080

Overleden:

Bos geb. van Campen, Agnes Maria Anna, oud 90 jaar.
Jansen, Johan Leonard, oud 87 jaar.

Zondag 28 september

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs (m.m.v. I Cantatori Allegri)
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht, www.aap-parochie.nl
10.30 uur pastor Pastor D. Duijves
RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur Pastor IJ. Tuijn
2

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@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
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort

Verspreiding: ZVO Verspreiders

Geniet er van
zolang het nog kan!
28 september is onze laatste dag!
Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Buitenschoolse opvang De Boomhut
Voor-, tussen-, naschoolse en vakantie opvang.

Voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort

Druk: Dijkman offset
Visseringsweg 40 - Diemen

kerkdiensten

ten. Een aantal agendapunten werd dermate diep en lang

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Overige dagen op afspraak.

Blijf gezond, bedankt
en tot volgend jaar

vorige week woensdag, werd pas na middernacht afgeslo-

colofon

Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Tel. 06-1139 1478 • info@zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Het bezoek is in het kader
van een project dat kinderen al vroeg met de politiek
in aanraking wil brengen.
Daarin pasten ook de discussies die vorige week in
de klassen werden gevoerd
en het komende grote debat
in de raadszaal onder leiding
van de burgemeester. Bij het
verlaten van het raadhuis
kregen alle leerlingen een
certiicaat mee, ondertekend
door de burgemeester.

Commissievergadering wordt nachtwerk

Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

Nog t/m zondag
genieten van echt

vergaderd en gediscussieerd.
Ook wist ze een aantal wetenswaardigheden over het
raadhuis en Zandvoort te
vertellen. Zandvoortse eerste
burger vertelde het een en
ander over de Zandvoortse
ambtketen en zijn werk. Dat
laatste deden de wethouders
en de gemeentesecretaris
eveneens.

De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind.
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.
Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer • Plezier
Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten
Flemingstraat 55
T: 023 – 57 173 73 / 57 40 330
info@pluspuntzandvoort.nl

cartoon

•
•
•

2041 VW Zandvoort
F: 023-57 16 865
www.pluspuntzandvoort.nl

Hans van Pelt

besproken en bediscussieerd, dat voorzitter Eg Poster pas
om 00.45 uur de vergadering sloot.
Voor aanvang van de commissievergadering bood
Rekenkamervoorzitter Gerard
Johanns het rekenkamerrapport Grondbeleid Zandvoort
aan aan Fred Paap, plaatsvervangend voorzitter van
de commissie Planning &
Control. In het rapport doet
de Rekenkamer verslag van
hun studie over het beleid van
Zandvoort op dit gebied. De
gemeente Zandvoort heeft
pas sinds een paar jaar beleid
gemaakt voor de grondexploitatie. De Rekenkamer heeft dit
beleid nu doorgerekend en is
tot de conclusie gekomen dat
het redelijk op orde is maar
het kan beter. De Rekenkamer
doet ook een aantal aanbevelingen, met name in de
informatie richting de raadsleden. De doelen, vooral in de
Middenboulevard, het Louis
Davis Carré en Nieuw Noord,
zijn scherp en het is nu tijd

voor strategisch aankoop- en
verwervingsbeleid.

Externe adviseurs

De commissie had veel tijd nodig om door de eerste agendapunten te komen. Vooral
de extra personele kosten
die via externe werknemers
€ 365.000 bedragen in 2008
was vele commissieleden een
doorn in het oog. OPZ-raadslid
Bruno Bouberg Wilson wil er
op een later tijdstip op terugkomen: “Het wordt voor
dit jaar buigen en slikken.
Tijdens de behandeling van
de programbegroting voor
2009 moeten we daar maar
eens dieper op ingaan.” GertJan Bluijs (CDA) wilde weten
of het wel allemaal eficiënt
is gebeurd. “Er werd natuurlijk in BERAP 1 al melding van
gemaakt maar ik heb zo mijn
twijfels”, zei de christendemocraat. Hij heeft niet direct

een oplossing voor het grote
probleem in huis. “Feitelijk
kunnen we dit bedrag op dit
moment echt niet missen”, zei
hij. Fred Paap (VVD) maakte
het nog dramatischer door te
zeggen: “Met pijn in ons hart
zullen we ja moeten zeggen
tegen dit bedrag.” De burgemeester zei dat dit, wat het
college betreft, eenmalig is.
“Daar gaat deze portefeuillehouder zich sterk voor maken”, beloofde hij.

BERAP

Het kon niet anders dan dat
de kwestie Venice Beach
besproken zou worden
bij de behandeling van de
Bestuursrapportage die eveneens op de agenda stond. Alle
partijen vroegen zich weer af
waar dat beleid is. Het wordt
door het college gezien als een
kans om nieuw beleid te vormen en te komen tot kwaliteit
op het strand. “Een huurovereenkomst ontbind je niet zo
maar even. Als je dat wel wilt,
zul je tot afkopen over moeten
gaan”, zei burgemeester Niek
Meijer die portefeuillehouder
Wilfred Tates verving.

column
Juf

“Hé juf, ken je me nog?”
Regelmatig word ik zo begroet.
Ellenlange jongens zwengelen mijn hand. Beeldschone
meiden blokkeren mij de weg.
O ja, eens waren het peuters.
Jaren geleden. Nét weg onder
mama’s beschermde vleugels
vandaan. Mij herkennen ze
nog maar ik heb moeite om
een naam te vinden bij die ellenlange kinderen.
“Ben je nou nog op school”,
baste een opgeschoten knul
met de baard in zijn keel. “Eén
keer per week help ik nog een
handje. Leuk hoor dat kleine
grut. Ik kom nu al de kinderen van mijn vroegere kinderen tegen. Zo oud ben ik al!”
Ik maak er altijd maar een
grapje over. “Maar ik herken
je nog steeds hoor”, bromt de
doorgeschoten knul met zijn
donkere stem. Gelukkig….
ik herinner me plotseling
zijn naam weer: Wim. Toch?
“Ja hoor”, grijnst hij breed.
“Wimpie. En ik was niet de
makkelijkste geloof ik.” “Nee.
Ik moest je regelmatig bij je
lurven pakken.” We kunnen er
nu samen om lachen. Wonend
in een dorp kom je nooit van
je imago af. Eerst was ik juf
op de kleuterschool. Later
‘tante Lienke’ van de peuterklas. “Heel Zandvoort heeft bij
jou in de klas gezeten”, grapte
iemand pasgeleden nog. En
nog steeds geniet ik van de
peuters, van de onbevangenheid die kinderen eigen is.
Een voorbeeld? Wij gebruiken in de peuterklas oude
mobieltjes als speelgoed in
de poppenhoek. Op een zeker moment probeert één
van de kleintjes zogenaamd
te bellen. Ze moet nodig haar
mama iets vertellen. Het lukt
(uiteraard) niet. We hebben
alle chips en batterijen grondig verwijderd. Verbolgen
stampvoet ze op de grond
en roept luid: “Potverdorie. Is
mijn beltegoed alwéér op….”
Dan hebben we met zijn allen
moeite om niet hardop te gaan lachen!
Want spelen is leren
en leren is nadoen
wat grote mensen
onbewust voordoen.

Lieke Brugman

familieberichten
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VRIJDAG 27 SEPTEMBER ‘08
organiseren
Wegens succes herhalen wij onze kostuum actie!

Hele maand oktober
Italiaanse designkostuums
Geen € 349,- maar € 198,www.vlugfashion.nl

Haltestraat 2a

023-5719519

Vrijdag koopavond

M.M.V.

D .J . P E T E R

oktoktoktseptsept

EN RICHARD KOSTER
BACK TO THE
70/80 PARTY

Stads- en Dorpsomroepersconcours - Kerkplein
De Babbelwagen - openlucht diavoorstelling.
Kerkplein, 20.30-22.00

28

Shantykoren- en Zeeliederenfestival - Centrum

Boulevard Barnaart 12 - 2041 JA Zandvoort
Tel 023-8882992 - www.hetbadeendje.nl

28

Zilveren Kruis Achmealoop - Halve
Marathon Duinpieperpad en Visserspad

3-5
3-5

YOGA VOOR TIENERS
(11-18 jaar)

Heb je zin in ontspanning, beweging, concentratie en
veel plezier? In de cursus YOGA VOOR TIENERS in Zandvoort
en Haarlem zijn nog plaatsen vrij. Meld je snel aan.
De cursussen worden verzorgd door Alena Zastrow.
Kijk voor meer informatie en aanmelding op
www.yogavoorkids.com

12
12

18+19

Langlauf Estafette - Strandpaviljoen 13/14/15
Finaleraces - Autoraces, circuit

VVV Zandvoort: de hele zomer 7 dagen per week geopend!

Kruis afdeling Zandvoort. Weet u wat te doen bij een bloed-

bij de dierenwereld. Het is dan ook niet toevallig dat de

neus? weet u hoe een verband moet worden aangelegd en

Dierenbescherming in de week van 29 september tot en

hoe je vakkundig een pleister plakt? Zo niet, geef u dan nu

met 4 oktober een huis-aan-huiscollecte houdt.

voor modieuze (gedragen) winter dames- en kinderkleding
in het clubhuis op het Duintjesveld.
€ 2,-. De verkoop vindt

Tijdens de cursus leert u van
gediplomeerde instructeurs
hoe te handelen in noodsituaties. U leert daarbij ook
reanimeren en beademen.
Tevens wordt er aandacht
besteed aan kinder EHBO.
De cursus wordt gegeven
op de maandagavond van
20.00 tot 22.00 uur. De

kosten zijn € 160, inclusief
lesmateriaal en examenkosten. Minimale leeftijd is
15 jaar.
Voor meer informatie en opgeven kunt u contact opnemen met Martine Joustra,
tel. 5730297 of e-mail: mejoustra@hotmail.com.

Krant niet ontvangen?

concert op het Raadhuisplein. Het grote harmonieorkest Crescendo had afgelopen week
toestemming gevraagd en gekregen om in Zandvoort een openlucht concert te geven.

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Vlam in de pan
was: een dorade! Deze vissen leven normaal gesproken in de Middellandse Zee
en de Atlantische Oceaan,
in de wat warmere wateren dus. Zijn vangst was
zelfs 39 cm. lang, een record
voor de Nederlandse wateren. Het oude record stond
sinds 1990 op 36 cm.

Jazz in zandvoort - Rita Reijs in De Krocht

Op 4 oktober wordt er tijdens Werelddierendag stilgestaan

voortsche Hockey Club weer de halfjaarlijkse kledingbeurs

ziektent Grietjebie op met vrolijke tropische klanken. Daarna gaf Crescendo een openlucht

A1GP dorpsfestiviteiten - Gasthuisplein

Op 13 oktober start een nieuwe cursus EHBO bij het Rode

Op donderdag 2 en vrijdag 3 oktober organiseert de Zand-

Afgelopen zondag was er een dubbel concert op het Raadhuisplein. Allereerst trad in de mu-

A1GP - Circuit

Jaarlijkse collecte
Dierenbescherming

Kledingbeurs Duintjesveld

Met oog en oor
de badplaats door

Dubbel concert op Raadhuisplein

Oktober

Binnenkort nieuwe cursus
EHBO van start

op voor deze cursus.

4

September

Week 39 • 2008

Degene met de mooiste en/of origineelste
outfit gaat niet met lege handen naar huis.
Aanvang 20.00 uur

ontdek een nieuwe ervaring van welzijn!

plaats op donderdagavond
tussen 20.00 en 22.00 uur
en op vrijdagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur. Van
de opbrengst komt 30% ten
goede aan de hockeyvereniging. De rest is voor de
inbrengster/er. Afrekenen
en ophalen van de niet
verkochte kleding is op vrijdagavond tussen 18.30 en
19.30 uur.

27
27

Nieuw in
Zandvoort

De kleding kan woensdagavond 1 oktober tussen
20.30 en 21.30 uur én donderdag van 9.00 tot 14.00
uur ingebracht worden in
dozen en/of zakken voorzien
van naam. Uiteraard dient
deze kleding schoon en zonder vlekken en/of gaten te
zijn. Er mogen maximaal
25 stuks per klant ingeleverd worden. De (inbreng/)
inschrijfkosten bedragen

evenementen agenda
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De Dierenbescherming
afdeling Haarlem e.o. collecteert in de gemeenten Haarlem, Heemstede,
Bloemendaal, Bennebroek
en Zandvoort. “Wij hopen
van harte dat iedereen in
onze regio tijdens de collecteweek een aardige duit in
het zakje wil doen om zo de
Dierenbescherming te steunen in haar nuttige werk!”
aldus een woordvoerder van
de organisatie.
De Dierenbescherming is
volledig afhankelijk van de
contributies en giften van
het publiek. De collecte stelt
de Dierenbescherming in
staat het hele jaar door haar
werk uit te voeren. Dit werk
bestaat uit het optreden

tegen mishandeling en verwaarlozing van dieren. Ook
geeft de Dierenbescherming
voorlichting aan het publiek
en lobbyt zij bij gemeenten
en politieke partijen voor
een betere wet- en regelgeving voor dieren.
Evenzo is er veel geld nodig voor de opvang van
talloze zwerf- en afstandsdieren in het Dierentehuis
Kennemerland in Zandvoort.
Dieren komen vaak verwaarloosd binnen en hebben de
nodige verzorging en medicatie nodig om weer op
te knappen, zodat ze in een
nieuw gezin herplaatst kunnen worden. Kijk voor meer
informatie op haarlem.dierenbescherming.nl.

Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Alzheimer café

Het uit 45 muzikanten bestaande harmonieorkest uit Sliedrecht

De zon scheen aanvankelijk
en men waande zich op een
mooi tropisch eiland tijdens
het optreden van Grietjebie.
Caribische muziek op de juiste manier gebracht. Daarna,
op het Raadhuisplein zelf,
gaf het uit 45 muzikanten
bestaande harmonieorkest
Crescendo uit Sliedrecht

een 2 uur durend concert
van allerlei soorten harmoniemuziek. Helaas voor dit
meer dan uitstekende orkest
ging de zon schuil achter de
wolken en werd het onaangenaam fris waardoor een
groot deel van het publiek
wegging. Ook was het carillon, dat op de hele en de hal-

ve uren een ‘(on)aangenaam’
deuntje tingelt, uitermate
storend. De Zandvoortse
Courant vraagt zich af of er
geen mogelijkheid is om dit
tijdens de concerten op zondag, en wellicht ook op andere dagen, op de een of ander
manier is uit te schakelen. De
artiesten verdienen dit!

Afscheid Theun Oosterhuis
Afgelopen donderdag heeft Theun Oosterhuis afscheid genomen als interim directeur van woningbouwvereniging

EMM. Oosterhuis is ervan overtuigd dat hij een solide coöperatie heeft neergezet en dat het dus “tijd is om te gaan”.

Komende en gaande man, Jaap van Gelder en Theun Oosterhuis

De nieuwe directeur/bestuurder van EMM, Jaap van
Gelder, prees Oosterhuis
voor het mooie werk dat
hij heeft achtergelaten:
“De EMM was een te fraai
bruidje om te laten lopen
toen wij het bidboek doornamen. Uiteindelijk zijn wij
zeer verheugd dat het tot
een ‘huwelijk’ is kunnen ko-

men en zijn trots dat De Key
heeft gewonnen. De laatste
handtekening is gisteren (17
september, red.) om 18.30
uur gezet. Nu alleen nog de
ministeriële goedkeuring en
dan kunnen we van start!”
Oosterhuis zei tijdens zijn
afscheidsspeech dat hij niet
van tevoren wist of hij zon-

der ‘pek en veren’ uit het
eerste overleg met de diverse
bewoners comités zou kunnen vertrekken. Echter na
de evaluatie in juni en het
langzaam terugkeren van
het enthousiasme van de
medewerkers en het plezier
dat ze weer hebben in hun
baan, maakten hem ervan
overtuigd dat het weer goed
zit. Het speet hem wel dat
hij niet de tijd heeft gehad
om alle strandpaviljoens te
kunnen bezoeken, “maar dat
kan nu in de vrije tijd gebeuren”, zei hij. Oosterhuis gaf
verder aan dat hij nu zich
met een aantal andere zaken kon gaan bezighouden:
“Ik woon toch in het oosten van het land en het is
eigenlijk niet te doen als je
telkens heen en weer moet
rijden. Dan blijft er geen tijd
voor andere dingen over.” De
Zandvoortse Courant dankt
Theun Oosterhuis voor de
prettige en open manier
van samenwerking en wenst
hem het beste.

Van onze racefotograaf
Chris Schotanus kregen
we een leuke foto toegezonden. Op de foto staat de
Zandvoortse autocoureur
Danny van Dongen die afgelopen weekend met zijn
corvette in actie kwam
op het circuit van Spa
Francorchamps. Tegen het
einde van de tweede race
vatte de wagen vlam en
moest de Zandvoorter
zijn auto snel aan de
kant zetten. De toegestroomde marshalls
wisten het vuur gelukkig
snel te doven. Hopelijk
gaat Van Dongen tijdens het weekend van
de A1GP, over twee weken op Zandvoort, voor
ander vuurwerk zorgen wanneer hij weer
in actie komt met zijn
Corvette.

Paddestoelen

Het is weer tijd voor de
paddestoelen. Het IVN
Zuid Kennerland heeft op
zondag 5 oktober een gezellige paddestoelendag
op het landgoed Elswout
in Overveen. Er zijn heel
activiteiten voor jong en
oud. Er is een puzzeltocht
met ouders in het bos waar
je ook sprookjesfiguren
tegenkomt, er staat bij in
het koetshuis een knutseltafel, er is een kraam met
eetbare paddenstoelen en
kweekstammetjes. Er start
om het uur een dialezing

(vanaf 11.00 uur) en er zijn diverse excursies voor kinderen
(4 t/m 10 jaar) onder begeleiding van een natuurgids.
Start 12.30 en 14.30 uur. Maar
er starten nog meerdere excursies dus kijk even op www.
ivnzk.nl of bel 023-5277227.

Dorade voor de
Zandvoortse kust

Het eerste café in Pluspunt
was zeer succesvol met 30
deelnemers. De volgende
wordt op 8 oktober gehouden en heeft als thema ‘hoe
houd ik het vol?’. Een mantelzorger vertelt waar je
terecht kunt voor hulp. De
locatie is: Wijksteunpunt
Zandvoort-Noord (Pluspunt) Flemingstraat 55,
bus 81 stopt voor de deur.
Bij hulpdienst Pluspunt
023- 5717373 kunt u terecht voor vrijwilligers
die thuis gezelschap
komen houden en voor
meer informatie.

Rennen voor Kika

Plaatsgenoot en verwoed visser Leo Haak heeft afgelopen
week een bijzondere vangst
gedaan. Hij was samen met
zijn vismaat Jef de Vos voor
strandpaviljoen Vooges aan
het vissen op zeebaars, toen
hij op een cocktail van zagers en pieren een bijzondere vangst deed. Hoewel
het niet echt wild was, kreeg
hij op een gegeven moment
vanuit het niets een kromme
hengel. In gedachte dat het
een zeebaars was, haalde hij
zijn vangst binnen. Toen bleek
dat het een bijzondere vangst

Ko m e n d e z o n d a g
wordt voor de 24e
keer de Zilveren Kruis
Achmealoop georganiseerd. Er is keuze uit
3 loopafstanden: de
familyrun (1,5km), de
prestatieloop (8,5km)
en de halve marathon (21,097km). De twee
Zandvoortse dochters van
Natascha Kraaijenoord (6
en 8 jaar) hebben zich ingeschreven voor de 8,5 km
loop. Zij hopen hiermee
veel geld in te zamelen voor
de stichting KIKA (Kinderen
Kankervrij). U kunt deze
moeilijke prestatie steunen door een financiële
bijdrage over te maken op
rekening 3841.52.368 t.n.v.
Alyssa Oomen, o.v.v. ‘ZKA
loop-KIKA’. Wij wensen de
meiden alvast heel veel
succes komende zondag!
5
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Woning verkopen? Kies de actieve NVM makelaar!
Fahrenheitstraat 44
Zandvoort

HOEK!

• Royale woonkamer met openslaande deuren en open keuken;
• Garage -extra diep- eventueel te
koop: € 25.000,= k.k.;
• Woonoppervlakte ca. 115 m2,
perceelgrootte 223 m2 (incl. garage).

Vraagprijs:
€ 319.000,= k.k.
Kostverlorenstraat 66B
Zandvoort

N!

E
‘30 JAR

De woning beschikt over een royale
living met een aanbouw, een fraaie
keuken met o.a. een BORETTI fornuis, 4 prettige slaapkamers, een
OPRIT voor meerdere auto’s en een
fantastische achtertuin van maar
liefst 25 meter diep op het ZUIDEN!!
In de achtertuin is een grote schuur
aanwezig.

Ronald Ketellapperstraat 15
Zandvoort

!

E PRIJS

Vraagprijs:
€ 249.000,= k.k.

Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Rob Greeven

Kim Dekker

Zandvoort

GEZIN!

Vraagprijs:
€ 329.000,= k.k.

T!
ZEEZICH

Dit mooi afgewerkte 3-kamerappartement (voorheen 4 kamers) op de 3e
verdieping (2e van de hoek zeezijde)
direct aan de boulevard gelegen met
balkon op het Zuid-Westen en een
fantastisch uitzicht over het strand en
de zee. Onlangs zijn de balkons aan de
zee- en landzijde geheel vernieuwd en
in oppervlakte verdubbeld. Het appartement beschikt over een berging. Tevens
bestaat de mogelijkheid een inpandige
garage in de onderbouw aan te kopen.
• Grotendeels voorzien van kunststof
kozijnen en dubbel glas;
• Eventueel inpandige garage te koop
prijs € 35.000,= k.k.;
• Servicekosten € 278,38 per maand
incl. voorschot verwarming;
• Woonoppervlakte ca. 90 m2.

Vraagprijs:
€ 259.000,= k.k.
Hogeweg 56-14
Zandvoort

R!
STARTE

Op de 4e en tevens hoogste verdieping gelegen 2-kamerappartement
in het centrum van Zandvoort op
loopafstand van het strand. Het
appartement beschikt over een
balkon aan de voorzijde (ca 5 m2)
met fraai uitzicht! Lift en inpandige
berging zijn aanwezig.
• Hoog gelegen met schitterend
uitzicht;
• Servicekosten € 218,= per maand
incl. voorschot verwarming en
water;
• Gezonde en actieve Vereniging van
Eigenaren;
• Woonoppervlak ca. 60 m2,
Inhoud 170 m2.

Vraagprijs:
€ 159.000,= k.k.

Timo Greeven

Deze ideale en moderne eengezinswoning is gelegen in een kindvriendelijke woonwijk.
De woning beschikt over een prettige woonkamer, 4 slaapkamers, een
verzorgde keuken, een moderne badkamer (2007), voor- en een achtertuin
van 11 m. diep met een achterom!
Het is gunstig gelegen en geen weg
voor de deur! Kortom, een ruim en
complete eengezinswoning in een
ideale omgeving!

Laureaten Prinses Christina Concours
Het talrijke publiek in de Protestantse Kerk heeft afgelopen zondag enorm genoten
van de vier jonge musici, die allen in de afgelopen jaren hoog eindigden in het fameuze
Prinses Christina Concours.

• Voldoende parkeergelegenheid in
de directe omgeving;
• In de nabijheid van scholen en het
centrum;
• Woonoppervlak ca. 110 m2,
perceel 127 m2.

Zandvoort

Deze uitstekend verzorgde 3-kamer
maisonnette is in de kindvriendelijke
buurt Park Duijnwijk op de begane
grond en 1e etage gelegen. Het
beschikt o.a. over een ruime woonkeuken, 2 slaapkamers, fraaie
badkamer en een 2 terrassen op het
westen. U kunt hier heerlijk vertoeven
en genieten van de zomerse avonden!
Het is in een uitstekende staat van onderhoud en kan zo betrokken worden!
• Maisonnette gelegen op een
aantrekkelijke en kindvriendelijke
locatie;
• Inclusief een privé parkeerplaats in
de onderbouw;
• Lage servicekosten € 105,= p/m;
• Woonoppervlak ca. 90 m2,
bouwjaar 2000.

Martinus Nijhoffstraat 5

Tjerk Hiddesstraat 2-5

• Centraal gelegen aan de rand van
het groene hart;
• Originele details aanwezig als bv.
kamer-en-suite deuren;
• Positief bouwkundig rapport ter
inzage op kantoor;
• Woonopp. ca. 145 m2,
perceelopp. 323 m2.

Vraagprijs:
€ 449.000,= k.k.

SCHERP

Een familieHOEKwoning met uitbouw
aan de achterzijde in een rustige,
kindvriendelijke woonlocatie op korte
afstand van het winkelcentrum en
de duinen. Voorzien van een ruime
woonkamer en open keuken, 3 slaapkamers, een diepe en zonnige achtertuin op het zuiden met achterom en
2 dakkapellen. Goede parkeergelegenheid in de directe omgeving. Tevens
bestaat de mogelijkheid om de extra
ruime garage te kopen.

C U L T U U R

?
Mr. X

Vlnr: Bas Treub, Andrea Vasi, Kamelia Miladinova en Syrinx Jessen

Het spits werd afgebeten
door de 21 jarige Bas Treub,
die op zijn zevende begon met vioolspelen via de
Japanse Suzukimethode.
Deze methode is speciaal
ontwikkeld voor zeer jonge
kinderen, die nog niet kunnen lezen. Doordat de leraren/ouders de muziek voorspelen, wordt het auditieve
aspect sterk geoefend. De
jeugdige violist speelde solo
en zonder bladmuziek de
partita nr. 3 in E groot, BWV
1006 door J.S. Bach in 1720
gecomponeerd. Het bestaat
uit zeven delen en is een

verzameling van dansen.
Het slotstuk, een gigue, was
een uit Schotland en Ierland
afkomstige zeer snelle dans
en werd door Bas met verve
gespeeld. Na de pauze werd
hij door Andrea Vasi begeleid
bij de sonate voor viool en
piano van Claude Debussy.
Ook hierbij was zijn grote
talent zeer goed te horen
en het publiek genoot van
het fantasierijke en harmonieuze (samen)spel. Samen
treden zij geregeld op in het
Loki trio.
De pianiste Andrea Vasi werd
19 jaar geleden geboren in

Voorburg, als dochter van een
Nederlandse moeder en een
Roemeense vader. In 2004
won zij al de landelijke inale van het Prinses Christina
Concours en dat herhaalde
ze in 2006. Zij heeft een
krachtige aanslag, hetgeen
duidelijk en zeer mooi te horen was in de toccata, Partita
no. 6 van Bach. Een muziekstuk met een vrije fantasie
voor toetsinstrumenten, snel
en beweeglijk van karakter.

dige Syrinx Jessen. Dit jaar
werd zij niet alleen met
haar dwarsluit tweede op
het Concours, maar wist ze
tevens een derde plaats met
haar zang te veroveren, wat
nog niet eerder vertoond is.
Uitstekend begeleid door de
van oorsprong Bulgaarse pianiste Kamelia Miladinova,
die heel veel concerten verzorgt en regelmatig met de
zangeres Annette Prins optreedt, toverde Jessen geweldig warme klanken uit haar
instrument. Bijvoorbeeld bij
het jubelende luitconcert nr.
314 van Mozart. Vol overgave
speelde zij van F. Poulenc de
zwaarmoedige Allegro malinconico en ontroerende
Cantilina. Later werd door
dit duo nog de Passacaille
opus 35 van R. Baton zeer
zuiver vertolkt en afgesloten
werd met een werk van de
Roemeen Enescu ‘cantabile
et presto’. Terecht konden
deze jonge musici een klaterend applaus in ontvangst
nemen van het enthousiaste
publiek.

‘Geheel in tegenstelling tot de natuurwetten,
trekt bij de mens negatieve
energie andere negatieve energie aan’
Marco Termes
(Marco wordt gesponsord door Grand Café Danzee)

Druk weekend voor de boeg

Het centrum van Zandvoort is komend weekend het decor van een aantal nostalgische evenementen. Allereerst

is daar het Noord-Hollands Kampioenschap voor Stads- &

Dorpsomroepers, vervolgens een diapresentatie in de open
lucht van De Babbelwagen en tot slot is er zondag op een

aantal locaties in het centrum de gelegenheid om van de
Shantykoren te genieten. U hoeft zich dus niet te vervelen!

Opening Shantykoren festival 2006

te vinden zijn. Met deze rubriek willen we een speur-

Het Stads- & Dorpsomroepers
concours bestaat uit twee
ronden waarin de deelnemers een verplichte ‘roep’
over Zandvoort en over de
hun toegewezen sponsor,
en een tweede ‘roep’ naar
eigen keuze. De laatste gaat
meestal over de woonplaats
van de omroeper. De jury
bestaat uit een drietal bekende Zandvoorters. Zij verdelen de punten die meetellen voor het Nederlands
Kampioenschap 2007/2008.
Het concours is op het
Kerkplein en begint om 13.30
uur. Er doen 13 omroepers
mee, waaronder 1 dame. Bij
slecht weer vindt het concours in de Protestantse kerk
plaats.

lezer af en toe vragen of u het verhaal weet achter de

Babbelwagen

Prachtig was ook het spel
van de eveneens 19 jarige,
zeer talentvolle en veelzij-

Zondagmiddag 19 oktober 2008 geeft het
Symfonisch Blaasorkest
Heemstede een concert in
het kader van de klassieke
Kerkpleinconcerten.

Sporen uit het verleden
Heel vaak zie je gevelstenen en andere historische kenmerken over het verleden van Zandvoort die je niet kunt

thuis brengen of waar geen of nauwelijks gegevens over
tocht starten naar het verleden. Daarbij zullen we u als
geplaatste foto.

Actieve makelaardij
tegen scherp tarief!

Spreuk van de week:

door Nel Kerkman

Deze week geen gevelstenen die aan of in de
wand zitten. Maar nu een

aantal Caltex putdeksels die
in de straat verborgen zijn
en waar zeer zeker een verhaal achter zit. Wie weet in
welke straat de deksels lig-

gen en welke herinnering
heeft u bij het zien van deze
foto? Het verhaal kunt u sturen of brengen naar: Kleine
Krocht 2, 2042 JN Zandvoort

of per e-mail sporen@
zandvoortsecourant.nl .
Eventuele reactie’s worden in de volgende courant geplaatst.

In de babbelwagens werd ten
tijde dat deze nog gebruikt
werden, link gebabbeld. Nu
is De Babbelwagen een vereniging van liefhebbers van
oud en nieuw Zandvoort. De
Babbelwagen laat zaterdagavond vanaf 20.30 uur op een
groot scherm het Zandvoort
van toen en nu zien. Marcel

Meijer voorziet de beelden
van zijn Babbelwagen van
commentaar. De diavoorstelling is op het Kerkplein.

Shanty- &
Zeeliederenfestival

Alweer het 11e Shanty& Zeeliederenfestival.
Optredens van 10 koren
op 5 locaties met zowel
echte Engelse Shanties als
Nederlandse liederen van
de zee. Shanties zijn vooral
de werkliederen die gezongen werden aan boord
van de grote zeilschepen.
Het krachtige refrein werd
door de bemanning uit
volle borst meegezongen
waardoor het schip met
volle kracht vooruit ging.
Zeeliederen zijn levensliederen over het vissersleed
en zeemanslijden. Te beluisteren zijn traditionele
en nieuwe liederen.
De aanvang van het festival is om 10.15 uur in Nieuw
Unicum. Tussen 12.00 uur en
17.30 uur verzorgen de koren
optredens in het centrum en
op het strand bij Take Five.
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Strandpaviljoen
Thalassa 18

Nog 2 weken
Verse visspecialiteiten
schaal - en schelpdieren

We hebben in ons dierentehuis ontzet-

ook een paar echt bange/wilde kittens in

tend veel lieve, verlegen, bange, speelse

onze opvang. Ook die zoeken een nieuw

en spontane kittens zitten. Die zoeken

onderkomen. Met wat meer geduld en

allemaal een nieuw huisje. De een wat

in een rustige omgeving kunnen die nog

jonger dan de ander, met allemaal ver-

zeker leren dat wij mensen niet zo eng

schillende verhalen. Sommigen zijn hier

zijn als het lijkt. Een beetje paaien met

gekomen omdat ze in hun uppie over

wat lekkers en er rustig bij gaan zitten,

straat aan het zwerven

doet wonderen! Dus kom

waren. anderen zijn samen

gerust kijken bij onze kit-

met zijn broers en zussen

tens. Om een goede keus

binnen gekomen, maar

te maken welke kitten uw

zonder moeder. En weer

nieuwe huisgenoot wordt,

anderen zijn met moeder

is het handig en vooral erg

en de hele familie binnen

leuk om gewoon een tijdje

gekomen. We hebben echt

op de afdeling te gaan zit-

een aantal hele leuke ge-

ten spelen en knuffelen

zellige kittens zitten, waar

met de kittens dus trek er

je nog lang en veel lol mee

even de tijd voor uit!

kunt beleven. Lekker speDierentehuis

Kennemer-

kinderen of een speelkameraadje voor de

land, Keesomstraat 5, is geopend van

andere kat in huis. De kittens hier zijn alle-

maandag tot en met zaterdag tussen

maal zeer sociaal met andere katten, dus

11.00 en 16.00 uur. Tel. 5713888 of websi-

dat is makkelijk. Daarnaast hebben we

te: www.dierentehuiskennemerland.nl.

Vol Oomstee Jazz met Shai Shahar
De Amerikaanse entertainer/crooner Shai Shahar heeft

Printing People Zandvoort

vorige week vrijdag voor een vol café Oomstee gezorgd.

Hij trad daar op met band, zoals in de aankondiging stond,
in het kader van Oomstee Jazz.

Flyers Folders Vlaggen Spandoeken Ontwerp DTP Beachflags Posters Huisstijlen Stickers Beurssystemen

Vlnr. Clous van Mechelen, Shai Shahar en Johan Mulder

*Bij uw Daithatsu dealer
Sam van Lingen in Haarlem
Autoboulevard Pijlslaan*

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld
DORSMAN.NL OF 023-5714534
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Heeft u folders, brochures, posters of een huisstijl nodig?
En u wilt advies over het ontwerp?
Maak vrijblijvend een afspraak en laat u adviseren.

Tel. 023-8887255

Printing People Group • Kleine Krocht 2 • 2042 JN • Zandvoort
zandvoort@printingpeople.nl • www.printingpeople.nl

Dorsman Assurantiën

Dier(en) van de Week

len en ravotten met de

Reserveren: 023-5715660
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En die band werd een verrassing. Niemand minder
dan het Haarlemse jazzechtpaar Johan (keyboard)
en Vivian Mulder (contrabas), tenorsaxofonist Clous
van Mechelen en drummer
Menno Veenendaal hadden
zich tot de formatie The Jazz
Fanatics gevormd. Los van
elkaar hebben ze alle vier al
tijdens Oomstee Jazz opgetreden.
Shai Shahar gooit hoge ogen
als zanger met een warme

croonerstem en een relaxte
performance. Op de grotere
podia, zoals De Meer Jazz,
Elsa’s Jazz Café, Langs de Lijn
en Otterjazz, is hij een graag
geziene gast. Zo treed hij regelmatig op met muzikanten
als Clous van Mechelen en
Saskia Laroo (die binnenkort
ook bij café Oomstee speelt).
Tevens heeft hij het podium
gedeeld met Lee Towers en
in Amerika onder andere
met Eddy Floyd en The Blues
Bros Band. Vrijdag bracht
hij goed in het oor liggende

evergreens maar ook modernere stukken die perfect
werden aangevuld met een
in vorm zijnde begeleidingsband waarin de timing van
Van Mechelen opviel. Vivian
Mulder bewees tevens een
mooie stem te hebben en
gevoel voor bossanova. Een
meer dan uitpuilend café
Oomstee beleefde weer een
heerlijke avond jazz!
Komende vrijdag treedt
onze plaatselijke vioolmaestro Louis Schuurman in café
Oomstee op met zijn “Papa
Luigi e Amici” waaronder de
bekende sologitarist Ebe de
Jong. De duetten van deze
twee rasartiesten zijn zo
langzamerhand beroemd.
Volgende week vrijdag, 3
oktober, is er weer Oomstee
Jazz met Babette van Veen
(zang), Nick van den Bos (piano), Ben Janssen (bas) en
Menno Veenendaal (drums).
Beide avonden beginnen
om 21.00 uur en zorg dat u
op tijd bent, café Oomstee is
niet al te groot!

door Erna Meijer

Sinds 1969 houdt Dorsman
Assurantiën zich bezig met

verzekeringen in de ruim-

ste zin van het woord. Klein
begonnen, zoals oprichter

Johan Dorsman het verwoordt.

“Als aannemerszoon bezocht
ik de HTS Bouwkunde in
Haarlem. Om iets bij te verdienen ging ik in 1966 verzekeringen afsluiten. Al mijn
zakgeld ging op aan adverteren in het Haarlems Dagblad,
maar al spoedig bereikte ik
goede resultaten, waardoor
ik de HTS omruilde voor een
heus assurantiekantoor.
Concurrentie had ik feitelijk
niet en in de regio stond ik
vooral bekend om de autoverzekeringen, die altijd voordeliger bij mij waren dankzij
de speciale afspraken met
de diverse maatschappijen”,
aldus Johan Dorsman.
Het kantoor aan huis was
destijds aan de De Wittstraat,
maar in 1978 werd dit verruild
voor de Passage 11, waar men
thans nog steeds gevestigd
is. In eerste instantie deed
Johan (63) het werk alleen,
maar al spoedig kwam hij
handen tekort: “Ik trok de kar

maar nu begon de kar mij te
trekken, hoewel werken in
die tijd duidelijk mijn hobby
was.”
Dorsman Assurantiën is
uitgegroeid tot een middelgroot kantoor met een
uitgebreid pakket aan verzekeringsproducten en
financiële diensten. Het
kantoor telt momenteel zes
medewerkers waaronder
zoon Charly (32), die zes jaar
geleden in dienst is gekomen en nu belast is met de
dagelijkse leiding. Daarbij
wordt hij vanzelfsprekend
gesteund door vader maar
ook door Ton van der Linden,
die ruim 25 jaar ervaring in
het vak heeft.
Service staat hoog in het
vaandel bij Dorsman. Charly:
“Het voordeel van een tussenpersoon is dat die kan
kijken bij welke maatschappij je kwalitatief en voordelig terecht kunt. Wij geven
onpartijdig advies bij het
afsluiten van een verzekering, maar ons speerpunt in
onze serviceverlening komt
duidelijk naar voren bij een
schadeafhandeling: wij re-

gelen de expertise en voeren
de correspondentie voor de
klant.”
De zeer duidelijke website
www.dorsman.nl geeft zowel voor de particulier als
de zakelijke klant een prima
overzicht van alle mogelijkheden. Men kan gebruik
maken van een eigen berekeningssysteem en tevens online verzekeringen afsluiten.
Naast alle schadeverzekeringen adviseert en bemiddelt Dorsman ook in levensverzekeringen, pensioenen
en lijfrenten. Het kantoor
is echter zeer laagdrempelig zodat een ieder, die niet
beschikt over een computer
of liever persoonlijk contact
heeft, zo naar binnen kan
lopen waar men á la minute
wordt geholpen. Bellen kan
natuurlijk ook altijd en indien nodig wordt dan een
aparte afspraak gemaakt.
Dorsman Assurantiën is gevestigd aan de Passage 11,
2042 KS Zandvoort.
Telefoon 023-5714534, e-mail:
info@dorsman.nl en is door
de week geopend van 09.00
tot 17.00 uur.

Poëzie tijdens de Kinderboekenweek

Van woensdag 1 oktober tot en met zaterdag 11 oktober is
het weer Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is poezie. ‘Zinnenverzinzin’ is de titel van een gedicht dat Joke
van Leeuwen speciaal voor deze Kinderboekenweek heeft
geschreven. Hans Hagen schreef het Kinderboekenweekgeschenk 2008: ‘Vlammen’. Het Prentenboekje van de Kinderboekenweek is van Penseelwinnares Charlotte Dematons en heeft als titel ‘Fiets’.
In Bibliotheek Duinrand gaan
kinderen allerlei zinnen verzinnen met als uitgangspunt
versjes en gedichten voor en
van kinderen. Voor kinderen
van 4 tot 7 jaar wordt voor-

gelezen met het vertelkastje
uit het prentenboek op rijm:
‘Deze dag kan niet meer stuk’
van Erik van Os en Elle van
Lieshout. Daarna gaan de
kinderen spelen met poëzie.

Voor de kinderen van 7 jaar
en ouder komt Rop Janze met
zijn poëziejukebox (www.
ropjanze.nl) een speciale
theatervoorstelling geven
onder de titel ‘In het donkere dichtersbos’. Aansluitend
kunnen de kinderen een eigen gedicht maken op een
T-shirt.
Kijk voor het volledige programma op de website van
de bibliotheek: www.bibliotheekduinrand.nl.
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Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort,www.tfaz.nl

Vrijdag 26 september
22.00 uur

DJ Sheep’s
afscheidsparty

Zaterdag 27 September

invites diverse DJ’s
DJ Marci
DJ Ricardo
DJ Robin
DJ Raymundo
Entree gratis

DJ ULI
van 0.00 tot 02.00 uur
entree is gratis

Grand Café Danzee - Kerkplein 8 - T. 023 571 22 52

Haltestraat 20 - Zandvoort
023-5720461
www.chin-chin.nl

Vanaf woensdag 1 oktober
presenteren wij onze
NIEUWE MENUKAART.
Voortaan kunt u bij ons zowel
in onze Noordzaal als
in het Brasseriegedeelte
genieten van een kaart vol met
culinaire en kwalitatieve gerechten.
Ook kunt u blijven kiezen voor een
drie-, vier- of vijfgangenmenu
en de kreeften en oesters.
Wij hopen u snel te mogen begroeten
in Take Five aan Zee.

Residence Pandora
8 riante appartementen en 1 penthouse

Reserveringen:
023-5716119 of info@tfaz.nl

Voorbeeld van appartement
met 3 slaapkamers
bruto opp.149 m2 (excl. terras)

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort
Telefoon: 023 57 168 41
E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF
levering en plaatsing
van alle glassoorten
vrijblijvende offerte!
023 5720480/06 41374921

JOOST VAN DIEPEN
meubelmakerij – timmerbedrijf

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

meubels op maat voor woonkamer, kantoor, keuken, badkamer etc.
timmerwerk: wanden, vloeren, ramen, deuren, kozijnen, plafonds,
kleine en grote verbouwingen

vraag naar de voorwaarden

Wonen nabij strand maar toch centraal gelegen? Wellicht is een appartement in dit
appartementencomplex iets voor U!
De appartementen aan Poststraat 11 grenzen aan het centrum van Zandvoort
waar u gezellige horecagelegenheden en terrassen vindt. Op 5 min. loopafstand
bevindt u zich al op het strand voor een heerlijke wandeling. Tevens maken de
onmiddellijke nabijheid van het bus- en treinstation, twee grote supermarkten, het
postkantoor en het gemeentehuis het mogelijk alles te voet te bereiken.
Overigens bent u met de auto binnen 10 min. in het centrum van Haarlem en met
30 min. in het hartje van Amsterdam.
Kortom: wonen in de Poststraat is praktisch door de ligging naast strand en
winkels, maar brengt ook de rust van een oude dorpsstraat.

Bij grote beurt gratis!

vraag vrijblijvend offerte
Kamerlingh Onnesstraat 11/3, 2041 CB Zandvoort

ZANDVOORTÿ- POSTSTRAATÿ11

tel. 023-5737888

Volgende week in deze krant:

Bruto woonoppervlakten vanaf 114 tot 186 m2, terras vanaf 12 m2
Appartementen met 2 of 3 slaapkamers
Privéparkeerplaatsen in beveiligde ondergrondse parkeerkelder
Appartementencomplex wordt voorzien van lift en videofooninstallatie
Op 5 min. loopafstand van centrum, boulevard, duinen en strand
Luxe afwerking door gebruik van duurzame materialen
Koopsommen vanaf € 425.000,- v.o.n., inclusief parkeerplaats
Extra parkeerplaats € 35.000,- v.o.n.
Bouwvergunning reeds verleend

Geïnteresseerd?
Kijk op onze website www.residence-pandora.nl of neem
contact op met REMO DE BIASE Architecten of Van der
Reijden Makelaardij.

speciale bijlage met alle informatie
over en rondom de A1GP World Cup

3-5 OKTOBER 2008
10

of Motorsport (powered by Ferrari)

Architect
REMOÿDEÿBIASEÿArchitecten
Zeestraatÿ54
2042ÿLCÿÿZANDVOORT
T:ÿ023-571ÿ41ÿ65
F:ÿ023-573ÿ59ÿ51
www.debiase.nl

Projectontwikkelaar
VOFÿCocarde
Zeestraatÿ54
2042ÿLCÿÿZANDVOORT
T:ÿ023-571ÿ41ÿ65
F:ÿ023-573ÿ59ÿ51
www.residence-pandora.nl

Makelaar
VanÿderÿReijdenÿMakelaardijÿÿÿ
Passageÿ42-44
2042ÿKVÿÿZANDVOORT
T:ÿ023-571ÿ55ÿ31
F:ÿ023-571ÿ91ÿ27
www.hollandresidence.nl

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Voor Pashouders :

BELLI E RIBELLI

Spare-ribs menu
van € 16,50
voor € 15,geldig t/m 8 oktober

Hele maand september:

Huisgemaakte rookworsten

3 stuks € 6,-

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102
7 dagen per week geopend van
09.00 tot 22.00 uur

Boeren septemberkaas
mooi gerijpt, volle
pikante smaak
nu 500 gr slechts € 5,98

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Kinderkleding

Bent u van plan om meubels van b.v
Riviera Maison aan te schaffen?
Pashouders 5% korting!!

Op vertoon van de ZandvoortPas
10% korting
(Indien betaling met creditcard: 5%)

De nieuwe
Riverdale collectie
is binnen,
ook te zien in de bladen
september - Libelle
oktober - At Home
+ VT wonen

Bezoek ook onze kerstafdeling.

www.de-bode.nl
Pashouders op alle
artikelen 5% korting.

GRAND CAFÉ 25
10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Haltestraat 45 - Zandvoort
023 571 27 05 www.bellieribelli-shop.nl

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Medina Woninginrichters

Satehcafé

Zeestraat 36 - 023 5734001
Geopend van 18.00 tot 23.00 uur - woensdags gesloten

per zakje 150 gram
van € 3,50 voor € 3,Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

Addie Ottho & Zn

Bestel nu de
ZandvoortPas 2008

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 5,00)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Potgieterstraat 4
2041 PC Zandvoort
Telefoon 023 – 5717 287
Mobiel 06-5577 8563
Mobiel 06-1887 6726

Voor ’n
onbespoten
prijsje:

ZandvoortPas houders 10% korting

Van maat 34
tot en met
maat 56

Diverse artikelen:
€ 10,- per stuk 2 voor € 15,-!
e mode
Chaozzz - Schoolstraat 3
Betaalbar oud
023-57 34 221
en
g
n
jo
or
vo
Woensdag gesloten

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Voor Pashouders:

Betaling CONTANT

op de gehele collectie!

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

5% korting
Burg. Engelbertsstraat 94b – Zandvoort
7 dagen per week geopend

Deze pas is geldig t/m 31 december 2008
Uw op naam gestelde ZandvoortPas
wordt, tesamen met een welkomstkado,
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.
Met de aangehechte tegoedbon voor een
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst
tijdstip gratis een Zandkorrel (miniadvertentie) plaatsen.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Olmenhorst
Appeltaart
Met biologische appels van onze
eigen appelbomen! Normaal 5.95
Met deze bon: 1 euro korting!

4.95

OP=OP

L
Voor zandvoortpashouders aanbieding:

Gratis proefles
(vraag naar onze voorwaarden)

Bel voor informatie
06-54280393 of 023 - 5730107
www.members.lycos.nl\rijschoolduet

Kerkstraat 25 - Tel. 5713510

25% korting op afhalen!

Chocolade
pompoentjes

q(Vouw)gordijnen qTapijt
023-531 78 40
qVitrages
qVinyl
Haltestraat 56
qLuxalex
qLaminaat
2042 LP Zandvoort
qZonwering
qParket
www.medina-woninginrichting.nl

Vanaf 1 oktober
zijn wij op maandag gesloten
rest van de week om 10 uur geopend

Aanbod geldig tot en met woensdag 1 oktober 2008
en alleen in onze vestiging te Zandvoort.
Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 - 57 12 865
Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

Korting op de winterjas collectie
bij Schoffies Kindermode

(in alfabetische volgorde)

Winkeliers:
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

Verzorging en vrije tijd:
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat
Autorijschool Duet - 06-54280393
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hobby -Art- Gasthuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - www.nympheia.com
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

Mode en trends:

De zussen Sylvia en Daniëlle Blom openden bijna 10

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Chaozzz - Schoolstraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Schofies Kindermode - Haltestraat

jaar geleden Schofies Kindermode in Jupiter Plaza.
Een winkel met kledinglijnen van gerenommeerde

merken, zoals Esprit Kids, Barts en Jubel & Strudel.
Daarnaast biedt de winkel een ruim assortiment aan

accessoires, sieraden, ondergoed, schoenen en babykleding. “We verkopen kwaliteit voor een
betaalbare prijs”, aldus Sylvia.

“We hebben als streven dat de
klant met een compleet setje de
deur uit kan lopen. Dus niet alleen kleding, maar ook accessoires.
Bijvoorbeeld een lekkere warme
winterjas met muts en wanten. Bij
ons is er voor ieder wat wils van
alle leeftijden tot en met maat 176.
Voor jongens en meisjes”, vertelt
Sylvia enthousiast. Als moeder van
twee opgroeiende kinderen weet
zij goed wat er bij de jongeren
in de mode is. Daarnaast luistert
Sylvia goed naar de wensen van
haar klanten. In de loop van de jaren heeft Schofies een leuke vaste
klantenkring weten op te bouwen. “We hebben veel klanten uit

Lijst van deelnemende bedrijven

Wonen en onderhoud:

Zandvoort, Haarlem, Aerdenhout
en Heemstede. Ik vind het gezellig
om met iedereen even een praatje
te maken. Verder blijft het ontzettend leuk werk om te doen. Elke
dag is anders. Geen één dag is
hetzelfde. Ik heb het altijd al leuk
gevonden om met mode bezig te
zijn”, vertelt Sylvia lachend.

ZandvoortPas

Voor ZandvoortPashouders heeft
Schofies Kindermode een speciale aanbieding. Op vertoon van uw
ZandvoortPas krijgt u in de maand

oktober maar liefst 20% korting op
de gehele collectie winterjassen.
Een warme aanbieding voor in de
koude dagen!
Schofies Kindermode is gevestigd
in winkelcentrum Jupiter Plaza,
Haltestraat 2d. De winkel is zeven dagen in de week geopend.
Maandag van 13.00 tot 18.00 uur,
dinsdag tot en met zaterdag van
10.00 tot 18.00 uur, zondag van
12.00 tot 18.00 uur. Vrijdagavond is
koopavond. Voor meer informatie,
bel 5738047.

Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Mark Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:
Grand Café 25 - Kerkstraat
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
She Satehcafé - Zeestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20
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OVZ Cultuurfonds

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Dorpsgenoten

Feestelijke receptie 100 jaar OVZ

Toon Lavertu

Tijdens de open dag van de Algemene Begraafplaats kwam

Dit weekend valt de uitnodiging
bij genodigden in de bus.
Gratis uitnodigingen zijn beperk
t verkrijgbaar bij Tromp Kaasw
inkel
of Moerenburg Parfumerie.

de het Huis in de Kostverloren waar hij zijn levensverhaal
aan mij vertelt.

27 september
Stads- en Dorpsomroepersconcours

28 september
Shantykoren- en
Zeeliederenfestival

3 en 4 oktober
A1GP
dorpsfestiviteiten

Het OVZ-bestuur ontmoet u
graag op 2 oktober a.s.
Met feestelijke groet,
Virgil Bawits, voorzitter
Ondernemers Vereniging Zandvoo
rt

Lief en leed

zegt: “Het kerkhof is mijn grootste showroom.” Inmiddels

Welke Zandvoortse ondernemer
heeft het grootste ‘Hart voor
Zandvoort’?
Dat staat centraal tijdens de fee
stelijke receptie van het 100-ja
rig bestaan
van de OVZ (Ondernemers Ver
eniging Zandvoort). Ondernemers
en inwoners zijn van harte welkom tijd
ens de bijzondere bekendmaking
op donderdag
2 oktober, 18.00 uur in het Ra
adhuis.

Programma:
18.00 uur Ontvangst door OV
Z-bestuur met aperitief en mu
ziek
18.30 uur Opening door Burge
meester Niek Meijer
18.45 uur Uitreiking van het ‘H
art voor Zandvoort’
19.00 uur Borrel met hapje, dra
nkje en muziek
20.30 uur Einde receptie

is Toon gepensioneerd en woont sinds een aantal jaren in

monumentale grafzerken waarvan minstens 99% door

Beste ondernemers en inwoners
van Zandvoort,

Het ‘Hart voor Zandvoort’ is
een ereprijs die is ingesteld do
or het OVZ
Cultuurfonds. Deze prestigieuz
e prijs wordt uitgereikt aan een
Zandvoortse
ondernemer die zich met hart en
ziel heeft ingezet voor cultuur
in Zandvoort.
Het hart wordt overhandigd in
de vorm van een kunstwerk.

Toon Lavertu en zijn vader gemaakt zijn. En zoals hij zelf

overdeed aan zijn twee Amsterdamse neven. “Ik ben eigenlijk
40 jaar te vroeg geboren. Tegenwoordig is het vak vereenvoudigd en wordt alles via de computer en met ingenieuze
machines gemaakt. De enige machine die ik had was die
waar ik machinaal letters in het steen kon hakken.”

ik dorpsgenoot Toon Lavertu tegen. We liepen langs de vele

Wie heeft het grootste ‘Hart voor Zandvoort’?

100 jaar
1908-2008

Het OVZ Cultuurfonds wordt ondersteund door de betere Zandvoortse ondernemers
Aannemersbedrijf Koster | ABN AMRO Bank | Accountantskantoor Huppelschoten | Albert Heijn | Casino Royaal | Anti Slipschool Slotemakers | BDO Accountants | Beachim | Belastingadviseur
N. Bakels | Bloemsierkunst J. en H. Bluijs | Bruna Balkenende | C’est Bon Specialiteiten | C.F. Poppenburg Automaten BV | Café Koper | Center Parcs/Sea Spirit Zandvoort | Circus Zandvoort | Daniel
Groente en Fruit | De Kaashoek | De Zandvoortse Apotheek | DEKA markt | Dobey Zandvoort | Febo Automatiek | Friture d`Anvers | Gall & Gall | HBR Adviescentrum | HEMA Zandvoort | Holland
Casino Zandvoort | Hotel Faber | Hotel Zuiderbad | IJzerhandel Versteege | v.d. Graaf Holding | Jupiter Plaza/Blokker | Kaashuis de Tromp Winkel | Keur en Zoon | Kwekerij van Kleeff | Kuuna
Nederland | La Bonbonnière | Loodgietersbedrijf Spolders | Makelaardij Cense & van Lingen | Makelaardij van Schaik | Modern Art | Mollie & Co | NH Hoteles | Headsigns | Parfumerie Moerenburg
| Play-In Casino Zandvoort | Pole Position | Printing People | RABO Bank | Radio Stiphout | Safariclub | Sea Optiek | Shanna’s Shoerepair | Slagerij Marcel Horneman | Slagerij Vreeburg | Club
Maritime | Vlug Fashion | V.O.F. de Zuid | V.O.F. Spiers-van Ravensberg | Van Dam | Van Dam Vis B.V. | Van Vessem & Le Patichou

I.v.m. A1-festiviteiten is er op zondag 5 oktober geen programma in het Muziekpaviljoen

door Nel Kerkman

“Tijd voor hobby’s had ik niet want mijn werk was mijn
grootste hobby”, zo vertelt Toon verder. Intussen bladeren
we door een heel dik fotoalbum waar het verleden en heden
in staan. Zoals een krantenknipsel uit 1987 met het trieste
verhaal over 70 vernielde grafstenen bij het R.K. kerkhof die
door Toon zijn hersteld. En de dorpspomp op
het Gasthuisplein die tot twee keer toe
vernield werd, de eerste keer door
vandalen, de tweede keer bij het
verfraaien van het plein. Daarna
is er uit China een ander besteld en die staat nu op de
beste plek van Zandvoort,
het Gasthuishofje!

Antonius Lavertu werd geboren op 19 mei 1923 aan de
Haarlemmerdijk in de Jordaan. Vanwege de gezondheid van de 4-jarige Toon, verhuisde het gezin
van Amsterdam naar Zandvoort. Direct na
school ging Toon op 14-jarige leeftijd
bij het bedrijf van zijn vader werken.
Zo ging dat vroeger, want in 1937
was het crisistijd en men was blij
dat je iets kon verdienen. Op zijn
iets van 18 gulden ietste Toon in
weer en wind om 05.30 uur naar
Als uitlaatklep voor alle elde steenhouwerij in Amsterdam
lende die het vak dikwijls
waar hij om 07.30 verwacht werd.
met zich meebracht, waren
Daar leerde hij van zijn vader het
er ook gezellige tijden met
vak en verdiende per week één
veel lol en pret waarbij sociëzilveren rijksdaalder. Na de oorlog
kwam Toon, na diverse kampen en
teit Duysterghast een belangomzwervingen, vanuit Frankrijk terug
rijke rol speelde. Op de vele foto’s
in het album staat Toon verkleed
naar Zandvoort. In 1947 trouwde hij met
bij de destijds geweldige carnavals bij
Jenny Drommel en zette hij, samen met zijn
Duysterghast. Toon en zijn vrouw waren
vader, de grafsteenhouwerij voort. Totdat in 1964
Toon Lavertu
altijd goed voor de hoofdprijs. Zo herinner ik
een stuk grond in Nieuw Noord voor de werkplaats
annex natuursteenbedrijf A. Lavertu werd aangekocht.
me Toon bij een carnaval in hotel Bouwes, daar was hij als
sneeuwwitje verkleed en lag tot het demasqué in een glazen kistje, omringd door zijn dwergen! Als generaal Charles
Steenkunstenaar
Toon Lavertu heeft in de 60 jaar niet als steenhouwer maar de Gaulle in uniform en behangen met medailles zag hij
als steenkunstenaar vele sporen in Zandvoort achtergelaten. er geweldig uit. Met veel plezier kroop hij in de huid van
Niet alleen honderden grafzerken zijn stuk voor stuk door Vader Abraham, ayatollah Ghomeiny of als witte pater. Toon
zijn handen gegaan maar ook de gedenkplaten, (verzets) was dus wel te porren voor een geintje. Zo heeft hij in 1972,
monumenten, badkamers, vloeren, luxe winkelpuien en niet geassisteerd door T. Hezemans en H. Visser, de Lourdes van
te vergeten de vele tafel’s van verdienste die hij voor sociëteit Tetterode stiekem van zijn sokkel gelicht om deze vervolgens
Duysterghast maakte. Met een oog voor detail graveerde naar een feest van Duysterghast te vervoeren.
kunstenaar Lavertu een persoonlijk kenmerk in de marmeren tafels. Er waren geen moderne machine’s die de arbeid Ondanks dat zijn wereldje steeds kleiner wordt, zit Toon nog
verlichtte maar in weer en wind werd het zware werk met niet achter de geraniums. Straks gaat hij heerlijk naar Tunesië
de hamer en beitel gemaakt. Toon was altijd, samen met op vakantie. Er is nog zo veel te vertellen maar helaas; er is
zijn hond Fado, zijn zwerfkat en zijn 12 kippen, in zijn werk- geen plaats meer. Het dikke levensboek van Grootmeester in
plaats aan de Kamerlingh Onnesstraat te vinden. Totdat hij de orde van Oranje Nassau, Antonius Lavertu, heeft een open
vanwege ernstige hartklachten moest stoppen en de zaak einde dus er kan makkelijk nog een hoofdstuk bij!

“Sporten bevordert de sociale contacten”
www.sportinzandvoort.nl

Reeks mooie dagen
vanaf nu
Afgelopen maandag begon de oficiële (astronomische)
herfst ook in het Zandvoortse. Het weer gedroeg zich
met name op dinsdagmiddag eigenlijk helemaal in lijn

met dit kersverse seizoen in een nogal regenachtige,
sombere en kille atmosfeer.
Nog steeds namelijk associëren we de herfst
met regen en wind in een
ronduit gure setting. Het
tegendeel is vaak waar en
dikwijls laat het herfstseizoen juist mooi drogend
weer zien, zoals ook de
komende dagen weer het
geval zal zijn.
Hogedrukgebieden blijven
tenminste tot en met het
komende weekeinde de
scepter zwaaien. In grote
lijnen verandert er dus
bijna niets aan het fraaie
septemberweer de volgende periode. Het accent
van het hogedrukgebied
lijkt op vrij korte termijn
(weekeinde) nabij ons land,
of zelfs boven Nederland te
komen. Dat is een garantie
voor fraai en kalm weer.
Vanaf vandaag worden
de nachten tijdelijk weer
kouder en neemt de kans
op mist ook toe gedurende
de nacht en (vroege) ochtend, vooral richting de
Bentveldse kant. Ook kan
er mogelijk nog een keer
nachtvorst (vorst vlak boven de grond) gaan optreden boven de uitgestrekte
binnenduingebieden.
Waarschijnlijk wordt de
nacht naar vrijdag de koudste uit de reeks in deze regio. De amplitudes (verschil

tussen laagste en hoogste temperatuur binnen
het etmaal) worden dus
weer groter en kunnen
op vrijdag bijna 15 graden
bedragen.
Een mooi weekeinde komt
er vrijwel zeker en dus
prima omstandigheden
op zaterdag en zondag
voor de diverse sportieve
strand- en boulevardactiviteiten. Het kan een ideale 20 graden worden met
amper wind erbij, maar
voor (kite)surfers is dat
dan wel weer te weinig.
Zicht op een belangrijke
weersverandering is er
overigens nog niet echt na
het aanstaande weekeinde. Op de langere termijn
lijkt het hogedrukgebied
boven Scandinavië zich
westwaarts terug te trekken en dat geeft de mogelijkheid tot een meer
noordelijke wind bij ons,
maar vervolgens zien we
dat het Europese weercentrum een hogedrukgebied dan weer projecteert
richting regio Noordzee.
De kans op een overgang
naar een fase met veel
wind, bakken met regen
en stormperikelen lijkt
voorlopig erg klein.
weerman Marc Putto
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18
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8
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7
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5%
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ono. 3-4

ono. 3-4

noord 3

Weer
Temperatuur

Wind

15

Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilderswerkzaamheden
.................

Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
.................
Klussenbedrijf Rico.
Voor al uw kleine klussen
in en om het huis.
Redelijke prijs.
Voor info: 06-1423 2051
.................

Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of
06-44696001. ;
Met garantie en KvK.
.................

Gut o gut. Op 1 oktober gaat
Appie Poet jr.
met de VUT. Van harte!
Met een dikke kus van
je zwager en je zus.

Het Pakhuis.
Tweedehands
artikelen en planten.
Kennemerweg 6
Zandvoort.
Open:
don-vrij-zat 10-17 uur.
.................

SHIATSU.
en stoelmassage. Deze
heilzame acupressuur
massage kan helpen
gezondheidsproblemen te
verminderen of voorkomen.
Tel. 023-542 78 58,
www.shiatsis.nl
.................

Vanaf 8 sept. t/m 3 okt. heb
ik weer de volgende aanbieding: complete gezichtsbehandeling (bestaande uit:
reiniging, peeling, epileren,
verwijderen oneffenheden,
massage en masker) en
rug-schouder-nekmassage. Samen voor € 55,-.
Natuurlijk zijn ook losse
behandelingen te boeken.
Beautysalon Myrna,
06-4831 8230
.................

God heeft u lief en heeft
een plan met uw leven.
Wilt u God leren kennen?
Ga naar www.godheeftulief.com of mail naar gebedzandvoort@hotmail.com.
Of bel 5363804

Administratiekantoor

K. Willemse
Administratie en
belastingaangiften

Zandvoort kent talloze klei-

voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf

veel toeristen als dorpsgeno-

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl

Zakelijke
zandkorrels €10,- (excl.BTW)

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

interieur-

winkels, speciaalzaken maar

Roy van Buuringen, 19 jaar, werkzaam bij Hotel Hoogland, organisator en DJ bij ZFM Zandvoort:
“Ik vind het winkelaanbod in Zandvoort erg slecht. Van mij mogen er inderdaad meer winkels komen, die zowel toeristen als Zandvoorters aantrekken. Veel mensen gaan nu naar Haarlem, omdat
er hier niet zoveel te beleven is. Wat ‘bekende’ winkels om mensen aan te trekken in het dorp te
blijven, lijkt mij een goed idee. Ik vind trouwens dat er in Zandvoort best veel winkels leegstaan,
wat erg zonde is. Zandvoort is goed op weg, maar het winkelaanbod kan zeker leuker!”

van Zandvoort. Toch gaan

Op z’n mooist
met bloemen

mensen om echt te ‘shoppen’
vaak elders op zoek. Bijvoorbeeld in Haarlem, waar eigenlijk alles te vinden is. Wij

Ellen Bluijs, 21 jaar, studeert aan de Hoge Hotelschool in Den Haag en werkt bij Café Koper:
“Ik ben het eens met deze stelling. Wat er vooral ontbreekt, is een warenhuis en de verschillende
bekende kledingwinkels. Echter waar vooral naar gekeken moet worden is het aantal speciaalzaken
dat gevestigd is in Zandvoort. Naar mijn idee zouden deze ook elders gesitueerd kunnen worden.
Hierdoor zullen de A-locaties voor andere winkels, die meer gericht zijn op de massa, beschikbaar
worden.”

vragen het panel van deze
week wat zij vinden van het
Wie heeft donderdagmiddag bij
Center Parcs of bij
De Duinroos mijn
digitale camera
gevonden?
Emotionele waarde.
06-18399595
.................

Man zkt jonge vrouw
voor erotisch contact.
Vergoeding € 100.
Discr. verz. 5716998

Te koop: 2 witte MDF
linnenkasten. 1x 250x220,
3deurs (1 met spiegel):
€ 150,-.1x 150x220,
2 schuifdeuren: € 100,-.
Tel. 5717165
.................

Gezocht:
woonruimte in Zandvoort.
Voor 2 pers. (man+kind).
± € 600 p.mnd.
Tel. 06-55533112.
Met spoed ivm scheiding.
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SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen
tevens door u in te vullen:

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Kledingwinkels,

Jelica Petrovic, 18 jaar, begint in september met een opleiding tot schoonheidspecialiste:
“Ik vind het winkelaanbod in Zandvoort oké. Je hebt eigenlijk van alles wat. Het enige wat ontbreekt zijn de grote modeketens, zoals H&M, Only, Vero Moda. Maar voor al deze winkels kun je in
het nabijgelegen Haarlem terecht. Alleen een goede, mooie sportwinkel mis ik wel in Zandvoort.
Voor de rest ben ik tevreden met het winkelaanbod.”

kleuren het winkelaanbod

1

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

ten hun geld graag uitgeven.

aantal grote winkelketens

Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst
onder de volgende voorwaarden:
• Geen onroerend goed of auto’s
• Geen goederen met een waarde boven
de €500,• Geen personeels- of zakenadvertenties

“Het winkelaanbod in Zandvoort is te klein.
Daar moet verandering in komen!”

ne boetiekjes, waarin zowel

ook veel restaurantjes en een

ZANDKORRELS INVULBON
Particuliere
zandkorrels €5,-

Talk of the town

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

winkelaanbod in Zandvoort;
is dit te klein of prima?

I Know Where It’s @

Toeristen van de week
De Duitse scholieren Daniel
Haringen (15), Patrick Wilmsein (15) en Max Steilberg
(17) uit Kaiserberg zijn op
studiereis. Samen met hun
klas verblijven ze in Center
Parcs. “We blijven een paar
dagen in Nederland om
zoveel mogelijk van jullie
land te zien. Een week is
kort, daarom komen we met
een groepje nog een keertje terug alleen dan zonder
leraren”, aldus Daniel.
Op de boulevard wacht een
groepje medescholieren ongeduldig op de drie jongens.
Niet zo gek, want er staat een
bezoek aan het Circus op het
programma. De stemming zit
er goed in. “Iedereen is nog
een beetje gaar van de reis,
maar we willen vandaag naar
het Circus. Het is mooi weer
dus we gaan het dorp verkennen en later op het strand
wandelen. Er is hier gelukkig
van alles om de te doen, dus
we hoeven ons niet te vervelen”, lacht Patrick Waarom het
Circus? “Omdat het vandaag

De stelling:

!
G
N
O
J

Vrijdag 26 september:
Vanaf 22.00 uur, afscheidsparty van DJ Sheep in
Danzee. Met o.a. DJ Marc, DJ Ricardo, DJ Robin K.
en special guest DJ Raymundo!

Daniel, Patrick en Max

onze eerste dag is mogen we
van de leraren iets voor ons
zelf doen. Het Circus ziet er
cool uit. We liepen er vanmiddag langs en zagen al die gokmachines en speelautomaten. Ik heb wel zin om even
een paar spelletjes te doen”,
antwoordt Max.
Voor de rest van de week
staan er leerzame en culturele uitstapjes op het programma. Daniel somt op: “Morgen
gaan we naar het Frans Hals
museum in Haarlem, woensdag naar Amsterdam om een
bezoekje te brengen aan het
Scheepvaartmuseum en het
Anne Frank Huis, donderdag
gaan we naar Den Haag
en vrijdag naar Rotterdam.

Zaterdag gaan we een rondvaart maken in Amsterdam
en naar Madame Tussaud en
de zondagmiddag hebben
we vrij. Maandagochtend
vertrekken we weer vroeg
in de ochtend terug naar
Duitsland.”
De groep heeft als opdracht
meegekregen om een virtueel reisverslag te maken over
wat ze gezien en geleerd hebben over Nederland. Het reisverslag zal te zien zijn op de
website van de school. En wat
vinden de heren tot nu toe
van Nederland? “Zandvoort
is leuk, Center Parcs heeft
een te gek zwembad en de
rest zullen we deze week wel
zien”, vat Max samen.

Zaterdag 27 september:
‘Op volle toeren’ naar het Patronaat in
Haarlem deze zaterdagavond! TMF presenteert The Opposites, samen met Dio en
Flinke Namen, ‘Op volle toeren’. Kaartjes
voor dit hiphop-spektakel kosten €15 in de
voorverkoop. Aanvang is 20.00 uur.
Zaterdag 27 september:
Zijn de kaartjes voor de Opposites uitverkocht? Dan kan je ook naar de halve
finales hiphop/r&b van de Grote Prijs
van Nederland in de kleine zaal van het
Patronaat. Dit feestje begint om 19.30 uur
en een kaartje kost €7,50.
Zondag 28 september:
Kom naar het slotfeest Sneakerz van BLM9
(Bloemendaal aan Zee) om het strandseizoen uit te luiden. Met een line-up aan top
DJ’s als Erick E, Gregor Salto, Lucien Foort,
Roog en Benny Rodrigues wordt het gegarandeerd feest. Sneakerz begint al ’s middags om 15.00 uur en duurt tot 00.00 uur.
Een kaartje kost €15.

column

Zo van mij

Ik heb toch zo’n mooie tas
gezien. Alleen vertel ik niet
waar en wanneer, want ik
ben doodsbang dat iemand
anders er dan mee vandoor
gaat. En dat is niet de bedoeling, want dit juweeltje is
van MIJ. Van mij en niemand
anders. Al dagen droom ik er
van om hem om mijn arm
te slaan en overal mee naar
toe te nemen. Ik verheug me
er op om er ongegeneerd
mee te pronken en jaloerse
blikken op te wekken. Om
vragen als “waar heb je die
vandaan?” te beantwoorden
met:“weet niet, ik heb ‘m van
een vriendinnetje gehad!”
Het is inderdaad kinderachtig. Maar wat is er nou lekkerder dan af en toe iets van
jezelf helemaal voor jezelf te
houden en met niemand anders te delen? Op sommige
momenten helemaal niets!
En juist op die momenten is
verplicht delen zo vervelend.
Een voorbeeld: je denkt even
lekker voor jezelf een patatje
te eten, maar je komt onverwachts een bekende tegen.
Jullie staan wat te praten
en vervolgens spreekt je
gesprekspartner de volgende gruwelijke woorden
uit: “ach, mag ik één frietje
van je pikken?” AAAAAAH!!
‘Koel blijven’, denk je en je
antwoordt vriendelijk: “ja
tuurlijk!” Maar van binnen
baal je en zou je het liefst
zeggen wat je werkelijk
denkt: “als je friet wilt, koop
dan lekker zelf!” Want één
zo’n lullig frietje kan op zo’n
lekker-voor-jezelf-moment
al fataal zijn.
Misschien een wat extreem
voorbeeld, maar in de praktijk werkt het af en toe gewoon zo. Af en toe, want
over het algemeen ben ik
een goede deler. Geef ik
mijn klasgenootjes altijd
een dropje uit de rol die ik
regelmatig uit de snoepautomaat trek en ben ik
uiteraard altijd bereid te
vertellen waar ik mijn gave
nieuwe spijkerbroek
heb gekocht. Maar
deze tas; oehh, deze
tas is zo van mij!

Pauline

ZANDKORRELS
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De informatie pagina van de sportraad
www.sportinzandvoort.nl

Kenamju

Sportcentrum Kenamju bestaat dit jaar 60 jaar. Twee

sportcentra die uitgegroeid zijn tot veel meer dan alleen
een judoclub. Kenamju is een begrip, niet alleen in Nederland maar ook in Europa en over de hele wereld! Een waslijst aan wereldtoppers zijn voortgekomen uit de Kenamju
judo-, karate- en jiujitsu stal. Maar Kenamju is meer, naast
deze ‘budo sporten’ is er een ruime keus aan activiteiten.

Kenamju is een dynamisch
bedrijf waarbij de sporters
centraal staan. Of je nu
oud, jong, dik, dun, lang,
kort, man of vrouw bent is
voor Kenamju niet belangrijk. Aandacht besteden
aan de klanten vinden ze bij

Kenamju erg belangrijk. De
mensen die komen sporten,
komen voor hun plezier en
dat maakt de sfeer erg relaxt.
Onderhand biedt Kenamju 20
verschillende sporten aan in
het sportcentrum. Die kunnen worden ondergebracht in

drie hoofdgroepen: budo (alle
vechtsporten), aerobics (bewegen op muziek) en itness
(werken met gewichten en
cardioapparatuur). Spinning,
de jongste activiteit, is een
doorslaand succes. Een
groepsles waarbij je op speciale ietsen onder begeleiding
van een instructeur op een
opzwepende beat helemaal
uit je dak kunt gaan. Verder
wordt er erg veel aandacht
besteed aan 55+ gymnastiek,
pilates, medisch itness (revalidatie) en natuurlijk willen ze
ook bij Kenamju de jeugd aan
het sporten hebben. Overdag
zijn er zelfs speciale uren met
kinderopvang.
Kenamju is 7 dagen per
week geopend (dus ook op
zondag!). Bent u enthousiast geworden? Bel dan voor
informatie 5715829 of kijk op
www.kenamju.nl.

Zandvoortse Sport Combinatie

Een beetje verscholen tussen de Korverhal en de Open Golf Zandvoort ligt de kantine van de

Zandvoortse Sport Combinatie ZSC’04. Deze sportvereniging is in 2004 ontstaan uit de fusie
tussen Zandvoormeeuwen Handbal en TZB.
In de loop van de jaren is
de vereniging meegegroeid
met de veranderende wensen van haar leden. Hierdoor
kent de vereniging nu 5 afdelingen: handbal, futsal,
tennis, honk- en softbal en
darts. Iedere afdeling, onder
de bezielende leiding van
een groep zeer enthousiaste vrijwilligers, kent een
eigen spelniveau op vaste
speel- en trainingsdagen
tijdens speciieke perioden.
Door deze unieke combinatie biedt de vereniging voor
iedere Zandvoorter altijd wel
de juiste sportmogelijkheid
op het gewenste niveau,
speeldag of seizoen.

De afdeling:

• handbal speelt compe-

titief dames- en jeugdhandbal. De trainingspiek
ligt op dinsdagavond en
de wedstrijden zijn veelal
op zondag. In het voor- en
naseizoen vindt de handbal buiten plaats op verharde velden. In de winter
verplaatst het handbal zich
naar de Korverhal.
• tennis speelt uitsluitend
recreatief tennis op 4 verharde buitenbanen. In de
wintermaanden zijn er mogelijkheden voor tennisles,
vrij spelen, vrije baanhuur,
racketavonden en onderlinge toernooien.
• honk- en softbal speelt
competitief dames- en herensoftbal en zeer competitief jeugdhonkbal. Trainen is
vooral op woensdagavond

en de wedstrijden vinden
in het weekend plaats. Het
seizoen loopt van april tot
september.
• voetbal kent 3 futsalteams. De senioren en
veteranen spelen competitief op vrijdagavond in de
Korverhal. Het veldvoetbal
speelt onderling recreatief
op de woensdagavond.
• darts kent vrijspelen op
woensdagavond en heeft
competitieve wedstrijden
op de vrijdagavond. Een
aantal teams speelt succesvol op zeer hoog niveau.
Kom gerust eens langs
in de kantine of kijk op
www.zsc.nu voor meer informatie.

Mededeling aan alle inwoners van Zandvoort
Op 04 en 05 oktober 2008 zal op Circuit Park Zandvoort het evenement

A1GP World Cup of Motorsport (A1GP) plaatsvinden.

Ingevolge artikel 8.1 sub b en c en artikel 8.23 van de Wet Milieubeheer
zoals verleend door de Provincie Noord-Holland d.d. 2 januari 2006
informeren wij u hierbij dat wij voor bovenstaand evenement zogenaamde
UBO-dagen zullen gebruiken.
Concreet houdt dit in dat er meer geluid vanaf het circuit hoorbaar zal
zijn dan op andere dagen en/of evenementen.
Met vriendelijke groet,
Directie Exploitatie Circuit Park Zandvoort B.V.
18
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Kok Hans Meijer
neemt afscheid

Afgelopen donderdag nam kok Hans Meijer afscheid van
zijn bewoners en gasten die de afgelopen 35 jaar van zijn

mijn lust en mijn leven

culinaire gaven hebben genoten. Meijer kookte voor het

Van Klei tot Kunst

Huis in de Duinen, Huis in het Kostverloren, A.G. Bodaan en

de aanleunwoningen en huize Meerleven in Bennebroek.

Het woord komt van het Griekse keramos, wat drinkvat

Ook kwamen regelmatig mensen uit het dorp een vorkje

of aardewerkvat betekent. Het wordt voornamelijk ge-

meeprikken gedurende de restaurantdagen.

bruikt voor voorwerpen die van gebakken klei gemaakt

zijn. En voorwerpen van klei staan er genoeg in het ate-

lier van Rina Suijkerbuijk. “Ik heb veel te veel, maar ik kan
niet ophouden!”

25 Jaar geleden zocht ze een hobby waar ze haar creativiteit in kwijt kon. Ze begon met het bewerken van
speksteen, een zachte steensoort. Zo’n ruw stuk steen,
afkomstig uit China, ging ze met beitels te lijf, ze schuurde
met steeds ijner schuurpapier en polijstte de vorm die ze
uitgehouwen had, waardoor verrassende kunstwerken
ontstonden. Omdat het ijne stof dat tijdens het schuren
vrijkwam niet zo gezond is, zocht ze naar een alternatief
en kwam ‘in de klei’ terecht. Elke dag is ze in haar atelier
aan de Koninginneweg 1 te vinden.
Een sculptuur van klei moet eerst een paar dagen aan
de lucht drogen, voordat het in de oven op 1050 graden
gebakken wordt. Na een afkoelingsperiode komt het er na
24 uur uit, waarna het geglazuurd kan worden. Rina stelt
haar eigen kleuren samen. “Ik ben een echte gifmengster”,
lacht ze. Ze gebruikt basisglazuur wat in poedervorm te
koop is en voegt daar pigmenten en oxides aan toe om zo
unieke kleuren te krijgen.

Kadotip

Haar kunstwerken zijn verrassend veelzijdig. Van prachtige
schalen en vazen tot torso’s en elkaar omhelzende man- en
vrouwiguren. Maar ook knotsgekke dieriguren en sieraden in de meest bijzondere kleuren en vormen. Voor elke

Rina Suijkerbuijk

portemonnee is wel iets te vinden. Dus gaat u rustig eens
kijken als u een kado(otje) zoekt. Het is beslist nergens
anders te koop. Het atelier is gevestigd in de voormalige
Mariaschool, een karakteristiek gebouw uit 1920.

Volg een cursus

Rina Suijkerbuijk geeft ook cursussen. Een aantal leerlingen
bezoekt haar atelier al jaren, maar ze start eind oktober ook
voor nieuwe leerlingen die graag eens lekker met klei bezig
willen zijn. Rina leert u verschillende technieken, maar u
maakt wat u zelf wilt. Ze werkt met kleine groepjes, van 4
tot 6 mensen, zodat iedereen persoonlijke aandacht krijgt.
Niet creatief? Geen talent? “Maakt niet uit. Je moet gewoon durven. Ik sta er vaak versteld van wat een prachtige,
leuke en gekke creaties mensen maken. En zelf zijn ze nog
het meest verbaasd”, roept de enthousiaste kunstenares.
De cursussen bestaan uit 8 lessen, die ’s morgens van 9.30
tot 12.00 uur gegeven worden. Bij voldoende belangstelling
zijn ’s middags ook lessen te volgen. Bel voor meer info Rina
Suykerbuyk: 5719399 of 06-0766016.

De eeuwige strijd tegen de gevolgen van alcoholmisbruik
Er wordt in de media tegenwoordig veel aandacht besteed
aan het overmatig drankgebruik onder jongeren. In het

Zandvoort’s Badnieuws uit 1898 (!) is echter een oplossing
gevonden voor het toen ook al actuele probleem. Let u vooral ook op het bijzondere taalgebruik van 110 jaar geleden.
In het Zandvoort’s Badnieuws uit 1898 valt o.a. te lezen:
‘De gemeente Zandvoort is reeds rijk aan allerlei liefdadige
instellingen. Wij hebben een Oude Mannen- en Vrouwenhuis,
een bewaarschool, twaalf diaconiehuizen. Thans hebben wij
een nieuwe stichting gekregen, “Ons Huis”, een lokaal voor
christelijke en maatschappelijke belangen. Zandvoort lijdt
aan hetzelfde euvel als war heel ons vaderland mank gaat:
er wordt veel te veel drank gebruikt. Volgens oficiële opgave werden hier in zeven Zandvoortsche herbergen vertapt
ongeveer veertienduizend liter gedistilleerd.’

In huidig Nederlands vertaald gaat het bericht verder: Deze
hoeveelheid met water verdund voor consumptie, betekent
dat er nu duizenden guldens worden uitgegeven, die vooral
’s winters noodzakelijk zijn voor het onderhoud van de grotendeels arme gezinnen.
‘Goed te keuren is deze toestand natuurlijk niet, maar de ongezelligheid en armoede van de woningen in aanmerking genomen dat vele
mannen en vooral jonge en ongehuwde mannen in den vrijen wintertijd wanneer zij dagen, soms weken niets te doen hebben, de ellende
thuis ontvluchten om zich in de herbergen te vermaken. Verkeerd is dit
ongetwijfeld, maar wie zou hier den eersten steen opnemen en durven
verwijten, zoolang geen gebouw openstond waar mensen kunnen
vergaderen, zonder genoodzaakt te zijn aan de onvermijdelijke (?)
borrellesch te offeren. Thans is er wel om bovengenoemde redenen,
ter voorkoming van lichamelijke en geestelijke ellende te voorkomen
het “Ons Huis” verrezen. Van harte hopen wij dat de jonge mannen van
Zandvoort hier in den winter een gezellig ‘home’ zullen krijgen.’

Vrouwen dronken toen zeker nog niet. Hadden ze vast geen
tijd voor. Nu wel. Proost!

Hans Meijer Foto: Tom Schoemaker

In een met vlaggetjes versierde zaal klinkt vrolijke muziek. De zaal zit bomvol ‘fans’
van kok Hans Meijer die hem
allemaal willen bedanken
voor zijn fantastische kookkunsten. De dag ervoor was
zijn laatste oficiële werkdag.
Wat heeft hij als laatste gerecht gemaakt?
“Gevulde eieren”, lacht Hans,
“want ik had helemaal geen
tijd om te koken. Er waren
zoveel mensen die niet op
de afscheidsreceptie konden komen, maar waarvan
ik wel graag afscheid wilde
nemen.” Gelukkig heeft hij
een geweldig team dat de
keuken draaiende houdt. Hij
zal ze erg missen. Vooral zijn
collega Frans Belunek, waar
hij al 25 jaar mee samenwerkt. Na de receptie voor
bewoners, krijgen ook de collega’s gelegenheid om Hans
alle goeds voor de toekomst
te wensen. Op dit moment is
de sollicitatieprocedure voor
een opvolger nog in volle
gang. Bij Zorgcontact zijn
ze zorgvuldig in het kiezen
van een nieuwe kok. Terecht,

want goed en lekker eten is
belangrijk in het leven.

Varen, varen over de
baren

Op zijn lauweren rusten prefereert Hans absoluut niet.
Hij gaat nog twee dagen per
week koken voor een instelling in Beverwijk. “Zo blijf ik
lekker in mijn vak, zij het wat
rustiger aan.” En thuis? Daar
is mevrouw Meijer de baas
over potten en pannen. “Uit
praktisch oogpunt, want ik
ben altijd eerder thuis dan
Hans”, verduidelijkt ze. “Ik
kook wel als we thuis gasten hebben”, vult Hans aan.
Er blijft nu toch veel tijd
over. Hoe gaat hij dat vullen? “We hebben een eigen
huis, waar altijd wat aan te
doen is. Maar bovenal ben ik
druk met mijn boot”, vertelt
hij. De Meijers hebben een
prachtige kajuitboot met
een lengte van 12,5 meter,
waar ze de Nederlandse
binnenwateren mee bevaren. Mocht u het schip zien
varen, maar geen Hans aan
het roer? Dan is hij vast in de
kombuis te vinden!
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 3 - 2008
Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 16 september
en de verdere in week 38 door het college genomen besluiten
zijn 23 september vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

Werkzaamheden aan de Vuurboetstraat

Op 6 oktober start de gemeente met de werkzaamheden
aan de Vuurboetstraat. Het werk zal medio december 2008
gereed zijn. De werkzaamheden bestaan uit de aanleg van een
infiltratie riool (schoon water zakt in de bodem weg). Tevens
wordt de rijbaan voorzien van nieuw bestratingsmateriaal. De
bewoners van de woningen en bezitters van de garages zullen
door middel van een (bewoners)brief op de hoogte worden
gesteld van de werkzaamheden. Op de garagedeuren wordt
tevens deze melding aangebracht.

Verruiming sluitingstijden horeca tijdens weekend A1 GP

De horecaondernemers die beschikken over een rechtsgeldige
exploitatie, de gelegenheid te bieden i.p.v. 03.00 uur tot 04.00
uur voor publiek geopend te zijn tijdens de nacht van vrijdag
3 oktober op zaterdag 4 oktober en van zaterdag 4 oktober op
zondag 5 oktober 2008.

11 oktober Open Dag gemeente Zandvoort

Hoe werkt uw gemeente? Waar krijgt u subsidie voor? Wat
doet de gemeente met uw klacht? Is het zinvol om te melden
dat stoeptegels niet goed liggen?
Uw gemeente is een actieve gemeente en laat u graag zien
hoe zij werkt. Kom naar de wervelende open dag en maak
kennis met uw gemeente en ontdek wat zij voor u doet. De
open dag is op zaterdag 11 oktober a.s. van 11.00 - 15.00 uur
en wordt gehouden in de centrale hal van het raadhuis en op
het terrein van de remise aan de Kamerlingh Onnesstraat. De
dag wordt om 11.00 uur geopend door de burgemeester in
het raadhuis.
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- Wijziging parkeerverordening i.v.m. invoering herstructureringsvergunning
- Subsidie vakonderwijs muziek
- Begrotingsrapportage 2008-2
- Sluiting
De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal. De entree
vindt u aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur
open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen.
U vindt de meest recente agenda op de website. Van de definitieve agenda zijn tijdens de vergadering ook exemplaren
beschikbaar. Agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten
liggen tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie en
zijn tevens tegen betaling algemeen beschikbaar. De raadvergadering wordt tussen 20.00 uur en 22.00 uur live uitgezonden
door ZFM (kabel FM 104.5, ether FM 106,9).

Commissie Projecten en Thema’s

De Commissie Projecten en Thema’s vergadert op 1 oktober
vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur
open. De entree vindt u aan het Raadhuisplein. Op de agenda
staat:
- Opening
- Vaststelling agenda
- Besluitenlijst vergadering van 21 augustus 2008
- Vaste agendapunten a. inbreng van derden over voorontwerpbestemmingsplan Boulevard Noord” met name over het stuk
grond aan de Tjerk Hiddesstraat
- Buurtgericht werken
- Rondvraag
- Sluiting

In het raadhuis leiden we u graag langs de verschillende informatiekraampjes. U kunt ook een kijkje nemen in de raadzaal
waar de volksvertegenwoordigers de belangrijke afspraken
maken voor Zandvoort. Ook de remise is deze dag open voor
publiek. Hier kunt u kennis maken met de diverse aspecten
van de afdeling Reiniging en Groen. Kinderen kunt u met een
gerust hart meenemen. Speciaal voor hen staan er twee tenten
voor de ingang van het raadhuis waar onder begeleiding lekker
geknutseld kan worden. Iedere bezoeker van de Open dag krijgt
een gratis toegangskaartje voor het Zandvoorts Museum.

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd
zijn. De meest recente agenda vindt u op de website. In deze
commissie kunnen burgers het woord voeren. Dit kan zowel
over onderwerpen op de agenda als over een eigen onderwerp.
Degene die over een eigen onderwerp wil spreken, moet dit
schriftelijk aanmelden. Dit kan ook per e-mail. De aanmelding
moet uiterlijk maandagochtend om 10.00 uur binnen zijn
voor een vergadering die de woensdagavond daarop wordt
gehouden. De aanmelding kunt u zenden aan Gemeente
Zandvoort, t.a.v. de griffie, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort of
per mail: griffie@zandvoort.nl. Afgeven aan de balie van het
raadhuis kan ook. Op de aanmelding moet staan: naam, adres,
telefoonnummer en het onderwerp met een toelichting op een
aparte bijlage. Deze toelichting mag niet te uitgebreid zijn en
liefst worden afgesloten met een concrete vraag, oproep of
iets dergelijks. Naast deze regel gelden extra regels. Deze zijn
te lezen op www.zandvoort.nl (Bestuur Raadscommissies
Inbreng en meepraten) of op te vragen bij de griffie.

Raadvergadering

Reiniging G T rolemmers

De gemeenteraad vergadert dinsdag 30 september. Op de
agenda staat:
- Opening
- Loting
- Ingekomen stukken en mededelingen
- Vaststellen agenda
- Vaststellen notulen van 2 september 2008
- Hamerstuk Vaststelling jaarrekening 2007 openbaar
onderwijs
.
- Personele kosten
- Herbenoemen restantbudget Bereikbaarheid Kust 2005 –
2007

29 en 30 september, 2 en 3 oktober 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 17.30u zijn.
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Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

Zandvoort:
- Bakkerstraat 2a t/m 2d, gedeeltelijk veranderen gevel begane
grond, ingekomen 15 september 2008. 2008-179Lv.

- Brederodestraat 69, gedeeltelijke sloop bijgebouwen, ingekomen 15 september 2008, 2008-180S.
- Brederodestraat 69, gedeeltelijk veranderen woning, ingekomen 15 september 2008, 2008-181Rv.
Bentveld:
- Zandvoortselaan 293, gedeeltelijk vergroten woning, ingekomen 17 september 2008, 2008-182Lv.

Ontwerpbesluit aanvraag kapvergunningen

- Kostverlorenpark, 7 stuks Salix Alba, Schietwilg, 15 Stuks Acer
pseudoplatanus, Gewone Esdoorn, 16 stuks Prunus serotina,
Amerikaanse vogelkers en 30 stuks dode Pinus Nigra, zwarte
den, aanvraag ingekomen op 1 juli 2008, i.v.m. dunning in het
duinlandschap, geen herplantplicht.
De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunning(en)
ligt/liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien
tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een
termijn van zes weken na publicatie hun zienswijzen schriftelijk kenbaar maken bij het college van de gemeente Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Tervisie e

in ontwer

es iten

Vrijstelling artikel 1 lid 1 WRO

Het college is voornemens om met toepassing van artikel 19 lid
1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen
van de bepalingen van het bestemmingsplan “Centrum” voor
het oprichten van een Brede School met woningen en parkeergarage op het perceel gelegen tussen de Prinsesseweg en de
Cornelis Slegersstraat.
De bouwaanvraag met bouwtekeningen, ruimtelijke onderbouwing en overige bijlagen liggen met ingang van 26 september 2008 gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale Balie
van het gemeentehuis tijdens de openingstijden.
Gedurende de termijn van de tervisielegging kan een ieder
schriftelijk dan wel mondeling zijn zienswijzen kenbaar maken tegen de voorgenomen vrijstelling. Schriftelijk dienen
zienswijzen kenbaar gemaakt te worden bij het college van
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort (Postbus 2, 2040
AA Zandvoort). U dient in de rechter bovenhoek van uw brief
“zienswijze” te vermelden. Voor mondelinge reacties kan een
telefonische afspraak worden gemaakt met de heer J. A. Sandbergen of de heer R. den Blanken van de afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling, telefonisch bereikbaar onder het algemene
nummer: 023 - 5740 100.

Verzonden es iten
Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

Zandvoort:
- Kosterstraat 13a, bouw van een winkel met opslag, verzonden
18 september 2008, 2008-037Rv.

Kapvergunningen verleend

- Kostverlorenstraat 123, 2 dennenbomen, verleend op 26 september 2008
- Kostverlorenstraat 91, 8 coniferen, verleend op 26 september
2008
- J. van Stolbergweg 17, 1 dennenboom, verleend op 26 september 2008

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen hebben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande besluiten in
beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen van een
beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een schorsende
werking wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank
dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In geval van
onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van de rechtbank te Haarlem.
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een
kopie van het beroepschrift. Voor het indienen van een verzoek
om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Kapvergunning geweigerd

- Bramenlaan 2 gebouw de Duinkraal, 2 dennenbomen en 6 populieren, aanvraag ingekomen op 28 februari 2008, ivm aanleg
parkeerplaatsen en ontsluitingsweg voor de brandweer.

Verkeersbesluit voor verkeersmaatregelen A1GP

De gemeente Zandvoort zal op 5 oktober 2008 verkeersmaatregelen nemen volgens het “Verkeerscirculatieplan voor zomerse
dagen en grote evenementen op het Circuit Park Zandvoort
(CPZ)”, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 18 september 2007. Onderdeel van dit plan is o.a. de
van Speijkstraat en het Stationsplein geheel fysiek af sluiten
ten gevolge van grote voetgangersstromen van het NS station
richting het evenement A1GP op het Circuit Park Zandvoort
en v.v.; Het college van Burgemeester en Wethouders deelt
mede dat tijdens de A1 Grand Prix op 5 oktober de volgende
maatregelen getroffen worden:
1.fysieke afsluiting (middels dranghekken voorzien van retroreflecterend materiaal) inclusief de borden conform model C01
van bijlage 1 van het RVV 1990 te plaatsen op 5 oktober 2008
tussen 07:00 en 14:00 uur op de volgende locaties:
- de Burgemeester van Alphenstraat bij de aansluiting met de
Burgemeester van Alphenstraat (ingang circuit);
- de Vondellaan bij de aansluiting met de Burgemeester van
Alphenstraat
- de Van Galenstraat bij de aansluiting met de Burgemeester
van Alphenstraat;
- de Tjerk Hiddesstraat bij de aansluiting met de Burgemeester
van Alphenstraat;
- de Trompstraat bij de aansluiting met de Burgemeester van
Alphenstraat;
- de Doctor Johannes G. Mezgerstraat bij de aansluiting met
de Burgemeester van Alphenstraat;
- de van Speijkstraat bij de aansluiting met de Van Lennepweg;
- de Ir. E.J.J. Kuijnderstraat bij de aansluiting met de Zeestraat;
2.fysieke afsluiting (middels dranghekken voorzien van retroreflecterend materiaal) inclusief de borden conform model C01
van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 te plaatsen op 5 oktober 2008 tussen 14:00 en 19:00
uur op de volgende locaties:
- de Burgemeester van Alphenstraat bij de rotonde Boulevard
Barnaart;
- de Burgemeester van Alphenstraat bij de aansluiting met de
Burgemeester van Alphenstraat (ingang circuit);

- de Vondellaan bij de aansluiting met de Burgemeester van
Alphenstraat
- de Van Galenstraat bij de aansluiting met de Burgemeester
van Alphenstraat;
- de Tjerk Hiddesstraat bij de aansluiting met de Burgemeester
van Alphenstraat;
- de Trompstraat bij de aansluiting met de Burgemeester van
Alphenstraat;
- de Doctor Johannes G. Mezgerstraat bij de aansluiting met
de Burgemeester van Alphenstraat;
- de Van Speijkstraat bij de aansluiting met de Van Lennepweg;
- de Van Lennepweg bij de aansluiting met de Van Speijkstraat;
- de Van Lennepweg bij de aansluiting met de Vondellaan;
- de Van Lennepweg bij de rotonde met de Doctor Jacobus
P. Thijsseweg;
- de Ir. E.J.J. Kuijnderstraat bij de aansluiting met de
Zeestraat;
- de Burgemeester Engelbertsstraat bij de aansluiting met de
Zeestraat;
- de Hogeweg bij de rotonde met de Burgemeester Engelbertsstraat;
- de Marisstraat bij de rotonde met de Brederodestraat –
Ingenieur Friedhoffplein;
- de Brederodestraat bij de rotonde met de Brederodestraat –
Ingenieur Friedhoffplein;
- het Ingenieur Friedhoffplein bij de aansluiting met de
Meester Troelstrastraat;
- de Meester Troelstrastraat bij de aansluiting met de Cort van
der Lindenstraat;
3.het instellen van éénrichtingsverkeer op Boulevard Barnaart
tussen de Burgemeester van Alphenstraat en de Burgemeester
Engelbertsstraat door plaatsing van de borden conform model
C02 en C03 van bijlage 1van het RVV 1990 voor de periode van
afvoer van de bezoeker van 14:00u tot 19:00u;
4.het instellen van een gebod tot rechtsafslaan ter hoogte van
de Burgemeester van Alphenstraat voor verkeer op de Trompstraat, de Tjerk Hiddestraat, de Van Galenstraat, de Vondellaan en de toegang tot het circuit-terrein (Burgemeester van
Alphenstraat) door plaatsing van de borden conform model
D05 van bijlage 1van het RVV 1990;
5.het instellen van een parkeerverbod van 3 tot en met 5 oktober 2008 door het plaaten van borden E01 van bijlage I van
het RVV 1990 op de volgende locaties:
-in het Wagenmakerspad op de locatie waar de parkeervakken
aanwezig zijn.
Zodoende is de doorgang voor hulpdiensten voor het evenement op het het Gasthuisplein en het Circus Zandvoort
gewaarborgd.
Bewoners en ondernemers worden verzocht de doorrijpas voor
afsluitingen op een goed zichtbare locatie achter de voorruit
van de auto te plakken, hierdoor ontstaan er geen problemen
met de herkenbaarheid van de belanghebbende voor de hulpdiensten en bevoegde verkeersregelaars.

Overige verkeersbesluiten

Kijk vandaag op www.zandvoort.nl voor verkeersmaatregelen
in het kader van het Shanty-korenfestival op zondag 28 september 2008.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. 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. 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.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag
t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 – 16.00 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

Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur
Donderdag:
08.30 - 20.00 uur
Vrijdag:
08.30 - 12.30 uur
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
Tollensstraat 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 collegelid
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling
verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur.

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.

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

voetbal

- zaterdag

Zaterdagvoetballers laten kans op 3 punten liggen

Het zaterdagelftal van SV Zandvoort heeft uit tegen Amstel-

veen/Heemraad de kans op de eerste gewonnen wedstrijd

van dit seizoen laten liggen. Bij een 1-1 stand kregen onze
plaatsgenoten in een zinderende eindfase een groot aantal
opgelegde kansen, maar het doel werd niet gevonden.

Maurice Moll probeert Nigel Berg te bereiken

Bij aanvang waren zowel Hans Engl als Stein
Stobbelaar weer in staat om
hun basisplek in te nemen,
alleen Sven van Nes is nog
niet speelklaar na de blessure die hij in de eerste wedstrijd opliep.

softbal

Zandvoort begon goed aan de
wedstrijd en had vooral het
eerste half uur het beste van
het spel. Amstelveen kon daar
slechts een paar aanvallen
tegenover stellen, alhoewel
er één of twee door de nog
steeds in uitstekende vorm

verkerende Boy de Vet onschadelijk moesten worden
gemaakt. Vlak voor rust kreeg
Zandvoort eindelijk de beloning voor hun aanvalsdrift.
Een bijna perfecte steekpass
van Nigel Berg bracht Remco
Ronday in stelling die via een
schot in de korte hok de keeper het nakijken gaf, 0-1.

Na de rust probeerden de
gastheren om de opgelopen
achterstand goed te maken.
Zandvoort begon achteruit te
voetballen en maakte min of
meer dezelfde fout als in de
wedstrijd tegen HBOK, het
leunde weer op de verdediging zonder dat daar aanvallende acties uit kwamen.
Met een kl eine 20 minuten
te gaan liet de snelle aanvoerder van Amstelveen zijn
hielen aan de Zandvoortse
verdediging zien en maakte
de op dat moment verdiende
gelijkmaker. Dit was en sein
voor een laatste kwartier druk

op het Amstelveense doel.
Echter wie van Zandvoort de
kans ook kreeg, hoe zwaar
de druk ook was, Amstelveen
wenste niet te capituleren.
Steeds was een been, een
paal of een lat die de verdiende Zandvoortse overwinning
in de weg zat. De uitmuntend
leidende scheidsrechter blies
af bij de stand 1-1 waardoor
Zandvoort nog steeds niet
het zoet van de overwinning
heeft mogen smaken.
Komende week speelt
Zandvoort thuis tegen ZOB.
De bewoners van Zuidoost
Beemster wonnen verrassend met 2-0 van HBOK, dat
wel twee doelpunten afgekeurd zag worden. Zandvoort
is dus gewaarschuwd!
Overige uitslagen 2e klasse
A: DVVA – WV-HEDW, 2-0;
HCSC – Swift, 0-2; Marken –
ZCFC, 3-0 en Monnickendam
– Kennemerland, 0-2.

ZSC-softballers bevestigen titel

De heren softballers van ZSC hebben de afgelopen week
laten zien dat de titel in de 4e klasse C niet voor niets in

Zandvoort terecht is gekomen. De thuiswedstrijd tegen
nummer twee Vennep Flyers 2 werd met 13-3 gewonnen en

zaterdag moest degradatiekandidaat DIO er op eigen veld
in Haarlem met 18-4 aan geloven.
Nadat Vennep Flyers in de 1e
inning een 0-1 voorsprong
had genomen, zette de
ZSC-aanval de achterstand
al in de gelijkmakende slagbeurt om in een 2-1 voorsprong. Tjeerd Buijs en Peter
Douma wisten met behulp
van honkslagen van Ben
Draijer en Ruud Bijl voor 2-1
te zorgen. Een run van Jeroen
van ’t Wout vergrote in de 2e
inning de voorsprong naar
3-1. In de 3e inning nam ZSC
deinitief afstand op basis
van vier honkslagen, waaronder een homerun van Alex
Verhoeven. Ook Douma, Bijl,
Marcel Paap, Jeroen van ’t
Wout en Hans Rijnders scoorden, 9-1. Vennep Flyers kwam
22

in de volgende slagbeurt
nog terug tot 9-2. Nadat
onze plaatsgenoten in de in
de gelijkmakende slagbeurt
niet hadden weten te scoren,
wist Vennep Flyers opnieuw
de thuisplaat te bereiken,
9-3. Een tweede homerun
van Alex Verhoeven waarop
ook Jeroen van Soest, Bijl en
Paap scoorden betekende
dat er een verschil van tien
punten ontstond, waardoor
de wedstrijd voortijdig beeindigd kon worden met
een 13-3 overwinning voor
ZSC. Buijs werd met de cijfers 3x 3-slag, 1x 4-wijd en 3
honkslagen tegen de winnende werper. Verhoeven
was met drie honksl agen,

waarvan twee homeruns,
uit vier beurten de beste
slagman.

DIO

Voor de uitwedstrijd tegen degradatiekandidaat
DIO moest ZSC een beroep
doen op een aantal invallers, waaronder de werpster
van het damesteam Wilma
van Riemsdijk. Zij speelde
een uitstekende wedstrijd
in het midveld en ook in het
slagperk stond ze haar ‘mannetje’. Danny van Soest, Ben
Draijer (3 uit 5), Jeroen van ’t
Wout (4 uit 5), geholpen door
stootslagen van Ed Koper en
Melvin Koelemeijer, zorgden
voor een 0-4 voorsprong in
de openingsslagbeurt. DIO
stelde daar op het werpen
van Han van Soest (0-1-9)
twee runs tegenover, 2-4. Na
een puntloze 2e inning sloeg
ZSC in de 3e inning opnieuw
toe. De werper van de thuisclub moest andermaal vier

runs toe staan. Vier honkslagen waaronder een 3-honkslag van Jeroen van ’t Wout
leverde ook runs op van
Wilma van Riemsdijk, Hans
Rijnders en Han van Soest,
1-8. In de 4e inning scoorde
alleen DIO (2-8), terwijl de
stand in de 5e inning ongewijzigd bleef. In de 6e inning
sloeg de ZSC-aanval de verdediging van DIO volledig
weg. Een solohomerun van
Ben Draijer was de inleiding
voor een slagbeurt waarin
ook Bijl (2x), Van ’t Wout,
Van Riemsdijk, Rijnders, Han
van Soest, Ed Koper, Danny
van Soest en opnieuw Ben
Draijer wisten te scoren,
waardoor het 2-18 werd. Dat
DIO in de gelijkmakende 6e
slagbeurt nog op 4-18 kwam
deerde de Zandvoortse formatie niet meer. Komende
maandag 29 september om
19.30 uur wordt het seizoen
besloten met een thuiswedstrijd tegen Bloemendaal.

voetbal

- zondag

autosport

Robert Doornbos en Jeroen Bleekemolen
vormen rijdersduo A1 Team Nederland

Wachten op eerste punten

Het zijn zware tijden voor het nieuwe zondagelftal van
SV Zandvoort. Na twee wedstrijden nog geen punten

en 16 doelpunten tegen waar er maar 4 voor geproduceerd werden, is een slecht saldo. Zondag moesten Jamal

en zijn mannen naar De Brug, altijd een uiterst lastige
tegenstander.

Ook nu weer, hoewel
Zandvoort vooral in de eerste helft niet slecht speelde. Het nam zelfs brutaal
de leiding na een doelpunt
van Achmet Bayar. Hierna
bleef de wedstrijd redelijk in evenwicht totdat de
doelpuntenmachine van
De Brug op toeren kwam. In
korte tijd scoorden Daviod
Jaminaco, Dura Turncer en
Bader Asah voor de thuisclub. Zandvoort kon daar alleen nog een doelpunt van
de jonge Rim Gerdamanak
tegenoverstellen, waarna

A1 Team Nederland kiest voor het komende A1GP World Cup of Motorsport-seizoen voor
Robert Doornbos en Jeroen Bleekemolen. Het is voor het eerst dat het team ervoor kiest

om met twee coureurs de strijd aan te gaan. Met kersvers Porsche Supercup kampioen

Bleekemolen en voormalig F1-coureur Doornbos heeft A1 Team Nederland een kwalitatief
de Zandvoortse keeper nog
2 keer de bal achter zich tegen het net hoorde gaan,
5-2. Komende zondag komt
DSK, dat zondag thuis tegen
Bloemendaal op 2-2 bleef
steken, op visite. De club uit
Haarlem staat op de derde
plaats met 2 gewonnen
wedstrijden en 1 gelijkspel.

hoog rijders duo in huis gehaald.

Overige uitslagen 4e klasse D: Geel Wit – Olympia
Haarlem, 1-5; SVIJ – Alliance
’22, 1-1; Zwanenburg –
Ripperda, 1-0 en Concordia
– Schoten, 6-0.

basketbal

Jeroen Bleekemolen kijkt toe hoe Robert Doornbos zijn stoeltje past in de A1 bolide

Gewenste start
basketbalteams

Zowel de dames als de heren basketballers zijn de nieuwe

competitie voortvarend van start gegaan. Beiden speel-

den tegen teams waarmee ze in het verleden grote moeite hadden maar wonnen afgelopen weekend van ze. De
dames in Amsterdam tegen US2 met 54-73 en de heren
vrijdagavond uit tegen GBM/Volendam met 65-74.
Trainer/coach Richard Koper
was trots toen hij kon melden dat al zijn dames gescoord hadden. Al vanaf de
eerste jump off nam Lions
de leiding om die gedurende de hele wedstrijd niet
meer af te staan. De eerste
drie kwarten waren voor de
Zandvoortse dames, alleen
het laatste kwart werd gedeeld. Opvallend is de nieuweling Bercis Metz. Zij heeft
in Turkije in de nationale
selectie gespeeld. Alhoewel
zij een aantal jaren geen
bal meer heeft aangeraakt,
kan de kenner toch zien dat
zij veel voor Lions kan betekenen. Topscores werden
genoteerd voor Martine
Loos (16), Sabine Dijkstra en
Wendy Bluijs (ieder 12).
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Heren

Volendam speelt al jaren samen en is een geroutineerde
en geduchte tegenstander.
Het is daarom prettig te zien
dat het Zandvoortse team met
goed basketbal aan de goede
kant van de score is gebleven.
Zowel verdedigend als aanvallend heerste de teruggekeerde Niels Crabbendam onder
de borden. Daardoor kon Ron
v.d. Meij zich op de lanken
uitleven met afstandschoten
die vaak vielen. Op het moment in het vierde kwart dat
de thuisclub de aansluiting
dacht te hebben gemaakt,
sleepte Sander Verboom met
een aantal 3-punter de zaak
toch nog richting Lions om
uiteindelijk een fraaie overwinning te halen.

Wat betreft de verdeling
van races tussen beide coureurs zal het om en om zijn,
een roulatiesysteem dat alleen Frankrijk in het eerste
A1GP-seizoen hanteerde.
Bleekemolen neemt de
openingsrace op Zandvoort
voor zijn rekening, waarna
Doornbos zijn debuut maakt
in het Chinese Chengdu.
Bleekemolen neemt daarna
Maleisië, Indonesië, Portugal
en de race op 29 maart (de

futsal

locatie hiervan wordt nog
bevestigd) voor zijn rekening.
Doornbos komt verder in
actie bij de races van Nieuw
Zeeland, Zuid Afrika, Mexico
en de seizoensinale op het
circuit van Brands Hatch.
De 26-jarige Doornbos: “Dit
is een hartstikke mooie gelegenheid die zich nu voordoet. Ik doe er altijd alles
aan om op het hoogste niveau in de autosport actief

te zijn en mij op deze manier
scherp en paraat te houden.
A1GP past, zeker met de introductie van Ferrari, perfect
daarin. Daarnaast vind ik het
heel bijzonder om voor je
land uit te mogen komen. Ik
denk, en hoop, dat Jeroen op
Zandvoort een goede start
maakt en voor mij een mooi
uitgangspunt in China creeert, waar ik ooit voor Red
Bull mijn beste F1-race heb
gereden.”

Bleekemolen over het nieuwe seizoen: “Ik ben ontzettend blij dat ik na mijn eerste contact met A1GP nu
ook de nieuwe fase ‘A1GP
Powered by Ferrari’ mee
kan maken. Betere auto’s,
betere banden, aanpassing in de reglementen.
Het biedt ons denk ik weer
een grotere kans optimaal
te presteren. Na de test van
vorige week ben ik enorm
gemotiveerd en ik zie geen
enkele reden waarom wij
ons niet in het titelgevecht
kunnen mengen komend
seizoen.”
Seatholder Jan Lammers:
“Zonder andere coureurs te
kort te doen denk ik dat we
met onze keus voor Robert
en Jeroen echt een prachtig rijders duo hebben. We
hebben ook getracht te
luisteren naar de wensen
van het publiek. De resultaten van zowel Robert als
Jeroen spreken echter voor
zich. Robert is natuurlijk
gezegend door de magie
van de Formule 1 en heeft
ook in de Champcar uitstekend gepresteerd en Jeroen
heeft zowel binnen A1GP
als daarbuiten veel laten
zien. We gaan er een mooi
jaar van maken!”

ZSC’04 begint goed aan het seizoen

Het begon met een valse start op 5 september, maar in-

middels heeft ZSC’04 al weer twee wedstrijden gewonnen

in de tweede klasse. Afgelopen seizoen wisten de Zandvoorters naar deze klasse te promoveren met zeer mooi
futsal.

Bij de eerste wedstrijd,
waar ZSC’04 op bezoek
kwam bij De Stal ’81, lieten de Zandvoorters de
Spaarndammers achter in
tranen. ZSC’04 won met 2-7,
waarbij de nieuwe aanwinst
Maurice Mol van grote waarde bleek te zijn.

Afgelopen vrijdagavond in
de Korverhal was de ploeg
van coach Marcel Paap wederom succesvol met een
aantal bekende namen zoals aanvoerder Michel van
Marm, keeper Sander van
der Wal, Nicky en Mitchell
Post, Bas Lemmens en een

opvallend afgetrainde Mark
Hoppe. ZSC’04 kwam in actie tegen TT/Goodnight dat
vooraf door Paap werd bestempeld als ‘lastig’. De zorgen bleken uiteindelijk niet
terecht, want ZSC’04 begon
weliswaar aarzelend aan het
duel, maar na de eerste helft
keken de bezoekers al weer
tegen een 5-0 achterstand
aan. TT/Goodnight kwam in
de tweede helft even terug,
maar het verschil werd nooit
kleiner dan vier doelpunten.
Keeper Van der Wal pakte

zijn doelpuntje mee, maar
Lemmens en Mitchell Post
waren de meest productieve
spelers bij ZSC’04. De eindstand, op het nieuwe scorebordje, werd bepaald op 8-3.
“Het zijn weer drie punten
en dat is aan het begin van
het seizoen altijd lekker”, was
het nuchtere commentaar
van de Zandvoortse coach
na aloop. In de stand staat
ZSC’04 aan kop met zes punten uit twee gespeelde wedstrijden.

Jan Lammers opent
Rob Slotemakerstraat

Met het doorknippen van het lint, heeft Jan Lammers of-

icieel de Rob Slotemaker straat geopend in Zandvoort.
Sinds 18 september bestaat er een permanent slipgevaar
bij de ingang van huidige anti-slipschool, aan de voormalige Vondellaan.

Jan Lammers, ooit
begonnen als baanspuiter, is inmiddels
een groot coureur en
teameigenaar van
een groot raceteam.
Met het Racing Team
Oranje, het A1 GP
team en een actieve
loopbaan als coureur
heeft Jan een druk bestaan. Gelukkig had
hij toch even tijd kunnen vrijmaken voor
het openen van ‘zijn’ Foto: Chris Schotanus
Rob Slotemakerstraat.
Een initiatief van Slotemakers van Rob zelf.” Lammers zelf
anti-slipschool.
draagt de organisatie een
warm hart toe en werkt nog
Jan is zeer content met het regelmatig samen met het
bestaan van deze straat: “Rob organiseren van zijn eigen
krijgt hiermee de eer die hem incentives.
toekomt. Hij was zijn tijd ver
vooruit toen hij in 1957 de Precies 29 jaar na het overanti-slipschool oprichtte en lijden van Rob Slotemaker
ook aan de basis stond van heeft Zandvoort nu zijn eide huidige Rensportschool gen Rob Slotemakerstraat, bij
Zandvoort. Inmiddels zijn de ingang van Slotemakers
beide organisaties diep ge- anti-slipschool. Slotemaker
worteld in de wereld van rij- overleed in 1979 tijdens
vaardigheidstrainingen, nog een race op het circuit van
steeds volgens de principes Zandvoort.

adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles
wat in Zandvoort leeft. De adverteerders in de krant van deze week zijn:
(In alfabetische volgorde)
Administratiekantoor K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding
Zandvoort
Auto Strijder
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Bertram & Brood

Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Alex
Café Oomstee
Café ‘t Badeendje
Cense en van Lingen
Chin Chin
Circuit Park Zandvoort
Circus Zandvoort

Club Nautique Strandpaviljoen 23
Danzee
Dorsman Assurantiën

Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.

IJzerhandel Zantvoort
Joost van Diepen
Nympheia
Ondernemers Vereniging Zandvoort
Pluspunt Boomhut
Printing People Group
Remo de Biase

Ruud Zander Schoonmaakbedrijf
Sam van Lingen Haarlem B.V.
Sea Optiek
Take Five
Thai Paap Strandpaviljoen 17
Thalassa Strandpaviljoen 18
Uitvaartcentrum Haarlem

Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van der Valk & Swart Notarissen
Vlug Fashion Men’s Wear
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Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR Zandvoort Tel: 023-5 715 715

villa aan boulevard

Boulevard Paulus Loot 65
Goed onderhouden en zeer smaakvol gerenoveerde vrijstaande villa op één
van de mooiste locaties van de boulevard gelegen.
Door de iets hogere ligging op een royale kavel van 730 m2 en de fraai
aangelegde voortuin ziet u vanuit de living alleen het prachtige levende
schilderij van de zee in al zijn elementen. Deze ligging zorgt ervoor dat u
vooral de ruimte en de rust ervaart. De villa beschikt verder over 3
slaapkamers, oprit, garage voor 2 auto’s, diverse zonneterrassen en uniek
zee- en duinzicht.
• Bouwtekeningen aanwezig voor vergroten van de woning tot ca. 880 m3
• Geheel voorzien van dubbele beglazing
• Gebruiksoppervlakte thans ca. 165 m2

Vraagprijs: € 1.595.000--

www.cvl.nu

nieuw

Brederodestraat 28

Heerlijk wonen in een vrijstaand huis aan de mooie Brederodestraat!
Deze sfeervolle woning, gebouwd in 1914, heeft alle ingrediënten in zich om
echt “thuis” te komen; een woonkamer met serre, open haard, boekenwand,
eetkamer met openslaande deuren naar de romantische achterplaats met
privacy. ….. Kortom, wij nodigen u graag uit voor een bezichtiging om zelf
de sfeer te komen proeven.
•
•
•
•

Zeer goed onderhouden en goed geïsoleerd
Originele paneeldeuren in alle vertrekken
Gunstig gelegen nabij zuidduinen, strand, winkels en openbaar vervoer
Gebruiksoppervlakte ca. 110 m2

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie
nieuw

Brederodestraat 109
Luxe, comfort, rust en ruimte zijn de sleutelwoorden voor deze bijzondere
vrijstaande villa op een kavel van 1734 m2 direct achter de Zuid-boulevard
van Zandvoort. Onder architectuur is deze woning met veel gevoel voor
design en sfeer omgetoverd tot een adembenemende villa op een werkelijk
prachtige locatie. Deze woning beschikt over een royale sfeervolle living
met een luxe open woonkeuken, werkkamer, waskamer, 3 slaapkamers,
2 luxe badkamers, een oprit voor meerdere auto’s en een royale garage
voor 3 auto’s. De prachtige, onder architectuur aangelegde tuin vormt één
geheel met het achterliggende duinlandschap en beschikt over automatisch
sproeisysteem, tuinverlichting en diverse zonneterrassen.
• Gebruiksoppervlakte ca. 225 m2 (excl. garage), inhoud ca. 1100 m3

Vraagprijs: € 398.000,--

in prijs verlaagd

Vraagprijs: € 2.199.000,--

rustig gelegen

nieuw

Burg. van Fenemaplein 4/6

Piet Leffertsstraat 30

Jac. Van Heemskerckstraat 65

Direct te betrekken! Ruim zonnig 4 kamer appartement (verbouwd naar 3
kamers) met zeezicht aan woonkamerzijde en aan de achterzijde uitzicht
op het dorp. Er zijn balkons aan zowel land- als zeezijde en het complex
beschikt over een lift

In een rustige woonwijk gelegen degelijk gebouwde tussenwoning met
voor- en diepe zonnige achtertuin op het zuidwesten met stenen schuur en
achterom. Uit de straat loopt u direct in de vrij toegankelijke Zuid-duinen.
Alle voorzieningen (openbaar vervoer, winkels) zijn eveneens op
loopafstand. De woning is keurig bewoond en onderhouden, heeft goede
uitbouw- mogelijkheden, echter dient gemoderniseerd te worden.

Hoe belangrijk is prachtig uitzicht en een ruim appartement voor u?
Deze kans kunt u niet naast u neer leggen… Dit 4 kamer appartement
(v/h 3 kamers) op de 4e tevens hoogste verdieping heeft prachtig uitzicht
over zee, strand, boulevard en een heerlijk zonnig balkon op het zuidwesten.
De inpandige garage is bij de vraagprijs inbegrepen. Het complex beschikt
over een lift.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Centrum, station en openbaar vervoer op ca. 100 m afstand
Berging in de onderbouw
Oplevering in overleg, snelle oplevering is mogelijk
Gebruiksoppervlakte ca. 100 m2

Vraagprijs: € 239.555,--

Mogelijkheid voor uitbouw begane grond
Mogelijkheid om 2 extra slaapkamers te realiseren
Gedeeltelijk dubbele beglazing en kunststof kozijnen
Gebruiksoppervlakte ca. 100 m2, perceeloppervl. 169 m2

Vraagprijs: € 349.000,--

Geheel voorzien van dubbele beglazing
Ca. 50 meter van het strand gelegen
Complex is geheel gerenoveerd aan de buitenzijde
Appartement dient inwendig gemoderniseerd te worden
Gebruiksoppervlakte ca. 90 m2 (incl. het balkon)

Vraagprijs € 279.000,-- incl. garage
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Het wekelijkse nieuwsblad
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl
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Actueel

7

Architect ontwerpt
vrijblijvend plan
Middenboulevard

Cultuur

Niet alle marktkooplui zijn blij met hun nieuwe plaats. Anders dan het college wil doen
geloven, stonden er vorige week woensdag, de eerste dag op het Zwarte Veld, toch een

viertal kramen in de Koningstraat en wel met hun achterkant naar de markt toe. Woensdagochtend had de burgemeester zich in alle vroegte naar de nieuwe plaats begeven en

zich van de nieuwe situatie op de hoogte gesteld. Ook wethouder Wilfred Tates kwam in
de ochtend even langs.

De markt op het Zwarte Veld

aantal kooplui echter was
niet bepaald gelukkig. “Zo kan
ik niet werken. De mensen lo-

9

Actueel

Geslaagde concours
dorpsomroepers

Niet alle marktkooplui blij

Het publiek maakt het kennelijk niets uit waar de markt
staat en hoe hij staat. Een

Zie onze advertentie op de achterpagina

pen achter mij langs. Gelukkig
weten mijn vaste klanten
mij te vinden maar anderen

Speciale bijlage
over de A1GP
zien mij, en mijn buren, niet”,
briest Mark Waasdorp van de
Kruiden- en Vitaminetuin. Hij
heeft bij de twee woordvoerders van de markt geklaagd
en wil een nieuwe stek. “Er
zijn er een paar die later dan
ik op deze markt kwamen
staan. Die hebben nu veel
betere plaatsen dan ik en
dat is volgens mij niet juist”,
legt hij uit. Voorlopig krijgt
hij nog nul op rekest maar
Waasdorp laat het er niet bij
zitten. Ook een paar andere
collega’s van hem zijn niet
echt 100% tevreden. Daarom
konden de ambtenaren van
de gemeente nog niet deinitief de plaatsen uitzetten en
zullen daar een paar weken
mee wachten. Ondertussen
moet het college maar eens
nadenken, misschien is het
een optie om de kramen in de
Koningstraat om te draaien
zodat het marktpubliek ook
hun uitgestalde waren kan
zien.

In deze krant:
3-5 OKTOBER 2008
De Mannetjes
• Natuur Allinson met
walnoten € 1,25
Race
aanbieding:
•
4 croissants € 2,95

‘Het was een zwarte
dag voor die kooplui’

Alles over en rondom
A1GP World Cup
of Motorsport
powered by ferrari

Markt op Zwarte Veld

Wegens enorm succes
met 1 maand verlengd
de gratis brood actie!
Meer info in de winkel en op:
www.gratisbroodopdeplank.nl
Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

Sport

Eerste winst
zaterdagvoetballers

Grandioos muziekfestival

De opening van het festival

Afgelopen zondag werd de 11e editie van het Shanty- en

Zeeliederenfestival georganiseerd. De 10 deelnemende
koren hebben, ook door het schitterende weer, duizen-

den mensen naar het centrum van Zandvoort getrokken.
Bij ieder podium was het overvol en de toehoorders, maar
ook de ‘artiesten’ hebben volop genoten.
Het voorafje in Nieuw
Unicum was al een graadmeter voor datgene wat in
het centrum zou volgen. Een
volle Brink reageerde tijdens
de ‘openingsceremonie’ enthousiast op de optredens

van ieder koor. Het grootste applaus was voor de
Weespertrekvaart Mannen,
die een schitterende ode aan
Zandvoort brachten.

vervolg op pagina 7

zaterdag 4 oktober

OPEN HUIS
Kijk voor de deelnemende woningen
op pagina 12 of in onze Woonspecial

11 oktober

Zandvoort Optiek

ALLE MONTUREN
50% KORTING
ALLE ZONNEBRILLEN
25% KORTING
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Open Dag Gemeente Zandvoort.
Kom langs en maak kennis met
uw gemeente!

Auto Strijder
Zandvoort

U leest er meer over in de gemeenteadvertentie

Zie onze advertentie
pagina 14
1

familieberichten

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~
~ Verzorging van overledene ~
~ Begeleiding voor nabestaanden ~
~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~
Dag en nacht bereikbaar

waterstanden

Zondag 5 oktober...
...laatste dag van het seizoen.

Tel. 023 - 571 57 07

023 -7515 666

www.clubnautique.nl

Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

burgerlijke stand
20 september - 26 september 2008
Geboren:

Olivier Thymen, zoon van: Boon, Wilbert Olivier en: Molenaar,
Melany.
Jim, zoon van: van Dam, Jeroen en: Schaapsmeerders,
Margaretha Dina.

Ondertrouwd:

Scharff, Johannes Marinus en: Bongaarts, Maria Johanna
Wilhelmina.

Gehuwd:

Feizaskari, Siroos en: Aghai, Delaram.
Heesemans, Ronald en: Serkel, Claudia.
Kuiper, Michael Gregor en: Kolk, Susanna Regina.
Schouten, Jacobus en: Elenbaas, Mariëlle Natalie.

Overleden:

Boon geb. de Wid, Wilhelmina Cornelia, oud 90 jaar.
Schoenmaker geb. Gorter, Johanna Catharina, oud 94 jaar.

oktober
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kerkdiensten

Zondag 5 oktober

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
www.kerkzandvoort.nl
10.30 uur Pastor D. Duijves en ds. mr. J.W. Verwijs
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht,
www.aap-parochie.nl
10.30 uur Oecumenische Viering
RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur Pastor C.v.Polvliet

colofon
Wij bedanken iedereen
voor weer een
fantastisch gezellig jaar!
Sinds 1992 uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Jullie samen is heel bijzonder
wij vinden jullie een geweldig paar
vriendschap, vreugde, warm en teder
echte liefde, al 45 jaar!

Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort
Druk: Dijkman offset
Visseringsweg 40 - Diemen

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl
A LTIJD
BI J

2

DIRECTE
HULP
OVERLIJDEN

Hans en Mary Wobma
Van harte gefeliciteerd
met jullie 45ste trouwdag
Aldo

Ellen
Jeroen

Marley

Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06-1139 1478 • info@zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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Interessante ruimtelijk model
Middenboulevard

Het verkeer naar en in Zandvoort zal de komende maan-

Architect Reinier van Overveld heeft op eigen initiatief een ruimtelijk model voor de Mid-

werk in het kader van de reconstructie van de ‘Kop van de

kundig bureau en woont sinds een paar jaar in het bewuste gebied. Na een bewonersbij-

den weer hinder ondervinden van werkzaamheden. Het

Zeeweg’ zal vanaf maandag 6 oktober weer hervat worden voor de laatste fase. En het verkeer komende vanuit

denboulevard ontworpen. Van Overveld was enige jaren in dienst bij een stedenbouweenkomst over de Middenboulevard kwam hij op het idee om een voorstel te doen.

Bentveld richting Zandvoort Noord zal vanaf 7 oktober om
moeten rijden omdat een deel van de Kostverlorenstraat
afgesloten zijn wegens rioleringswerkzaamheden.
De provincie zal de volgende werkzaamheden op de
‘Kop van de Zeeweg’ laten
uitvoeren: herinrichting
van de grote parkeerplaats,
de inrichting van het boulevardgebied, de aanleg van
een ventweg langs de horecagelegenheden met laaden losplekken, en de aanleg
van een ietspad daarlangs.
De grote parkeerplaats zal
daarom worden afgesloten. Er zal sprake zijn van
lichte verkeershinder maar
de doorstroming is gewaarborgd. De aannemer
hoopt het werk voor eind
mei 2009 op te kunnen leveren.

Nieuw riool

Op 7 oktober zal de aannemer die belast is met
de uitvoering van de rioleringswerkzaamheden in
de Kostverlorenstraat deze
straat afsluiten. Omdat
het riool wat dieper komt
te liggen zal er over de volle lengte van de weg een
ontgraving plaatsvinden

cartoon

zodat de aannemer goed
aan het riool kan werken.
De nutsbedrijven leggen
de kabels in de strook langs
de perceelgrens. Op enkele
plaatsen worden de waterleidingen en brandkranen
vervangen en worden kabels vernieuwd. Er komen
aan de westkant (dorpskant) nieuwe trottoirbanden en de verlichting wordt
volgens de huidige normen
aangepast. Het streven is
om rond de kerstperiode de
weg weer zoveel mogelijk
dicht/open te hebben. Na
de jaarwisseling zullen er
nog afrondende werkzaamheden plaatsvinden. De
aannemer streeft er naar de
werkzaamheden vóór Pasen
2009 gereed te hebben.
Tijdens de uitvoering wordt
het busverkeer omgeleid
via de Haarlemmerstraat.
De bewoners moeten er
rekening mee houden dat
ze hun auto enige tijd niet
op de eigen parkeerplaats
of in hun garage kunnen
parkeren.
Hans van Pelt

‘Artist impression’ van het Van Fenemaplein

door Joop van Nes jr.

Na de eerste bewonersbijeenkomst in De Krocht,
waarin wethouder Marten
Bierman en burgemeester
Meijer aangaven alleen een
rekenmodel te maken, begon
het bij Van Overveld te kriebelen. Vervolgens is hij aan
de slag gegaan. “Als je geen
ruimtelijk model maakt kan
je mensen, die al zo lang in
onzekerheid zitten, ook niet
duidelijk maken wat je nu
eigenlijk met het gebied
wilt en dat maakt het lastig discussiëren”, zegt Van
Overveld. Met zijn plan wil
hij rust en zekerheid bij de
bewoners in het gebied creeren, daarom ging hij van
het standpunt uit dat er in
principe niet gesloopt zal
gaan worden. Tevens wilde
hij de leefbaarheid het gehele jaar door verbeteren
met de nieuwe gebouwen,
zodat weer en wind minder
kans krijgen. Als derde wil
hij de grootschaligheid van
bepaalde gedeelten van het
gebied beter laten aansluiten op het achterliggende,
kleinschalige centrum van
Zandvoort. “Geen nieuwe
hoogbouw dus, want dan
ontstaan er windstromingen die heel heftig kunnen
zijn. Verder heb ik zoveel mogelijk standpunten van de
gemeente gebruikt, evenals

over de kustversterking”, aldus Van Overveld.
Zo heeft hij de ‘polen’ aangepakt die volgens Bierman
als eerste ontwikkeld zouden
moeten worden. Van Overveld
wil het Badhuisplein omringen door woningen met horeca en andere gelegenheden op de onderste laag. “Zo
krijg je zelfs met veel wind
toch een prettig plein waar
ook nog eens leuke dingen
georganiseerd kunnen worden, een alternatief gezellig
‘Kerkplein aan zee’. De kop
van de Kerkstraat is daarmee
direct in de windluwte komen
te liggen”, verduidelijkt hij.

treinreizigers kunnen zo kiezen of ze naar het noorden
dan wel het zuiden gaan en
hebben de ruimte om hun
keuze te maken. De parkeergarage moet opnieuw bekleed en ingericht worden
zodat er leuke dagactiviteiten kunnen plaatsvinden en
op de plek van het Dolirama
moet een een horecagelegenheid komen met een
terras op het zuiden. Het De
Favaugeplein wordt ook onder handen genomen door
de ambitieuze architect. Hij
mikt op twee mogelijkheden
waarvan er één zijn voorkeur
heeft omdat die een groot
gebied bij het dorp betrekt.

Voor het Palaceplein, de andere pool, heeft hij iets speciaals in gedachten. Hij wil het
hele plein omtoveren in een
kwart piramide die aloopt
naar de eerste ring van het
Palacegebouw. Tussen de
Fenemalat en die piramide
moet dan een ruime wandelstrook richting Fenemaplein
en boulevard komen. De

Zijn plannen kunt u vanaf
donderdag 2 oktober ook
online zien. Als u naar
www.architectenaanzee.
nl surft en klikt op de knop
‘projects’ en vervolgens op
Middenboulevard, ziet u een
impressie van de visie van
Reinier van Overveld. Ik ben
benieuwd of de gemeente
met hem in zee gaat.

‘Artist impression’ van het Badhuisplein

column

Volgens mij…

wordt het een beestenboel.
Het begint al als ik mijn
huismuis weer in de kamer
ontdek. De hele zomer heb
ik hem of haar niet gezien.
Maar onverwachts voel
je dat er iets niet pluis is.
Ja wel, daar zit dat kreng!
Niet dat ik nou echt bang
ben voor muizen. Maar
toch, brrr. Hij roetsjt me te
vlug weg en is dan onvindbaar. Op een avond wil ik
de gordijnen dicht doen en
daar valt ‘plof’ Piep de muis
zo maar naar beneden! Ik
spring (op mijn manier) een
gat in de lucht.
Nou had ik voorheen 3
katten die dus eventueel het
jachtseizoen zouden kunnen openen. Het waren echt
verwende katten die geen
trek hadden in gestampte
muisjes. Inmiddels zijn ze in
de kattenhemel. Natuurlijk
kan ik een kat bij de buren
lenen of de Griekse kat Anna
van mijn zoon een weekje
adopteren maar daar heb
ik geen zin in. Want een
vreemd beest in huis is best
even wennen.
Laat ik dan toch maar
even naar de dierenwinkel
gaan om een ouderwetse
muizenval te kopen. Zo’n
Franse guillotine is niet
echt diervriendelijk maar
voordat je het weet heeft
Piep de muis een leuk
vriendinnetje gevonden en
dan is er snel gezinsuitbreiding. Daar zit ik niet op te
wachten. Toevallig is er een
aanbieding dus in plaats
van 1 heb ik nu 2 muizengevalletjes. Eigenlijk vind
ik het ondingen en ik vraag
me in stilte af wie straks
dat onthoofde muisje uit
de guillotine haalt? Ik echt
niet! Trouwens, het is bijna
dierendag. Dan kan ik het
natuurlijk niet maken om
z’n doodvonnis te tekenen.
Dag muisje, je mag nog
even blijven in mijn
huisje. Maar daarna? Is het inpakken
en wegwezen! Zoek
maar een ander
slachtoffer.

Nel Kerkman

Zandvoort komende
maanden weer ‘verstopt’
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evenementen agenda

K. Willemse

novnovoktoktokto

Administratiekantoor

3-5

Administratie en
belastingaangiften
voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf
Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl

JOOST VAN DIEPEN

levering en plaatsing
van alle glassoorten

meubels op maat voor woonkamer, kantoor, keuken, badkamer etc.
timmerwerk: wanden, vloeren, ramen, deuren, kozijnen, plafonds,
kleine en grote verbouwingen

vrijblijvende offerte!
023 5720480/06 41374921

Website 750,- euro
van creatief ontwerp tot online

meubelmakerij – timmerbedrijf

vraag vrijblijvend offerte
Kamerlingh Onnesstraat 11/3, 2041 CB Zandvoort

tel. 023-5737888

Studio Total Care biedt u
een ruimte aan om als zelfstandig
ondernemer(ster) een pedicuresalon
te starten. Heeft u interesse neem dan
contact op met Feikje Bol.

Oktober
A1GP - Circuit

3-4

A1GP dorpsfestiviteiten - Gasthuisplein

12

Jazz in zandvoort - Rita Reijs in De Krocht

12

Langlauf Estafette - Strandpaviljoen 13/14/15

17-19

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

Week 40 • 2008

19

25+26
9

DNRT - Amateur raceklassen, circuit
Classic Concerts - Protestantse Kerk
Finaleraces - Autoraces, circuit

November
Zandvoort 500 - Circuit

16

Classic Concerts - Protestantse Kerk

30

Feestmarkt - Megamarkt door centrum

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Openbare inloopavond
Zandvoorts Mannenkoor
Het Zandvoorts Mannenkoor wil op een bijzondere manier proberen aan nieuwe leden te komen. Komende dinsdagavond 6 oktober, tijdens de repetitie, moet ieder lid
minimaal één introducé meenemen, liever meer. Die kan

Studio Total Care
Nicole Post design & productions BNO
Emmaweg 1 2042 NT Zandvoort T 023 573 97 41 F 023 573 97 42
M 06 523 940 54 I www.nicolepostdesign.nl E info@nicolepostdesign.nl

Potgieterstraat 24- 2041 VJ Zandvoort
Tel: (023)-5719633 / 0613023419

dan wat sfeer proeven en krijgt een kopje kofie en een
drankje.

Zaterdag
NVM Open Huizen Route
Zaterdag 4 oktober wordt de landelijke NVM OPEN HUIZEN
dag georganiseerd. Ook de Zandvoortse NVM makelaars

Van Schaik Omaco Makelaars, Van der Reijden Makelaardij
en Greeven Makelaardij o.g. nemen hieraan deel. Van 12.00

tot 15.00 uur bent u welkom voor een vrijblijvende bezich-

in Heemstede
is op zoek naar een
enthousiaste en representatieve
medewerk(st)er voor

de bediening

Ervaring in de horeca en
afiniteit met wijn is een pre.
Interesse ?
Bel Peter Edwards: 06-10886916.
4

tiging tijdens deze speciale woondag.
In totaal staat bij ca. 70 woningen de deur voor u open.
Villa’s, eengezinswoningen,
appartementen en bungalows zijn op deze dag zonder afspraak te bezichtigen.

Kortom de perfecte dag om
uw droomwoning te vinden!
Wenst u meer informatie
neemt u dan telefonisch
contact op met de deelnemende NVM makelaars:

Schaik Omaco Makelaars
• Van
(zie advertentie op pagina 12), tel. 571 2944

• Van der Reijden Makelaardij, tel. 571 5531
Makelaardij o.g.
• Greeven
(zie advertentie op pagina 20+21), tel. 573 9234

Daarmee geeft het bestuur
aan dat het niet alleen maar
serieus repeteren is maar
dat er ook tijd voor ontspanning zal zijn. Tijdens deze repetitie zal het bestuur ook
mededelen dat de komende
koorreis naar Luxemburg
zal zijn. “Stel dat iedereen
nou eens één introducé
meeneemt dan zijn dat zo
ongeveer 40 mannen. Als

daar 10 van blijven hangen, dan zijn we ten eerste
spekkoper en ten tweede
weten we dat deze manier van ‘ronselen’ werkt en
kunnen we het vaker proberen”, zegt bestuurslid Peter
Tromp. De wekelijkse repetities van het Zandvoorts
Mannenkoor zijn in het
Gemeenschapshuis en beginnen om 20.00 uur.
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BienveNu officieel geopend
der grote belangstelling oficieel door burgemeester Niek Meijer geopend. Meijer deed dat

Met oog en oor
de badplaats door

een gekoelde vitrine en overhandigde hij de vergunning die hij voor de gelegenheid had in

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Patisserie/petit restaurant BienveNu, in winkelcentrum Nieuw Noord, is vorige week ondoor zelf chocoladegebak te maken en te serveren aan en paar gasten. Tevens onthulde hij
laten lijsten.

De burgemeester in de keuken

BienveNu is een project van
Nieuw Unicum. Bewoners
van het centrum voor begeleiding van lichamelijk
beperkte mensen kunnen
onder begeleiding leren serveren en koken. De kruiden
die de chef-kok in de keuken

gebruikt zijn voornamelijk
afkomstig uit de tuin van
Nieuw Unicum, waar ook
een project loopt.
Meijer werd uitgenodigd
om samen met een kok een
aantal chocoladegebakjes

te maken. Hiervoor moest
hij met een mixer slagroom
halfstijf slaan en mengen
met gesmolten chocolade.
Daarmee werden vervolgens een aantal vormpjes
gevuld. Toen dit was opgesteven, kwam er een laagje
vloeibare chocolade overheen en werd het versierd.
De gebakjes serveerde de
burgemeester later in het
restaurant aan een tweetal gasten. Daarna werd de
koelvitrine onthuld en overhandigde hij de vergunning.
BienveNu, dat zeer schappelijke prijzen hanteert, is uitermate geschikt om te genieten van een Engelse High
Tea of voor het diner.

SP Zandvoort toch niet opgeheven
De bijzondere ledenvergadering van de SP Zandvoort heeft maandagavond in gebouw De

Krocht besloten de toekomst van de plaatselijke afdeling te onderzoeken. Vorige week

besloot het Zandvoortse SP bestuur om de plaatselijke partij te ontbinden en verder te
gaan als Sociaal Zandvoort. De twaalf aanwezige leden waren van mening dat de afdeling alleen door de ledenvergadering kan worden opgeheven en niet door een bestuursbesluit.

De bijeenkomst stond onder leiding van regio vertegenwoordigster Nora
Swagerman uit Zaanstad.
Tijdens de vergadering,
waarin allereerst waardering werd geuit voor het
werk van Willem Paap, werd
gesteld dat diens vertrek niet
betekent dat de SP afdeling
Zandvoort is opgehouden te
bestaan. Naast Willem Paap
en bestuurslid Cees Visser
had nog een derde lid had bedankt, veder waren er (nog)
geen opzeggingen binnen.
De SP afdeling Zandvoort
telt rond de vijftig leden.

Begrip

Het argument van Paap dat
het deelnemen aan vergaderingen over niet Zandvoortse
onderwerpen een te zware
belasting is ondervond begrip, maar werd niet gezien

als rechtvaardiging voor de
genomen stap. Ook is een
aantal leden van mening
dat Paap te solistisch was
opgetreden. Onder de twaalf
leden waren er vier die gekozen zijn als bestuurslid van de
plaatselijke afdeling. Van hen
had er één tijdens besprekingen in de afgelopen weken
aangegeven tegen ophefing
te zijn, de andere drie waren
van mening dat het zonder
Paap moeilijk is de afdeling
voort te zetten. Tijdens de
vergadering bleken ze echter wel bereid de toekomst
van de Zandvoortse afdeling
te onderzoeken. De komende
weken zullen de vier overgebleven bestuursleden met
Swagerman, de Haarlems
SP-voorzitter Bloem en het
Noord-Brabantse statenlid
Heijmans de toekomstmogelijkheden onderzoeken.

Raadszetel

De vergadering besloot ook
met algemene stemmen
om Willem Paap schriftelijk
te verzoeken zijn raadszetel
ter beschikking te stellen.
Volgens Swagerman is dat
een gebruikelijke procedure,
omdat SP-raadsleden een
overeenkomst ondertekenen dat zij bij bedanken
voor de SP hun zetel beschikbaar stellen. Volgens
Heijmans heeft dat echter
geen juridische grondslag,
zodat Paap zonder sancties
zijn zetel mee kan nemen
naar Sociaal Zandvoort.
Mocht Willem Paap zijn zetel beschikbaar stellen, dan
is de volgorde op de groslijst
van de laatste verkiezingen
Henny van Tubergen, Virgil
Bawits, Astrid ten Brink,
Ron Gulien, Alie Castien en
Martijn Rademaker.

Brand Mariaschool

M a a n d a g a vo n d b ra k
er brand uit in de oude
Mariaschool aan de prinsesseweg. Vanwege de slechte
toegankelijkheid werd er
opgeschaald naar grote
brand en werd een waterwagen opgeroepen, maar
deze kon alweer snel huiswaarts omdat de brandweer de brand al bedwongen had. Burgemeester Niek
Meijer, die ook ter plaatse
was, belde persoonlijk aan
bij alle buurtbewoners om
deze gerust te stellen en
hun verhaal aan te horen.
Over de oorzaak van de
brand is nog
niets bekend.
Het schoolgebouw staat
sinds enige
tijd leeg omdat
het binnenkort
gesloopt wordt
vanwege het
omvangrijke bouwproject
Louis Davids Carré.

100 jaar OVZ

Met de uitreiking van
het grootste ‘Hart voor
Zandvoort’ viert de OVZ
haar100ste verjaardag. Het
‘Hart voor Zandvoort’ is een
ereprijs die is ingesteld door
het OVZ Cultuurfonds. Deze
prestigieuze prijs wordt uitgereikt aan een Zandvoortse
ondernemer die zich met
hart en ziel heeft ingezet op sociaal-cultureel
gebied in Zandvoort. Het
hart wordt overhandigd in
de vorm van een kunstwerk.
Ondernemers en inwoners
zijn van harte welkom tij-

Zee, al jaren een begrip voor
hondenbezitters, wordt
het een extra feestelijke
dierendag. Eerst wordt er
een stevige wandeling gemaakt, daarna is het heerlijk uitrusten op het terras
(bij koud weer binnen bij de
open haard). Verder zijn er
dens de uitreiking van deze diverse stands met allerlei
bijzondere ondernemers- soorten hondenlekkernijen
prijs op donderdag 2 oktober, en worden er honden- en
18.00 uur in het Raadhuis. De dierentijdschriften uitgeavond wordt geopend door deeld. De dierenambulance
Burgemeester Niek Meijer zal aanwezig zijn en uitleg
en omlijst met een hapje, geven over hun werk. Een
fotograaf maakt van hond
drankje en muziek.
en baas een portret om in
Duitse scholieren
te lijsten. Kortom, een vroIn het kader van hun lijke happening waarbij
Nederlandstalige aardrijks- de hond het middelpunt
kundeles, brachten 23 Duitse is, maar er ook genoeg te
scholieren afgelopen vrijdag doen is voor zijn baas en
een bezoek aan Zandvoort. het hele gezin. Van 09.00
De jongeren, allen in de leef- tot 13.00 uur.
tijd rond 16 jaar, krijgen in

Prachtige
prestatie

Zoals vorige week
al werd aangekondigd in deze rubriek, hebben twee
Zandvoortse jonge
meiden afgelopen
weekend meegedaan aan de Zilveren
Kruis Achmealoop.
Duitsland Nederlandse les. Onder aanvoering van
Ze werden door burgemees- moeder Natascha, hebben
ter Niek Meijer, die de zieke Alyssa (8) en Joelle Oomen
wethouder Gert Toonen (6) de 8,5 km. loop met
verving, op het raadhuis succes volbracht. De inish
ontvangen. Meijer vertelde werd binnen 52 minuten
in het Nederlands het een gehaald, een tijd die menig
en ander over Zandvoort en volwassene niet haalde!
met name over de zee en ge- Voor het goede doel (Kika)
varen daarvan. Het bezoek hebben zij ruim € 600 bijwas slechts van korte duur een gelopen.
want daarna ging de groep
bij het Zandvoortse strandpaviljoen Rapa Nui surfen
en dat is voor jongeren toch
echt interessanter.

Dierendag

Zaterdag 4 oktober is het wereld Dierendag. Bij strand- en
duinpaviljoen Parnassia aan
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APK - ONDERHOUD - REPARATIE
OCCASION IN- EN VERKOOP
Daihatsu Cuore

Keuzeweekmenu

4 oktober
dierendag

(ma t/m vrij)
Goulash soep
Garnalen kroketjes
Vissoep

Dierendag is een dag
om je huisdier
eens flink te verwennen.
Kom dus lang bij Dobey
voor de leukste
Dierendag producten

Scharilet
Varkenshaas roomsaus
Zeewolf ilet

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28, Zandvoort.
Tel 023-5719345
Dobey.zandvoort@xs4all.nl

€ 1450

Fiat Punto

€ 2750

Bouwjaar juni 1995
Benzine 1.0

Bouwjaar juli 1998
Elec. ramen, Airbags
Centrale deurvergr.
Metallic lak

Renault Twingo

Volvo S40

€ 2950

Bouwjaar april 1997
Electrische ramen
Stuurbekrachtiging
Centrale deurverg.
Electrische spiegels

€ 4750

Bouwjaar 1999
Airco, ABS
Stuurbekrachtiging
Electrische ramen
Electrische spiegels

APK bij aflevering

Tartufo Café Grande
€ 16,75

Kijk voor meer auto’s op onze website
of kom langs op Curiestraat 10 in Zandvoort Noord

www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10 Zandvoort tel 023-5733792

15% KORTING
Jobtide uitzendbureau,

het bureau dat wel goed is voor zijn mensen,
zoekt personeel voor diverse branches.
Kijk op de website www.jobtide.nl of
maak even een afspraak om persoonlijk kennis
te komen maken via telefoonnummer
023-8887340 of de email info@jobtide.nl

Shanty en Zeeliederenfestival Zandvoort 2008
was een groot succes!
Dankzij de medewerking of sponsoring van:
Ankie & Leo Miezenbeek,Dinie Maertens,Café Alex, Café Koper,Circus Zandvoort,
De Babbelwagen, Dutchcoastradio,Ed Hooijen,Febo,Fritures d’Anvers, Gemeente Zandvoort,
Het Lokaal, Het Plein,Hijman, Holland Casino,Koffieclub,Kroon Vis,Marcel Meijer, Marjo v/d Linden,
Marije v/d Meulen,Nederlof Repro, Nieuw Unicum,OVZ,Parfumerie Moerenburg,
Protestantse Kerk,Poell & Van der Putten, Raymonde v/d Broek,Restorante Andrea,
Ron de Jong,Spankeren Visspecialiteiten,TakeFive, Tom de Roode,Ton Drommel,Yanks
Saloon, Versteege’s IJzerhandel,IJzerhandel Zantvoort, Zandvoortse Apotheek

… en de zon natuurlijk!

Wekelijks de krant lezen op internet?

surf naar www.zandvoortsecourant.nl
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Heerlijk zomerweer tijdens het Noord-Hollands
Kampioenschap Stads- en Dorpsomroepers

Afgelopen zaterdag vond op het Kerkplein weer het jaarlijkse kampioenschap van
Noord-Holland plaats van het Omroepersgilde E.V.S.D.O.N. (Eerste Vereniging Stads en

Dorps Omroepers Nederland). Deze vereniging met een twintigtal omroepers heeft zich
tot doel gesteld om het ouderwetse ambacht uit te dragen en te promoten, opdat het
niet verloren gaat.

Winnaar Henk v.d. Nieuwenhuizen temidden van Klaas Koper (l) en Henk Bijlsma | Foto: Rob Bossink

Alle deelnemers gaan gekleed
in historische kostuums of
ouderwetse pakken, variërend
van 17e eeuws tot kleding
van rond 1900. Voor de enige
vrouw in het dertienkoppige
gezelschap, Tea Hellinga uit
de gemeente Dongeradeel
(Friesland), was het de tweede
keer sinds zij dit jaar optreedt.
Hoewel het omroepen best
een aanslag op haar stem is,
vindt zij het fantastisch om
mee te doen.
Tijdens de verplichte roep over
Zandvoort werd de hun toege-

vervolg -

wezen sponsor luid en duidelijk genoemd. Taalvaardigheid
en creatieve vondsten waren
vooral te horen tijdens de vrije
roep, waarin de meeste deelnemers volop de eigen woonplaats in het zonnetje zette.
Voorwaarde is natuurlijk dat
de omroeper een goed verstaanbare stem heeft (microfoons zijn echt uit den boze!)
waarbij ook de intonatie van
groot belang is. Het is daarom
jammer en ook enigszins irritant en disrespectvol, dat
het geïnteresseerde publiek
toch behoorlijk dichtbij moest

gaan staan, omdat er erg veel
geroezemoes te horen was op
de overvolle terrassen in de
buurt!
Tussen de twee rondes door
werd er gezongen door het
Gemengd Zandvoorts Koper
Ensemble, dat hierdoor mede
een goede generale repetitie
had voor hun optredens tijdens het shantykorenfestival,
wat de volgende dag plaatsvond. De jury, bestaande uit
burgervader Niek Meijer, Astrid
van der Veld en Zandvoorter
van het Jaar Marcel Meijer,

had het beslist niet gemakkelijk om tot de uitslag te komen. Uiteindelijk werd Henk
van den Nieuwenhuizen uit
Oisterwijk tot winnaar gekozen met 49,5 punt, op de
tweede plaats gevolgd door
onze Klaas Koper met slechts
1 punt verschil. Het gegeven
dat deze heren in de landelijke competitie hoog scoren,
ligt beslist mede aan het feit
dat zij als enigen hun vrije
roep geheel uit het hoofd
doen. Nieuweling Henk
Bijlsma uit Bolward legde
volkomen terecht beslag op
de derde plaats. Op 13 december vindt in De Rijp de achtste
en laatste wedstrijd plaats,
waarin dan bekend wordt
wie de nieuwe Nederlandse
Kampioen wordt.

Door een spontane actie van
de omroepers werd onder het
publiek gecollecteerd ten behoeve van het Kennemer
Dierenasiel. Dit resulteerde
in een bedrag van meer dan
€ 150. Volkomen verrast was
de heer Aad Keur, die uit handen van de jury een waarderingsprijs kreeg aangeboden
voor heat vele werk dat hij
de afgelopen tien jaar heeft
verricht. Via de website www.
omroepersgilde.nl kan nader
kennis gemaakt worden met
deze vertegenwoordigers
van het ‘op een na oudste
beroep’. Hoort, hoort en zegt
het voort!

Grandioos muziekfestival - pagina 1

Nadat burgemeester Niek
Meijer klokslag 12.00 uur
het festival opende, zongen
alle koren een tweetal liederen uit volle borst mee. Ook
Meijer liet zich niet kennen
en deed enthousiast mee
met ‘Wild rover’ en ‘Westzuidwest’, liedjes die door het
hele publiek werden meegezongen. Daarna zwermden
de koren Zandvoort binnen
en verzorgden succesvolle
optredens op podia op het
Kerkplein, het Gasthuisplein,
het Dorpsplein, in de
Haltestraat en bij Take Five
aan Zee.

De ‘grande finale’ was
als gebruikelijk op het
Gasthuisplein. Hier kwamen
alle koren voor de laatste
keer bijeen om gezamen-

lijk enkele bekende liedjes
te zingen. Afgesloten werd
met het Zandvoorts volkslied
dat door iedereen uit volle
borst werd meegezongen.

De voortreffelijke Weespertrekvaart Mannen

Een geslaagd festival, mede
door sponsoring door de gemeente en het Zandvoortse
bedrijfsleven! Tot volgend
jaar!
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Lions Zandvoort

Onlangs heeft op de Kennemer Golf & Country Club opnieuw de golfsponsordag, georganiseerd door de Lionsclub Zandvoort, plaatsgevonden. Door bedrijven worden
op voorhand ‘lights’ ingekocht ten behoeve van hun
vrienden of zakenrelaties en de opbrengst komt ten goede aan het kansarme kind. In totaal 28 teams, bestaande
uit vier personen, genoten onder prima weersomstandigheden van een mooie golfdag op een fantastische
golfcourse.
Winnaar werd het team
van NPM Capital uit
Amsterdam. Echter, de
grootste winnaar werd
het Bufferfonds van de
stichting Lions Helpen
Kinderen. Deze stichting, die in 1974 door de
Lionsclub Zandvoort werd
opgericht, kon een bedrag
van maar liefst € 18.000
bijschrijven. Later worden
nog de specifieke doelen bepaald. Daarnaast
werd tevens een loterij
gehouden voor de stichting Max. Deze stichting
bestrijdt kindersterfte in
Bangladesh door het slaan
van putten en latrines en
het geven van voorlichting
over hygiëne. De opbrengst
hiervan bedroeg € 2.700.
Daarmee kunnen zes putten geslagen worden en
1200 inwoners verzekerd
zijn van schoon water.

Cijfers

De Lionsclub Zandvoort
bestaat thans uit 32 leden
(de laatste binnenkomer is
burgemeester Niek Meijer,
die in Hoorn al lid was).
Voor het jaar 2008-2009
is recent Pieter Joustra
benoemd tot Gouverneur
van het district NoordHolland, waarin 75 clubs
met totaal 2000 leden
vertegenwoordigd zijn.
Nederland telt over het
geheel 12.000 leden, terwijl wereldwijd de Lions
de grootste serviceorganisatie is, gevolgd door de
Rotary. In 202 landen doneren de 1,3 miljoen leden
(waaronder ruim 250.000
vrouwen) ieder jaar voor
ongeveer 500 miljoen US
dollar aan goede doelen,
zowel plaatselijk, landelijk

als in de wereld.

Oogzorg

Wat gebeurt er onder meer
met al dat geld? Inmiddels
zijn er 27 miljoen cataract
(= staar) operaties uitgevoerd, zijn 80 miljoen
mensen voorzien van pillen tegen rivierblindheid,
zijn er oogziekenhuizen
gebouwd en uitgerust met
de modernste instrumenten en daarnaast zijn er
zowel 305.000 verpleegkundigen als ook 450.000
vrijwilligers opgeleid voor
oogzorg in het algemeen.

Zandvoortse
activiteiten

Binnenkort zijn er nog
meer Zandvoortse activiteiten te verwachten. Op
4 oktober a.s. is op het
Gasthuisplein de uitreiking
van de ‘Prix d’humanité’
aan zanger Marco Borsato.
Hij krijgt ten behoeve van
zijn stichting ‘War Child’
een bedrag van € 10.000
aangeboden. Hiermee is hij
de laatste in een rij van vele
beroemdheden, zoals Mies
Bouwman, Vera Lynn, Max
Tailleur, Audrey Hepburn,
Majoor Bosshardt en Prins
Bernhard. Zondag 26 oktober wordt het centrum van
Zandvoort weer bevolkt,
dan door veel bridgers die
gaan deelnemen aan de
jaarlijkse Horeca bridgedrive. Voor € 49,50 per
paar kunt u zich nog opgeven bijwww.lizazandvoort.
nl. De opbrengst is uiteraard weer bestemd voor
kinderen in nood, zowel
in de regio als in ontwikkelingslanden. Een betere
bestemming is haast niet
denkbaar.
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Kerkstraat 34-36 | 2042 JG Zandvoort | Tel. 023 - 57 12 466

Zandvoort Optiek
Alle monturen 50% korting
Alle zonnebrillen 25% korting
Prada • RayBan • Oakley • Dior • Gucci • Serengeti • Roberto Cavalli
Versace • Chopard • Gijs • Tom Ford • Chanel • Dolce&Gabbana • Persol

Najaarsbeplanting
Bemesting
Tuinaarde
Van Stolbergweg 1 Tel. 57 170 93 - dinsdags gesloten

Al uw verzekeringen bij
één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.

Oktober Voordeelmenu

DORSMAN.NL OF 023-5714534

“Sport is goed voor lichaam en geest”

www.sportinzandvoort.nl

(voor 2-3 personen)

*
*
*
*
*
*

Kroepoek
Mini Loempia’s (8 stuks)
Babi Pangang Speciaal
Ajam Pangang
Tjap Tjoy
2x Witte Rijst

€ 16,50
HALEN *
* ALLEEN AF

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur
Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)
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Politiek

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Verslag Raadsvergadering d.d. 30 september

Nogmaals excuses college

Het college heeft tijdens de raadsvergadering van jongst-

leden dinsdag nogmaals haar excuses aan de raad aangeboden voor het grof overschrijden van het budget voor
personele kosten. Dit bedrag zal tot het einde van dit jaar
oplopen tot circa € 365.000 terwijl daar eigenlijk geen
dekking voor is. Voorgesteld wordt om het te dekken via
de algemene reserve.
Voordat de overschrijding
op de agenda stond, was er
een discussie bij het agendapunt ‘Ingekomen stukken en mededelingen’. Een
aantal raadsleden had naar
eigen zeggen de grifiepost
met een nieuwe lijst van de
hoorcommissie niet binnen
gekregen en kon er dus niet
over oordelen. Een aantal

anderen echter gaf aan deze
post al 8 dagen geleden te
hebben ontvangen. De voorzitter hakte de knoop door,
door het agendapunt aan te
houden zodat er alsnog naar
gekeken kan worden.

Personele kosten

De VVD wilde aanvankelijk
niet haar goedkeuring geven

aan de oplossing van het college om de budgetoverschrijding uit de algemene reserve
te halen. Fractievoorzitter
Fred Paap: “De reserves zijn
momenteel dermate laag
dat wij die op dit moment
niet willen aanspreken.”
Ook het CDA was tegen het
collegevoorstel. “Wij vinden
het een fors bedrag. Dat de
burgemeester nu het boetekleed aantrekt is voor ons nog
geen reden om voor te stemmen”, zei Gijs de Roode. Cees
van Deursen (GL) had geen
zin om de discussie die al in
de commissie was gevoerd,
opnieuw te doen. Volgens de
fractievoorzitter van de PvdA,
Pim Kuijken, heeft het bij het

college aan regie ontbroken.
Hij wilde tevens weten wat
het college voor maatregelen heeft genomen om herhaling te voorkomen.
De burgemeester antwoordde dat dit eens maar nooit
meer was. “Het was een
opstapeling van bijzondere
zaken. Het spijt mij dat we
de raad niet eerder hebben
geïnformeerd. Alhoewel er
geen geld over de balk is
gesmeten, blijft het een fors
bedrag”, betuigde hij zijn
spijt. Na stemming was alleen de CDA tegen, de rest
van de raad ging al dan niet
schoorvoetend akkoord met
het voorstel.

Doorrijkaarten tijdens A1GP race

Om komende zondag de verkeersstromingen zo goed mo-

gelijk onder controle te houden, zullen op verschillende

van de gemeente gratis een
uittreksel uit het bevolkingsregister krijgen.

len. Inwoners en ondernemers van Zandvoort krijgen altijd

Ondernemers

locaties in Zandvoort verkeersregelaars het verkeer regetoegang tot Zandvoort.

Zandvoortse ingezetenen
worden op vertoon van hun
paspoort en/of rijbewijs altijd doorgelaten. Inwoners

die nog niet beschikken
over een legitimatie met de
vermelding van Zandvoort,
kunnen bij de Centrale Balie

Om te garanderen dat ondernemers en werknemers
van Zandvoortse bedrijven
hun werk goed kunnen
bereiken, zijn er speciale
doorrijkaarten gemaakt

die nog tot en met vrijdagmiddag 13.00 uur af te
halen zijn bij de Centrale
Balie. Op vertoon van deze
kaart wordt u als werknemer van een Zandvoorts bedrijf tijdens de A1 GP altijd
doorgelaten. De gemeente
verzoekt u de doorrijkaart
achter uw voorruit te plaatsen.

‘Caltex-sporen’ niet herkend
Er zijn een aantal reacties gekomen op het het artikel van

Nel Kerkman in de Zandvoortse Courant van twee weken
geleden. Helaas zat daar geen enkele goede reactie bij.
door Joop van Nes jr.

Leuk was wel de reactie
van oud-Zandvoorter Jan
Knotter. Hij woont tegenwoordig in Enter, de plaats
waar ook Hester Maij (de
plaatsvervangend burgemeester tijdens de ziekte
van oud-burgemeester
Rob van der Heijden) naartoe verhuisde. Hij herinnert zich een garage aan
de kop van de Zeestraat
waar ook Rinko in heeft
gezeten. Tevens herinnert hij zich de snackkraam van Molenaar

waar je via een raam patat
en dergelijke kon bestellen.
Dat snackkraam stond naast
de schiettent en tegenover
de botsautootjes. Volgens
Knotter liggen die deksels
daar nog steeds. Hij vergeet
echter dat daar allang een
appartementencomplex is
verrezen en dat de straten
rondom dat gebouw tevens
zijn opgeknapt. Dus Jan: die
tegels liggen niet daar.
Ze liggen wel in de stoep van
het Schuitengat, aan de kant
van Dirk van den Broek. In dat
pand was, voordat het een
supermarkt werd, de garage

van Davids gevestigd en die
verkocht Caltex-benzine. De
putdeksels zijn nooit verwijderd en men vraagt zich nu
af of de ondergronds opslagtanks daar ook nog liggen.
Misschien dat iemand bij
de gemeente daar een antwoord op kan geven.
Menigeen herinnert zich nog
de formule 1-teams die, in de
week voorafgaande aan de
Grand Prix, in deze garage

de ruimte vonden om
hun bolides te kunnen
(p)repareren en te tunen.
Later gebeurde dat in
steeds groter wordende
vrachtwagens boordevol
de modernste apparatuur.
Volgende week zal er weer
een markant object, dat
vragen oproept, in deze
rubriek aandacht vragen.
Tot dan!

Zandvoort in onstuimige
herfstsfeer beland
Het weer is link omgeslagen en we hebben voorlopig nog

te maken met veel rumoer in de atmosfeer en behoorlijk
wat herfstbuien. We zagen deze typische herfstgrillen op
dinsdag al met volop somberheid buiten en aanzienlijk
wat water in de Zandvoortse contreien.
Actieve en vooral brutale
oceaandepressies maken inmiddels volledig de
dienst uit boven het WestEuropese luchtruim en we
kunnen het mooie weer
van het afgelopen weekeinde (bijna 20˚C richting
Bentveld en Aerdenhout)
wel minstens een dag of
tien vergeten.
Het luchtdrukverloop is bijzonder interessant -zeker
voor diegenen die regelmatig op de huisbarometer
kijken- als we dat over de
periode van bijna een week
bekijken. Werd afgelopen
zaterdagochtend nog een
bijna recordhoge septemberstand gemeten in het
land (1038 millibar). Deze
donderdag zal de wijzer van
het weerglas zijn teruggelopen tot op, of net onder
de 990 millibar, dus dat is
bijna 50 millibar lager.
Vandaag zijn we in de achterkamer van het venijnige
lagedrukgebied aangekomen en wordt zo’n beetje
de koelste polaire lucht
meegevoerd, waarin het
donderdagmiddag met een
povere graad of 12-13 wel
bekeken is. Tezamen met
de gure buien die er dan
soms vallen en het onstui-

mige windbeeld, voelt het
ronduit onaangenaam aan
buiten de deur. Op de boulevard en op het strand komt,
na de stormachtige wind van
woensdag, een meest krachtige wind te staan. Toch is er
naast de buien ook wel wat
zon, maar de herfst, zoals de
meesten die (willen) kennen,
komt zich deze week nadrukkelijk roeren.
Waarschijnlijk treedt er rond
zaterdag even een kleine
weersverbetering op, als we
op een vluchtheuveltje van
hogedruk terecht komen
tussen twee lagedrukgebieden in, maar van lange duur
zal die eventuele opleving
niet zijn. Op zondag is een
nieuwe portie frontale regen
dan waarschijnlijk weer aan
zet en kan de wind ook andermaal zeer fors uithalen.
Wellicht is er wat meer hoop
voor later volgende week, als
de opstomende depressies
de neiging krijgen zich iets
minder nadrukkelijk te laten
gelden. Mogelijk zou een
meer zuidelijke wind dan
(tijdelijk) voor wat warmer
weer kunnen zorgen en ook
de wisselvalligheid zou dan
kunnen afnemen.
weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

13

12

14

15

Min

9

8

7-8

8-9

Zon

30%

25%

35%

25 %

Neerslag

45%

90%

50%

80%

Temperatuur

Wind

wzw 5-7.

wnw. 5-6 wzw. 4-5

zw. 6-8
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Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke
Brederodestraat 84 Zandvoort
• Halfvrijstaande, moderne 20-er jaren woning met parkeermogelijkheid op eigen terrein!

NIEUW

• Deze hoekwoning is nagenoeg geheel gerenoveerd en zo te betrekken!
• Gelegen aan de rand van de geliefde “Parkbuurt” in Zandvoort Zuid;
• Beg. grond: o.a. royale woonkamer met opensl. deuren naar de tuin, fraie
parketvloer en verbinding naar gemoderniseerde semi open keuken vzv div.
inbouwapp., bijkeuken, modern toilet;
• 1e verdieping: 3 slaapkamers, moderne badkamer vzv o.a. doucheruimte, wastafel en 2e toilet;
• Onderhoudsvriendelijke tuin rondom gelegen op oosten en noorden met overdekte motorstandplaats en houten berging;
• Een verrassend, modern woonhuis in een geliefde woonomgeving!
• Woonoppervlakte ca. 105 m², perceel 131 m², inhoud ca. 300 m³.

Vraagprijs: € 299.000,- k.k.

Martinus Nijhoffstraat 71 Zandvoort

NIEUW

• Zeer goed onderhouden eengezinswoning met verrassende indeling,
moderne keuken, moderne badkamer, 4 slaapkamers, voor- en besloten achtertuin!
• Gelegen in de geliefde en kindvriendelijke “Dichters- en Letterkundigenbuurt”;
• Vrij parkeren op rustig aangrenzend pleintje;
• Beg. grond: o.a. modern toilet vzv fonteintje, royale living met toegangsdeur naar
en zicht op de tuin, modern-landelijke keuken vzv div. inbouwapp.;
• 1e verdieping: 3 slaapkamers, moderne badkamer vzv vloerverwarming, ligbad,
sep. doucheruimte, wastafelmeubel en 2e toilet;
• 2e verdieping: 1 ruime slaapkamer, kast met aansluiting was/droogmachine;
• Voortuin op noordwesten en achtertuin (ca. 60 m², 11 mtr diep) op zuidoosten
met achterom en stenen schuur;
• Woonoppervlakte ca. 110 m², perceel 123 m², inhoud ca. 300 m³.

Vraagprijs: € 333.000,- k.k.

Kostverlorenstraat 117 Zandvoort

S
NIEUWE PRIJ

• Een karakteristieke vrijstaande villa “De Abeel” uit 1912 met o.a. 6 royale slaapkamers, 2 luxe badkamers, diverse woon-, eet- en zitgedeeltes,
garage, oprit voor meerdere auto’s en een royale tuin rondom!
• Rustig gelegen in het geliefde “Groene Hart” van Zandvoort op een steenworp
afstand van het “Kostverlorenpark”;
• Dit pand kenmerkt zich o.a. door hoge plafonds, hoge karakteristieke raampartijen,
een stijlvol trappenhuis en originele paneeldeuren;
• De villa wordt omgeven door fraaie en vakkundig aangelegde tuinen, welke
perfect zijn onderhouden;
• De besloten achtertuin (ca. 200 m²) is gelegen op het zuidoosten en beschikt over
een ruim zonneterras en een sfeervolle overdekte patio;
• Ervaar tijdens een bezichtiging de charme, de rust, de ruimte en de vele mogelijkheden die deze unieke villa u te bieden heeft!
• Woonoppervlakte ca. 275 m², perceel 770 m², inhoud ca. 800 m³.

Vraagprijs: € 1.245.000,- k.k.

Kostverlorenstraat 87 Zandvoort
• Een vrijstaand en charmant woonhuis (bj 1918) genaamd “Klein Kijkduin” met
garage en oprit !
• Gelegen aan de rand van het “Groene Hart” (hoek Sophiaweg en Kostverlorenstraat);
• Beg. grond: o.a. sfeervolle en lichte woonkamer met erker met opensl. deuren naar tuin en
open haard, modern-landelijke keuken vzv div. inbouwapp., luxe badkamer met o.a. ligbad,
doucheruimte, wastafelmeubel en 2e toilet, sauna, royale slaapkamer;
• 1e verdieping: multifunctionele ruimte (thans werkruimte) opgesplitst in 2 kamers;
• Gezellige en besloten tuin op het
zuiden en oosten met 2 terrassen en
VOV
een stenen berging;
• Dit bijzondere woonhuis verkeert
in een uitstekende staat van onderhoud!
• Woonoppervlakte ca. 110 m², perceel 287 m², inhoud ca. 260 m³.

Vraagprijs:
€ 349.000,- k.k.

Hogeweg 28-07 Zandvoort
• Een luxe, sfeervol 3-kmr appartement met riant zonneterras op het zuiden!
•
•
•
•

Gesitueerd op de 2e verdieping van het app. complex “Phoenicië” (bj 2002);
“Phoenicië” (totaal 13 appartementen) is gelegen in het centrum van Zandvoort;
Beg. grond: o.a. trapopgang en liftinstallatie;
2e verdieping: o.a. sfeervolle living op het zuiden met zitgedeelte, eetgedeelte, schuifpui naar
balkon en modern-landelijke keuken vzv div. inbouwapp., 2 slaapkamers, moderne badkamer
vzv douchecabine, dubbele wastafel
en ligbad;
S
IJ
R
NIEUWE P
• Een privé parking (in ondergelegen
garage) is afzonderlijk te koop voor
€ 30.000,- k.k.;
• Woonoppervlakte ca. 76 m² (ex. terras),
inhoud ca. 190 m³.

Vraagprijs:
€ 269.000,- k.k.

Van Galenstraat 74 Zandvoort
• Stijlvol 3-kmr appartement met zeer ruim balkon op het zuiden direct aan de
boulevard!
• Gelegen op de 4e woonlaag van het recent volledig gerenoveerde app. complex “Livorno”;
• Zonnige living (zuid ligging) met fraai zeezicht en verbinding naar aangrenzende slaapkamer met
schuifpui naar balkon, moderne keuken vzv div. inbouwapp., badkamer vzv ligbad en wastafel,
2e slaapkamer, modern toilet met fontein, was-/droogruimte;
• Het appartementencomplex beschikt over een liftinstallatie;
• Gestuukte wanden en plafonds, nieuwe zonwering, nieuwe schuifpui;
• Appartement verkeert in een uitstekende staat van onderhoud: om zo te
betrekken!
• Woonoppervlakte ca. 75 m², inhoud
ca. 180 m³.

Vraagprijs:
€ 224.500,- k.k.

Bij ons geen open huizen dagen… wij zijn namelijk altijd 7 dagen per week beschikbaar voor bezichtigingen. Dát is pas klantgerichtheid. U hoeft uw huis niet zelf te
verkopen, dat doe ik namelijk voor u! Nick ten Broeke, uw persoonlijke makelaar.
Boulevard Barnaart 21 Zandvoort
• Te koop op uitstekende (A1) lokatie: ruim opgezet strandpaviljoen
“Jac. Driehuizen” met zeer breed perceel strand!

NIEUW

• Gelegen aan de Boulevard Barnaart in Zandvoort, op ca. 200 meter afstand van
het station van Zandvoort, het circuit en direct tegenover het bungalowpark en
strandhotel van CenterParcs;
• Een paviljoen ( #21) dat ruim van opzet is, met een perceel strand van maar liefst
90 meter breed;
• Het paviljoen biedt momenteel plaats aan ca. 500 à 600 terrasplaatsen, ca. 85
binnenplaatsen en ca. 500 ligbedden;
• LET OP: BIEDINGEN GESCHIEDEN UITSLUITEND OP BASIS VAN
VERKOOP BIJ INSCHRIJVING!
• Voorbehoud van gunning;
• Nadere informatie bij verkopend makelaar.

Verkoop bij inschrijving

Julianaweg 25 Zandvoort

NIEUW

• In het hart van het geliefde “Groene Hart” van Zandvoort, ligt
deze charmante 30-er jaren halfvrijstaande woning (type 2/1 kap)
op een perceel van ruim 500 m² met garage en een ruime voor-,
zij- en achtertuin!
• Een woonhuis ( bj 1937) welke volledig gerenoveerd dient te worden;
• Beg. grond: o.a. royale hal met voorportaal, toilet met fontein, brede
woonkamer-en-suite met origineel suitestel, voor- en achterkamer met marmeren
schouwen, keuken met toegang tot achtertuin;
• 1e verdieping: 3 slaapkamers, badkamer met o.a. doucheruimte en 2e toilet,
balkon;
• Aan u de kans van dit charmante huis op een toplocatie een droomhuis te
maken!
• Woonoppervlakte ca. 180 m² (excl. garage), perceel 504 m², inhoud ca. 430 m³.

Vraagprijs: € 629.000,- k.k.

Brederodestraat 8B Zandvoort
• Zeer luxe 3-kmr appartement met balkon op (zuid)oosten en garage, in uitstekende staat!
• Gelegen op de 2e verdieping van het app. complex “Brederode” (bj 1995);
• Rustig gelegen aan de rand van het “Groene Hart” van Zandvoort;
• Entree via trap of lift, royale hal, royale living met aangrenzend eetgedeelte en schuifpui naar
balkon, luxe keuken vzv div. inbouwapp., luxe badkamer vzv douche, wastafel meubel en
design radiator, 2 slaapkamers, bijkeuken;

S
NIEUWE PRIJ

• De garage bevindt zich in de ondergelegen afgesloten parkeergarage;
• Woonopp. ca. 100 m², inhoud ca.
220 m³.

Leeuwerikenstraat 9 Zandvoort
• Karakteristieke, halfvrijstaande woning (type 2/1 kap), omgeven door een fraai
aangelegde tuin met oprit en garage!
• Gelegen in de zeer geliefde “Vogelbuurt” op een perceel van 369 m² eigen grond;
• De vakkundig aangelegde –zeer diepe en brede- achtertuin met haar div. terrassen heeft een
opp. van ca. 165 m²;
• Beg. grond: o.a. sfeervolle, tuingerichte living vzv visgraat parket vloer en toegang tot achtertuin, moderne semi open woonkeuken (aanbouw) vzv div. inbouwapp., toilet met fontein;
• 1e verdieping: 3 slaapkamers, 2e toilet,
moderne badkamer met ligbad, douchecabine en wastafel;
• 2e verdieping: ruime zolder/slaapkamer met dakkapel;
• Ervaar de rust en de ruimte die deze
woning u te bieden heeft!
• Woonoppervlakte ca. 135 m², perceel
369 m², inhoud ca. 325 m³.

Vraagprijs:
€ 389.000,- k.k.

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De leukste courtage van Nederland*;
Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook ’s avonds;
Persoonlijke en pro-actieve karakter van onze dienstverlening;
Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop,
aankoop, verhuur en beheer;
No cure, no pay;
Gratis waardebepaling van uw woning;
Gratis hypotheekadvies;
Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!
Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites: funda.nl, zah.nl, jaap.nl,
huislijn.nl, woonkrant.nl, marktplaats.nl en natuurlijk vrijehuizenmarkt.nl!
* Vraag naar de voorwaarden

Kostverlorenstraat 89 a-rd Zandvoort
• Gezellige 3-kamer (hoek)bovenwoning met 2 balkons en uitzicht over de lommerrijke Kostverlorenstraat!
• Gesitueerd op steenworp afstand van de duinen en het centrum;
• Privé entree, hal, L-vormige woonkamer met open haard en openslaande deuren naar balkon,
eenvoudige keuken met authentieke granito vloer, eenvoudige doch nette badkamer voorzien van
doucheruimte en toilet, royale slaapkamer met schouw, kleinere slaapkamer met wastafelmeubel
en toegangsdeur naar 2e balkon;
• Het balkon aan de voorzijde is op het
zuiden gelegen, het 2e balkon is geleVOV
gen aan de westzijde;
• Eigen stenen schuur aan westzijde van
de woning op begane grond;
• Woonoppervlakte: ca. 65 m², inhoud
ca. 175 m³.

Vraagprijs:
€ 498.000,- k.k.

Vraagprijs:
€ 189.000,- k.k.

BEL 023 – 5 731 999
Nick ten Broeke
Emmaweg 21
2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 – 5 732 007
M.: 0655 – 13 03 65
E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

www.vrijehuizenmarkt.nl
Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

OPEN HUIZEN ROUTE

ZATERDAG 4 OKTOBER 12:00 - 15:00 UUR
Hogeweg 54/9

Burg. van Alphenstraat 57/4

Pakveldstraat 23

vraagprijs € 169.500,-- k.k.

vraagprijs € 199.000,-- k.k.

vraagprijs € 249.000,-- k.k.

Kromboomsveld 55

Stationsstraat 3

Dr. C.A. Gerkestraat 23 rood

vraagprijs € 259.000,-- k.k.

vraagprijs € 259.000,-- k.k.

vraagprijs € 269.000,-- k.k.

Bilderdijkstraat 19

Van Speijkstraat 2/51

Wilhelminaweg 50

vraagprijs € 309.000,-- k.k.

vraagprijs € 439.900,-- k.k.

vraagprijs € 450.000,-- k.k.

Haarlemmerstraat 45

Thorbeckestraat 17

Patrijzenstraat 10

vraagprijs € 469.000,-- k.k.

vraagprijs € 499.000,-- k.k.

vraagprijs € 559.000,-- k.k.

Westerparkstraat 10

Brederodestraat 8 E

Brederodestraat 128

vraagprijs € 595.000,-- k.k

vraagprijs € 645.000,-- k.k.

vraagprijs € 975.000,-- k.k.

De kortste route naar…
uw droomhuis
Op zoek naar een andere woning? Dan
is zaterdag 4 oktober uw dag! U kunt
dan namelijk geheel vrijblijvend een
bezoek brengen aan tal van aantrekkelijke woningen uit ons aanbod. Dé
gelegenheid om de zoektocht naar uw
nieuwe huis te combineren met een
ontspannen dagje is nu mogelijk.
Voor de landelijke NVM Open Huizen Dag
is het maken van een afspraak niet nodig. De bewoners zullen u op 4 oktober
van 12.00 tot 15.00 uur zelf ontvangen
en rondleiden. Tenzij er bij een woning
vermeld staat: makelaar op afroep. Wij
komen dan zo spoedig mogelijk naar de
woning.

Het kan natuurlijk zijn dat een woning
voor die tijd reeds is verkocht. U ziet dan
in de tuin ons VERKOCHT-bord staan. De
woning neemt dan geen deel meer aan
de Open Huizen Dag en kan niet meer
worden bezocht. Voor meer informatie
kijkt u op www.vanschaikomaco.nl
De deelnemende panden vindt u alvast
op deze pagina. Staat uw droomhuis er

Boulevard Paulus Loot 23

tussen? Wacht dan niet tot 4 oktober
en maak nu alvast een afspraak voor
een bezichtiging van het huis van uw
voorkeur.
vraagprijs € 1.495.000,-- k.k.

Hogeweg 56a, 2042 GJ Zandvoort
(023) 57 129 44, info@vanschaikomaco.nl

speciale bijlage
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Zandvoortse
A1 Courant
A1 GP World Cup of Motoersport powered by Ferrari

Zandvoort, 5 oktober 2008

www.zandvoortsecourant

A1GP seizoen 2008/2009: Meer spanning met nieuwe regels
Een extra verplichte pitstop is een van de veranderingen in
het reglement van A1GP dat moet zorgen voor nog meer spek-

takel. De extra pitstop moet namelijk door de teams worden
uitgevoerd tussen ronde vier en acht van de Sprint race.

“We stoppen nooit om te zoeken naar manieren om de actie
op de baan te verbeteren. De twee pitstops in de hoofdrace
hebben zich bewezen als echte stressmomenten tijdens de
races. We hebben het idee dat een extra stop niet alleen
nog een variabele factor in de sprintrace zou toevoegen,
maar dat het de teams tegelijk ook de gelegenheid biedt hun
teamwork te laten zien. Toen we gingen zitten om mogelijke
verbeteringen te bespreken was dit vanuit ieder oogpunt een
gewilde toevoeging”, aldus A1GP Chairman Tony Teixeira.

Kwaliicatie systeem

Het unieke systeem van de kwaliicatie is heel populair gebleken onder toeschouwers. Om de spanning tijdens ieder

A1GP: Powered by Ferrari

van de vier sessies nog verder te laten toenemen zijn ze teruggebracht van 15 naar 10 minuten, met dezelfde 5 minuten
pauze ertussen. Hier ligt de extra druk bij de coureurs. De
startopstelling voor de sprintrace wordt bepaald door de
beste tijd uit sessies 1 en 2, de startopstelling voor de hoofdrace is op basis van sessies 3 en 4.

Rookie’s

Landen kunnen de vrijdag gebruiken om jonge, minder ervaren coureurs uit te proberen in twee ‘rookie’ sessies, en doen
dat ook. Deze populaire sessie blijft bestaan maar nu is er
geen leeftijdsgrens en het gat tussen de twee sessies van
30 minuten is vergroot van 5 naar 20 minuten.

Races

De lengte van de sprintrace, met de rollende start, is vergroot
van 19 naar 24 minuten, plus een ronde. De hoofdrace, met
staande start, blijft 69 minuten plus een ronde. De puntenverdeling voor de korte race is echter aangepast, met alleen

Overzicht landenteams

Robert Doornbos

punten voor de top acht, die als volgt worden verdeeld: 10, 8,
6, 5, 4, 3, 2, 1. De puntenverdeling in de hoofdrace blijft gelijk
met de top 10 die punten krijgt met de verdeling: 15, 12, 10,
8, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Snelste

Er is echter nog een andere nieuwe, belangrijke regel verborgen in de reglementen, die wel eens een extreem belangrijk
effect zou kunnen hebben op de kwaliteit en de spanning
van de races komend seizoen. Vanaf nu krijgen alle teams
namelijk alle cruciale data over de snelste auto op de baan,
dus ook waarom deze zo snel is. Sensoren meten continu
overal op de auto’s data over snelheid, de stand van het gas
en de remdruk door. Vanaf dit seizoen worden die gegevens
van de snelste ronde in iedere sessie opgeslagen en gepubliceerd zodat alle teams daarover kunnen beschikken. Met
deze informatie kunnen de teams hun setup aanpassen en
daardoor waarschijnlijk het gat met de snelste auto dichten
of kleiner doen worden.

Dorpsfestiviteiten
13

Bij uw Alfa Romeo dealer:
14

Sam van Lingen in Haarlem - Autoboulevard Pijlslaan
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‘Destination Zandvoort’
Ofwel ‘Bestemming Zandvoort’; dat betekent op naar het
Circuit Park Zandvoort om er de A1GP-races mee te beleven.
Dat was in ieder geval één van de eerste dingen die ik deed,
nadat ik in september 2007 bij de gemeente Zandvoort gestart was. En het was een belevenis. Niet alleen omdat de
races spannend waren, maar ook omdat ik aan den lijve
ondervond wat het betekent om een dergelijk internationaal
evenement te hosten.
Er zijn onvoorstelbaar veel zaken
waarop organisatoren moeten letten:
verkeer, veiligheid, verblijf, vermaak
etc. etc. Niet alleen in Zandvoort, ook
er buiten hebben vele partijen hun
steentje bijgedragen aan het succes
van de A1GP. Al twee keer zijn zij er in
geslaagd om de A1GP goed te laten
verlopen.

lang bij. Zandvoort heeft er zijn mooie voorzieningenniveau
mede aan te danken.
De A1GP zorgt ervoor dat bij miljoenen mensen een sterk
beeld wordt neergezet: ‘Zandvoort is een badplaats met een
springlevend circuitpark’. Daarmee versterkt BV Zandvoort
zijn positie op vakantiebestemmingsmarkt. Een vitaal, sportief en leuk Zandvoort is een zeer
aansprekend argument om de badplaats als vakantiebestemming te
kiezen. Het behoeft geen betoog dat
deze marktpositie onderhoud nodig
heeft, want helaas is een sterke positie geen vanzelfsprekendheid met
een eeuwige houdbaarheid.

Elke keer weer moeten we ons best
doen om de consument te overtuigen. Het belang is evident. De groei
Ook dit jaar hebben velen hun handen
van het toerisme in Nederland blijft
uit de mouwen gestoken. Op het cirde komende jaren achter op de ons
cuit en in het dorp is weer veel te beleomringende landen, zo luidt de somven. De bezoekers kunnen onbezorgd
bere voorspelling. Groeit het toerisme
Burgemeester Niek Meijer
genieten van een gevarieerd aanbod.
in ons land met gemiddeld 2%, in de
Dat is logisch. Elke keer weer moeten we bewijzen dat het concurrerende landen is dat zeker 4%. De eerste tekenen van
de moeite waard is om naar Zandvoort af te reizen.
terugval zijn al merkbaar. Gemeente en ondernemers moeten
dus alles op alles zetten om ‘Destination Zandvoort’ te borgen
De A1GP is van groot belang voor het circuit, Zandvoort, de en te verankeren. Met een vitaal Circuit Park Zandvoort heeft
regio Kennemerland en Nederland. Vele miljoenen stromen Zandvoort een ijzersterke troef in handen.
het laatje binnen. Maar het gaat ook om zaken die niet direct in geld uit te drukken zijn. De race draagt bij aan de Bestemming Zandvoort: natuurlijk ben ik er dit jaar weer
internationale bekendheid van de badplaats. In honderden bij. U toch ook!
landen komt Zandvoort via de televisieverslagen de woonkamer binnen. Dat is onbetaalbaar voor de BV Zandvoort. N. Meijer
Ondernemers, gemeente en inwoners hebben daar alle be- Burgemeester Zandvoort

A1GP Powered by Ferrari is een veilige bolide
A1GP World Cup of Motorsport is altijd al trots geweest één van de meest veilige racewa-

gens ter wereld op de baan te zetten. En daar komt blijkbaar met de komst van Ferrari

geen verandering in. De A1GP Powered by Ferrari wagen heeft een serie zware tests afgelegd en is daar erg goed uitgekomen.

tests mag de neus iets vervormen, maar niet zover dat
de pedalen worden geraakt.
Met deze test komt men te
weten wat de krachten zijn
die een coureur te verwerken krijgt bij een frontale
crash.
Bij achterwaartse crash
tests wordt met gewichten
een volledig volgetankte
A1GP wagen gesimuleerd. Bij
deze test mag de monocock
niet beschadigd raken. Deze
test wordt ook zijwaarts uitgevoerd. Tevens werd er ook
nog een stuurkolom impact
test gedaan.

De Nederlandse bolide met Ferrarimotor

Eerst heeft het chassis de FIA
druktest doorstaan. Hierbij
wordt extreme druk uitgeoefend op belangrijke delen

??????????????????????????????

van het chassis. Verder zijn
er roltests en voor, achter
en zijwaartse impact tests
uitgevoerd. De frontale

crashtest bestond uit een
voorwaartse aanrijding met
een stalen plaat, die vast was
gezet in beton. Bij dit soort

De tests werden uitgevoerd onder toezicht van
de FIA en A1GP technisch
directeur John Travis op
het UK Transport Research
Laboratory in Berkshire.

Race uitslagen Zandvoort
30 september 2007

Sprint race - Laps 12:
Pos.
A1 Team
1
South Africa
2
France
3
Netherlands
4
Mexico
5
Switzerland
6
Germany
7
Great Britain
8
reland Ralph

Driver
Adrian Zaugg
Loïc Duval
Jeroen Bleekemolen
Salvador Durán
Neel Jani
Christian Vietoris
Oliver Jarvis
Firman

Time Gap
18’01.087
18’08.619
18’09.184
18’09.292
18’09.668
18’11.431
18’11.653
18’13.255

Feature race -Laps 45:
Pos.
A1 Team
1
Great Britain
2
South Africa
3
Switzerland
4
Mexico
5
France
6
Ireland Ralph
7
New Zealand
8
Netherlands

Driver
Oliver Jarvis
Adrian Zaug
Neel Jani
Salvador Durán
Loïc Duval
Firman
Jonny Reid
Jeroen Bleekemolen

Time Gap
1:09’51.394
1:09’57.136
1:09’59.368
1:10’02.910
1:10’17.183
1:10’25.091
1:10’39.029
1:10’40.664

Pos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Eindstand seizoen
2007 – 2008

Land
Pnt.
Zwitserland
168
Nieuw Zeeland 127
Groot Brittannië 126
Frankrijk
118
Zuid Afrika
96
Ierland
94
Nederland
87
Duitsland
83
Canada
75
India
61
Portugal
59

Pos.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Land
Pnt.
Verenigde Staten 56
China
55
Brazilië
44
Maleisië
25
Mexico
22
Australië
20
Italië
12
Tsjechië
10
Pakistan
1
Indonesië
1
Libanon
0

Extra prijzen

Beste race A1GP:
Meest verbeterde team:
Rookie van het jaar:

Mexico
A1 Team Ierland
Robert Wickens,
A1 Team Canada
Meest spectaculaire inhaalmanoeuvre: Robert Wickens,
A1 Team Canada
Favoriet team op www.A1GP.com:
A1 Team Maleisië
Team met de beste PR:
A1 Team Nederland
Best gepresenteerde team:
A1 Team Ierland
Beste verslaande TV-zender:
ESPN STAR Sports

Voorlopig programma
seizoen 2008 – 2009

Datum

5 oktober
9 november
23 november
25 januari
8 februari
22 februari
15 maart
29 maart
12 april
3 mei

Circuit

Zandvoort
Chengdu
Sepang
Taupo
Jakarta
Gauteng
Mexico City
Nnb*
Portimão
Nnb*

Land

Nederland
China
Maleisië
Nieuw Zeeland
Indonesië
Zuid Afrika
Mexico
Nnb*
Portugal
Groot Brittannië

*= Nog niet bekend
15

Land:
Seatholder:
1e coureur:
2e coureur:

Australië
Alan Jones
John Martin
Nathan Antunes

Land:
Seatholder:
1e coureur:
2e coureur:

Groot Brittannië
Tony Clements
Oliver Jarvis
Robbie Kerr

Land:
Maleisië
Seatholder: Jack Cunningham
1e coureur: Fairuz Fauzy

Land:
Seatholder:
1e coureur:
2e coureur:

Tsjechië
Antonin Charouz
Tomáš Enge
Erik Janis

Land:
Seatholder:
1e coureur:
2e coureur:

Brazilië
Emmerson Fittipaldi
Bruno Junquiera
Sergio Jimenez

Land:
Seatholder:
1e coureur:
2e coureur:

Ierland
Mark Kershaw
Ralph Firman
Adam Carroll

Land:
Seatholder:
1e coureur:
2e coureur:

Mexico
Julio Jauregui Saad
Sergio Perez
Salvador Duran

Verenigde Staten
Rick Weidinger
Buddy Rice
Jonathan Summerton

Land:
Seatholder:
1e coureur:
2e coureur:

Prinsdom Monaco nieuw in A1GP
Het prinsdom Monaco is over de hele wereld be-

roemd om zijn race geschiedenis. Daar wordt nu
een bladzijde aan toegevoegd met de inschrijving

voor de A1GP World Cup of Motorsport. Niet alleen

zullen de rood/witte kleuren van het prinsdom

wereldwijd te zien zijn, de onderneming heeft zelfs
de zegen van het staatshoofd prins Albert II van
Monaco!

Seatholders zijn Clivio Piccione en Hubertus Bahlsen.
De oud-F3 rijder en GP2 winnaar Piccione is zelfs de
eerste seatholder die ook daadwerkelijk van de ‘seat’
gebruik zal gaan maken. De 24-jarige beschermeling van prins Albert kreeg ook steun van de voorzit16

ter van het nationale congres van zijn land. De in
Monaco woonachtige Zwitser Bahlsen racet voornamelijk in zijn eigen collectie F1 auto’s waarin hij
in 2005 groepswinnaar werd van de FIA Historische
Grand Prix serie. De belangrijkste man in dienst van
Team Monaco is de Brit Graham Taylor. De man uit
Gloucester werkt al 21 jaar in de motorsport en heeft
managing en technische ervaring van onder andere
de F1 opgedaan. A1GP-voorzitter Tony Teixeira is zeer
verheugd met de deelname van Monaco. “Monaco
heeft het minste aantal inwoners van alle landen
die meedoen in de A1GP World Cup of Motorsport,
maar wereldwijd zijn er niet veel plaatsen die meer
aandacht krijgen dan zij. Wij willen dat deze serie een
echte wereldomvattende wordt met zoveel mogelijk
deelnemende landen”, verduidelijkte hij.

Land:
Canada
Seatholder: Wade Cherwayko
1e coureur: James Hinchcliffe

Land:
Seathold
1e coureu
2e coureu

India
Ravi Chilukuri
Narain Karthikeyan
Parthiva Sureshwaren

Land:
Seathold
1e coureu

Land:
Seatholder:
1e coureur:
2e coureur:

Nederland
Jan Lammers
Jeroen Bleekemolen
Robert Doornbos

Land:
Seathold
1e coureu
2e coureu

Land:
Seatholder:
1e coureur:
2e coureur:

Zuid Afrika
Tokyo Sexwale
Adrian Zaugg
Wesleigh Orr

Land:
Seathold
1e coureu
2e coureu

Land:
Seatholder:
1e coureur:
2e coureur:

Michelin
bandenleverancier A1GP
Michelin is vanaf dit seizoen de exclusieve bandenpartner van A1GP

World Cup of Motorsport. Het Franse bedrijf van het ‘bandenmannetje’,
met een imposante geschiedenis in de autosport, heeft een driejarige

overeenkomst gesloten om de banden te leveren voor de nieuwe A1GP
Powered by Ferrari auto.

Het ontwerp van de band is een afgeleide van Formule 1 techniek,
met zowel optimale prestaties als veiligheid voor de coureur. Er zijn
uitgebreide tests gedaan op diverse circuits, waaronder Fiorano, Imola,
Jerez en Mugello met als resultaat het best mogelijke compromis
tussen grip, uithoudingsvermogen en slijtage. Michelin zal in de paddock aanwezig zijn om een topkwaliteit service tijdens het seizoen te
garanderen.
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Tijdschema 3 - 5 oktober

China

der: Liu Yu
ur: Frankie Cheng
ur: Marchy Lee Ying-Kin

Indonesië
der: A1 Team Indonesia
ur: Satrio Hermanto

Land:
Seatholder:
1e coureur:
2e coureur:

Duitsland
Willi Weber
Christian Viterois
Michael Ammermüller

Land:
Seatholder:
1e coureur:
2e coureur:

Italië
Piercarlo Ghinzani
Edoardo Piscopo
Davide Rigon

Land:
Seatholder:
1e coureur:
2e coureur:

Frankrijk
Jean Paul Driot
Nicolas Lapierre
Loic Duval

Land:
Libanon
Seatholder: Tameem Auchi
1e coureur: Daniel Morad

Vrijdag
10.00
10.30
11.10
11.40
12.10
12.40
13.10
13.40
15.40
16.10
17.00

Samsung BMW 130i Cup
DSC Group 2
Formido Swift Cup
Benelux Racing League
Samsung BMW 130i Cup
DSC Group 2
Formido Swift Cup
Benelux Racing League
Samsung BMW 130i Cup
DSC Group 1
DSC Group 2

testing
testing
testing
testing
Kwaliicatie 1
Kwaliicatie
Kwaliicatie
Kwaliicatie
Kwaliicatie 2
testing (rookies)
race 1 (45 min.)

Zaterdag
08.20

DSC Group 1

testing

DSC Group 1

Kwaliicatie

Benelux Racing League

race 1 (12 ronden)

Samsung BMW 130i Cup
Formido Swift Cup

race 1 (12 ronden)
race 1 (12 ronden)

09.00

A1GP First practice

11.30

A1GP Second practice

13.05

A1GP PIT LANE WALK

11.00

12.40
14.10
14.45

Nieuw Zeeland

der: Colin Giltrap
ur: Jonny Reid
ur: Brendon Hartley

Land:
Pakistan
Seatholder: Adam Khan
1e coureur: Adam Khan

Land:
Seatholder:
1e coureur:
2e coureur:

Portugal
Luis Vicente
João Urbano
Bruno Serra

15.45
16.00
16.15
16.30

A1GP Qualifying 1
A1GP Qualifying 2
A1GP Qualifying 3
A1GP Qualifying 4
DSC Group 1

race 1 (45 min.)

Zondag
09.00
09.45

Samsung BMW 130i Cup
Formido Swift Cup

race 2 (16 ronden)
race 2 (12 ronden)

Benelux Racing League
DSC Group 1
Demonstrations

race 2 (12 ronden)
race 2 (45 min.)

DSC Group 2

race 2 (45 min.)

17.10

11.00
11.35
12.00
12.40
13.30

Zwitserland

13.45
15.00
16.20

der: Max Welti
ur: Neel Jani
ur: Sebastien Buemi

17.00

bolides van start gaan dan verwacht. Volgens de organisatie zal een klein aantal teams nog niet over de nieuwe auto

kunnen beschikken maar men wenst niet aan te geven welke teams dat zijn. Gebleken is in ieder geval dat de A1GP powered by Ferrari een dermate prestigieus project is geweest
dat het een langere voorbereiding nodig heeft gehad.

“Het is jammer dat we ons in deze situatie bevinden. Een
klein aantal teams zal in Zandvoort niet starten. Hoewel deze
teams uiteraard erg teleurgesteld zijn, begrijpen ze dat wij
al het mogelijke hebben gedaan, maar helaas in tijdsnood
zijn gekomen,” aldus de CEO van A1GP, Pete da Silva. Om nog
zoveel mogelijk teams van start te kunnen laten gaan, wil hij

niet aangeven welke het absoluut niet redden.
“Ik ben me ervan bewust hoe hard onze teams hebben gewerkt,
en ook nu nog dag en nacht aan de slag zijn. Het feit dat sommigen deze week niet aan d e start kunnen verschijnen, ligt
niet aan het gebrek aan inzet. We hebben ontzettend veel hulp
gekregen uit vele hoeken en ik wil vooral onze leveranciers, partners en sponsors bedanken die ons hierbij hebben gesteund.
We hebben velen van hen om erg veel gevraagd en ze hebben
stuk voor stuk geleverd”, zo voegde Da Silva eraan toe.
De wedstrijdenreeks streeft ernaar alle landen aan de start
te laten verschijnen bij het tweede A1GP-evenement van het
vierde seizoen, van 7 tot en met 9 november in het Chinese
Chengdu. De A1GP-race van Zandvoort zal wel meetellen
voor het kampioenschap.

A1GP Opening Ceremony
A1GP Feature race
A1GP Podium Ceremony

Dorpsfestiviteiten
Gasthuisplein

Minder bolides van start
Tijdens de eerste A1GP-race van dit seizoen zullen minder

A1GP Sprint Race
A1GP VIP RIDES

Sprint Race
Sprint Race
Feature Race
Feature Race

Vrijdag 3 oktober
19.00 - 00.00 uur
21.00 - 00.00 uur

Meet & Greet met de
A1GP teams en coureurs
Veronica Roadshow

Zaterdag 4 oktober
13.00 uur
16.00 uur
19.00 uur
21.00 - 00.00 uur

Kinder ‘race’ spelen
Kinder muziekfestival met KUS
Uitreiking Prix d’humanité aan
Marco Borsato
Veronica Roadshow

Zondag 5 oktober
Veel gezelligheid in het centrum!

www.A1-zandvoort.nl
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Zandvoort bruist ook na de race
03/04/05 oktober
Een denderend

A1

weekend
Met op 3/10 aan kop

zanger

in op de
G ij s S c h la g w evoet
gevolgd

Wij wensen iedereen veel
plezier tijdens de A1 race.

De beste pitsstop
voor bloemen

Volgend jaar kunt u ook
weer bij ons terecht.

door de drive-in show
van

D .J . L e n op 4/10, met op
zijn hielen zanger
A r th u r v a n S te ij n

Geen zin om te kokkerellen?
Gewoon Harocamo even bellen!

A1 menu:

Tomatensoep - Biefstuk dessert naar keuze € 19,50

Op 5/10 zal onze keuken in
de finale zitten met
div. A1 plates
Boulevard Barnaart 12 - 2041 JA Zandvoort
Tel 023-8882992 - www.hetbadeendje.nl

Haltestraat 46 - Zandvoort
www.laurelenhardy.nl

Printing People Zandvoort
Flyers Folders Vlaggen Spandoeken Ontwerp DTP Beachflags Posters Huisstijlen Stickers Beurssystemen

Kerkstraat 14,
2042 JE Zandvoort
Geopend van
9.00- tot 22.00 uur
maandags gesloten

Wij bezorgen o.a.:
visgerechten - vleesgerechten
zoals spare ribs - saté!
Bel: 5712102
kijk voor meer info: www.harocamo.nl

In het weekend van
4 en 5 oktober 2008
presenteren wIj u de
gehele brIlcollectIe
van prada en bulgarI
voor het seIzoen 2009
tijdens dit weekend bent u van harte
uitgenodigd om onder het genot van een hapje
en drankje de collecties van deze 2 topmerken
vrijblijvend te komen bekijken.
graag tot ziens
Michel & anita

Heeft u folders, brochures, posters of een huisstijl nodig?
En u wilt advies over het ontwerp?
Maak vrijblijvend een afspraak en laat u adviseren.

Tel. 023-8887255

Printing People Group • Kleine Krocht 2 • 2042 JN • Zandvoort
zandvoort@printingpeople.nl • www.printingpeople.nl
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sea optiek
zichtbaar beter

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74 | Vrijdag koopavond
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Geen calamiteitenroute
op de Zeeweg

Jeroen Bleekemolen en Robert Doornbos
vereeuwigd op monument

De burgemeester van Zandvoort, Niek Meijer, heeft in de

regionale werkgroep, waar ook Bloemendaal en de pro-

vincie deel van uitmaken, besloten dat voor de A1GP geen

standaard calamiteitenroute wordt ingesteld op de Zeeweg tussen de Brouwerskolk en de kop van de Zeeweg in
Bloemendaal.

De verkeersprognose voor
de zondagmorgen en –middag is positief. Mede door
de mindere weersvoorspellingen wordt verwacht dat
Zandvoort goed te bereiken

is voor zowel het reguliere
verkeer als het calamiteitenverkeer. Indien er onverhoopt
een calamiteit voordoet kan
de calamiteitenroute per direct worden ingesteld.

Nederlandse Spoorwegen
zetten extra treinen in
In verband met de te verwachte drukte komend
weekend, zal de NS speciaal
voor de A1GP World Cup of
Motorsport op zondag 5 oktober treinen met extra capaciteit tussen Zandvoort en
Haarlem laten rijden. Vanaf

06.00 uur vertrekken er van
station Haarlem ieder uur 4
extra lange dubbeldekstreinen naar station Zandvoort.
Aan het einde van de dag
geldt dezelfde dienstregeling
vice versa. De treinen stoppen
ook op station Overveen.

Horeca langer open
Tijdens het komende
A1GP weekend mogen de
Zandvoortse horeca een
uur langer open blijven. De
horecagelegenheden die
een vergunning hebben om
tot 03.00 uur open te blijven, mogen op vrijdagnacht
en zaterdagnacht tot 04.00
uur hun gasten ontvangen.
Dat heeft burgemeester

Niek Meijer besloten. Het
gaat hem niet alleen om
een bijdrage te leveren
aan een gezellig en gastvrij Zandvoort, de maatregel dient ook de veiligheid.
Vorig jaar was er tijdens de
A1GP ook een verruiming
van de sluitingstijden en
mede daardoor verliepen
de nachten rustig.

ZFM Live: A1 Radio

Jeroen Bleekemolen (l) en Robert Doornbos onthullen hun eigen namen op het monument

De namen van de beide huidige Nederlandse A1GP-coureurs, Jeroen Bleekemolen en Robert Doornbos, zijn ver-

A1GP-seizoen de helft van de races voor A1 Team Nederland
zal rijden. Bleekemolen neemt de andere wedstrijden voor
zijn rekening.

de ingang van Circuit Park Zandvoort. Dinsdagmiddag

Superleague Formula

eeuwigd op het Nationaal Autosport Monument, naast

onthulden beide rijders de met hun namen aangepaste
plaquette.

Oud-coureur Gijs van Lennep, samen met autosportjournalist Rob Wiedenhof keuzeheer voor het monument, was
duidelijk in zijn oordeel. de twee coureurs hebben uitstraling, zijn ambassadeur voor de Nederlandse autosport en
zijn altijd positief. Verder hebben ze beide een enorme staat
van dienst alhoewel die van Bleekemolen wat langer is
omdat hij al heel jong de racerij met de paplepel van vader
Michel kreeg ingegoten.

Tennis

Robert Doornbos is wat korter met racen bezig. Hij stapte in
1999 over van het tennis naar de racerij en dat sloeg direct
aan. Zijn eerste seizoen waren de winterseries in Engeland.
“Ik werd direct gegrepen door het racevirus en kon er niet
meer buiten. Als je mij nu vraagt: Wimbledon of Silverstone,
dan is er maar één antwoord mogelijk: Silverstone. Ik vind
tennis nog wel leuk om naar te kijken, maar zelf spelen doe
ik slechts voor het plezier”, zegt de man die het komende

De lokale Omroep ZFM Zandvoort zendt drie dagen lang

Zandvoort op zijn best!

het grote A1GP weekend evenement uit. ‘A1 Radio’ is te be-

luisteren op 106.9 FM of via live streaming op www.zfmzandvoort.nl

Vanuit het NH Hoteles, pal
tegenover de ingang van het
Circuitpark Zandvoort, presenteert ZFM zaterdag en zondag
de ‘A1 radio’, live op 106.9 FM.
Met verslaggevers die het hele
weekend op het circuitpark
zullen rondlopen, mis je niets
van je favoriete coureurs.

Centrum

Vrijdag start de live uit-

zending al om 10.00 uur,
met onder andere interviews met de organisatie. ‘s
Avonds om 19.00 uur vanaf
het Gasthuisplein, met verslaggeving van de ‘Meet &
greet’ van teams en rijders.
Ook zaterdagavond doen
reporters live verslag van de
festiviteiten, zoals de uitreiking van de Prix d’Humanité
aan Marco Borsato.

Doornbos is blij dat hij niet het spits van het seizoen A1GP
hoeft af te bijten. Richting Bleekemolen: “Jij mag komend
weekend de kastanjes uit het vuur halen. Laat mij het
maar in China doen.” Op dit moment is Doornbos ook
druk bezig met de Superleague Formula waarin hij de
bolide van AC Milan bestuurt. Dat gaat hem niet slecht
af, getuige de winst tijdens het afgelopen weekend op
de Nürnburgring in de Duitse Eifel. Doornbos is erg blij
met zijn eerste zege. De 26-jarige Rotterdammer pakte
zaterdag tijdens de kwaliicatie de pole-position en reed
zondag een dominante eerste race. Door zijn overwinning in de eerste race moest hij helemaal achteraan starten in de tweede race. Hierin eindigde hij uiteindelijk op
een zeer verdienstelijke zesde plek. “Dit was genieten,
hier doe ik het voor”, liet hij na aloop van de races weten.
“Ik heb mijn ervaring met rollende starts vandaag goed
kunnen uitbuiten. Daarna kon ik snel een goed ritme
pakken en een gat slaan. Complimenten ook aan het
team. Ze hebben me niet alleen een goede auto gegeven,
maar ze hebben ook nog eens een supersnelle pitstop
uitgevoerd.”

Aankomend weekeinde heeft Zandvoort voor het derde

jaar op rij de eer gastheer te zijn voor het grote A1GP-evenement. En dat is iets om te koesteren. Zandvoort heeft dit

weekend de kans zich aan een groot publiek te presenteren.

Enerzijds aan de vele kijkers in
de 150 landen ter wereld (ruim
30 landen live) waar dit evenement wordt uitgezonden,
anderzijds aan de 100.000
bezoekers die Zandvoort dit
weekend rijk is. En dus moet

er wel iets te presenteren zijn:
Zandvoort staat dit weekend
dan ook geheel in het teken
van de race. Banieren sieren de toegangswegen van
deze ‘racestad’ en de ondernemers welke Stichting één

Zandvoort een warm hart
toedragen zullen het dorp opleuken met de zwart-wit geblokte vlaggen. Tevens is er via
deze krant en bij de ondernemers persoonlijk een oproep
gedaan de etalages en gevels
om te dopen in A1-stijl. Het
race- en oranjegevoel zullen
de boventoon voeren zodat de
bezoekers van Zandvoort zich
hier welkom en thuis voelen,
met als gevolg hier zeker terug te willen komen.

Voor het vermaak wordt
uiteraard ook gezorgd: op
het Gasthuisplein zal het
vrijdag- en zaterdagavond
feest zijn, maar ook in alle
horecazaken in Zandvoort
zal het feest tot in de kleine
uurtjes doorgaan. Zaterdag
overdag staat in het teken
van de kinderen en gedurende het hele weekend zal
er vermaak op straat zijn.
Kortom: Zandvoort op zijn
best!
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NVM OPEN HUIZEN ROUTE:

Oranjestraat 12-7

Zaterdag van 12:00 tot 15:00 uur!
Voor iedere bezoeker een gratis cake!

Burg. v. Alphenstraat 55-14

Vraagprijs: € 157.500,= k.k.
C. Huygenstraat 24

Vraagprijs: € 279.000,= k.k.
Nassauplein 3

Vraagprijs: € 219.000,= k.k.
Kromboomsveld 15

Vraagprijs: € 189.000,= k.k.
Burg. v. Alphenstraat 61-20

Vraagprijs: € 245.000,= k.k.

Schuitengat 51

Vraagprijs: € 254.500,= k.k.
Celsiusstraat 192-16

Vraagprijs: € 234.000,= k.k.
Ggaragebox: € 35.000
Dr. Gerkestraat 4

Vraagprijs: € 410.000,= k.k.
Van Speijkstraat 14a

Vraagprijs: € 219.000,= k.k.
Dr. Scheapmanstraat 3-3a

Vraagprijs: € 969.000,= k.k.

Tolweg 39

Vraagprijs: € 599.000,= k.k.
Van Galenstraat 114

Vraagprijs: € 169.000,= k.k.
Haarlemmerstraat 49

Vraagprijs: € 319.000,= k.k.
Sara Roosstraat 68

Vraagprijs: € 199.000,= k.k.
Dr. Mezgerstraat 26a

Vraagprijs: € 375.000,= k.k.

Vraagprijs: € 279.000,= k.k.
Dr. J.G. Mezgerstraat 135

Vraagprijs: € 485.000,= k.k.
Garageboxen: € 27.500 per stuk
Martinus Nijhoffstraat 5

Vraagprijs: € 329.000,= k.k.
Jac. v. Heemskerckstraat 5

Vraagprijs: € 259.000,= k.k.
Bilderdijkstraat 15

Vraagprijs: € 289.000,= k.k.
Matthijs Molenaarstraat 1

Vraagprijs: € 529.000,= k.k.

Hogeweg 56-14

Vraagprijs: € 159.000,= k.k.
Spoorbuurtstraat 20

Vraagprijs: € 329.000,= k.k.
Marisstraat 41

Vraagprijs: € 399.000,= k.k.
Trompstraat 11

Vraagprijs: € 449.000,= k.k.
Max Euwestraat 8

Vraagprijs: € 469.000,= k.k.

Spoorbuurtstraat 11b

Julianaweg 22

Vraagprijs: € 259.000,= k.k.
Trompstraat 17-6

Vraagprijs: € 589.000,= k.k.
Cort van de Lindenstraat 36

Vraagprijs: € 235.000,= k.k.
De Ruyterstraat 2-8

Vraagprijs: € 745.000,= k.k.
Dr. Schaepmanstraat 10

Vraagprijs: € 289.000,= k.k.
Stationsplein 17-4

Vraagprijs: € 569.000,= k.k.
Hogeweg 68a

Vraagprijs: € 205.000,= k.k.
Nieuwstraat 13

Vraagprijs: € 419.000,= k.k.

Kim Dekker

Timo Greeven

Schoolstraat 9

Vraagprijs: € 369.000,= k.k.
Swaluestraat 23a

Vraagprijs: € 229.500,= k.k.

Vraagprijs: € 289.000,= k.k.
Kromboomsveld 37

Vraagprijs: € 115.000,= k.k.

Actieve makelaardij
tegen scherp tarief!

Vraagprijs: € 449.000,= k.k.

C. van der Lindenstraat 2-14

De Schelp 50

Vraagprijs: € 279.000,= k.k.

Rob Greeven

Kostverlorenstraat 66b

?
Ms. X

Vraagprijs: € 269.000,= k.k.

Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

radio + tv
Zondag
08:00
10:00
12:00
14:00
17:00
20:00
21:00
23:00

Locatie Noord
Flemingstraat 55
2041 VW Zandvoort
Tel: 023 574 03 30

Locatie Centrum
Willemstraat 20
2042 VB Zandvoort
Tel: 023 571 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl
cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl
info@pluspuntzandvoort.nl

Countrytrack (h)
ZFM Jazz
Muziekboulevard (weekendeditie)
Zondag in Kennemerland
De Avond
Inspiratieradio (h)
Tepp Zeppi
Eb & Vloed

Maandag
08:00
11:00
12:00
18:00
20:00
21:00
23:00

Zandvoort op Zaterdag (h)
De Watertoren
Muziekboulevard
De Avond
Golden ZFM
Klassiek
Eb & Vloed

Dinsdag

CURSUSSEN SEIZOEN 2008-2009
WAAR NOG PLAATS IS:
MAAR WEES SNEL WANT VOL=VOL!!!

08:00
11:00
12:00
18:00
20:00
22:00
23:00

TAROT 2

Woensdag

In deze cursus wordt de Grote Arcana heel uitgebreid
behandeld en er wordt geoefend met eenvoudige
legpatronen. Gelieve uw eigen spel mee te nemen naar
de cursus.

08:00
10:00
12:00
18:00
20:00
22:00
23:00

Zondag in Kennemerland (h)
De Watertoren
Muziekboulevard
De Avond
ZFM Jazz (h)
In Zandvoortse Zaken
Eb & Vloed
Vrijdagavond Café (h)
De Watertoren
Muziekboulevard
De Avond
Klassiek (h)
Veenendaal in zicht (h)
Eb & Vloed

Donderdag
08:00
10:00
12:00
18:00
20:00
22:00
23:00

Goedemorgen Zandvoort (h)
De Watertoren
Muziekboulevard
De Avond
Countrytrack
De Hoop
Eb & Vloed

Vrijdag
08:00
10:00
11:00
12:00
15:00
17:00
19:00
21:00

ZFM Jazz (h)
Veenendaal in zicht
De Watertoren
Muziekboulevard
Eurobreakdown
Je weekend in met ZFM
Vrijdagavond Cafe
Sea IT

Zaterdag
08:00
10:00
12:00
14:00
17:00
19:00
21:00
23:00

Toebak Leeft?
Goedemorgen Zandvoort
Muziekboulevard (weekendeditie)
Zandvoort op Zaterdag
Eurobreakdown (h)
Roy on-air
Groove Empire
Night Walk

24 uur per dag on air!
106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

TAROT 3
Deze cursus is voor de geoefende kaartlegger.
Minimaal 3 jaar ervaring met de kaarten is vereist.
Deze cursus vraagt veel eigen inbreng

FOTOGRAFIE VOOR BEGINNERS
Kennis van het fotografisch proces, samen met een
creatieve kijk, is doorslaggevend bij het maken van een
kwalitatief goede foto. Deze cursus voorziet in het
verschaffen van kennis in het fotografische proces, het
maken van composities en het corrigeren van belichting
waar nodig. Tijdens deze cursus leert u de basisprincipes
van uw camera en leert u de standaard instellingen
wijzigen.

“Teamsporten
bevorderen de
sociale contacten”
www.sportinzandvoort.nl

NORDIC WALKING
Bij Nordic Walking gebruikt u 90% van alle spieren.
Nordic Walking is makkelijk aan te leren en voor alle
leeftijden geschikt.Tevens kunnen sporters en niet-sporters hier aan deelnemen. Het is een ideale mogelijkheid
om op te starten met bewegen en geschikt voor mensen
met een chronische aandoening. De eerste les verzamelen we in de ontmoetingsruimte B.G. van het Pluspunt
gebouw.

POWER FITWALK
Power Walk is een vlotte tot snelle manier van lopen
(wandelen) die tot verbetering van de hart- en longfunctie leidt, tevens is het een goedkope, gemakkelijk uit te
voeren en eenvoudige activiteit met een minimale kans
op letsel, die bovendien het geestelijk welbevinden zal
beinvloeden. De eerste les verzamelen we in de ontmoetingsruimte B.G. van het Pluspunt gebouw.

DANSCAFÉ IN ZANDVOORT (4 oktober)
Elke eerste zaterdag van de maand is er bij Pluspunt een
Danscafé. In het danscafé krijgt u alle gelegenheid om
vrij te dansen en het geleerde in de praktijk te brengen.
De avond is van 20.00- 24.00
Deur open 19.30
Entreekosten danscafé: € 5,00 p.p.
Voor het danscafé geldt een Passend kledingvoorschrift.
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Star Wars: The Clonewars
In deze animatiefilm valt
de Galaxy ten prooi aan de
Kloonoorlog, een grootschalige burgeroorlog waarbij de
kwaadaardige Separatisten
en hun androïdenleger het
opnemen tegen de Republiek
en haar Jedi bewakers. Om
de overhand te krijgen in dit
conlict, dat elke dag intenser wordt, krijgen Jediridder
Anakin Skywalker en zijn
leerling Padawan Ahsoka
Tona een belangrijke missie toegewezen. Tijdens die
missie komen ze tegenover
Jabba de Hutt te staan, de
‘gangsterbaas’ van de planeet Tatooine. Op Tatooine
worden onze helden geconfronteerd met nieuwe gevaren, want Graaf Dooku en

zijn sinistere agenten zetten
meteen de achtervolging
op de Jedi en zijn Padawa
in. Intussen op de frontlinie,
proberen Obi-Wan Kenobi
en Meester Yoda dapper om
het Kloonleger te leiden in
een poging om de krachten van de Duistere Kant te
weerstaan.

Uitagenda
Holland Casino
Zandvoort
Oktober 2008

’Be Fabulous’
Deze Special Ladies Day staat in het teken
van de laatste trends en ontwikkelingen op
het gebied van mode, beauty en lifestyle.

wo 8 okt 20.00 uur

Win een luxe
avond uit!
In september en oktober ontvangt u bij
het bestellen van een 3-gangendiner in
Circles Restaurant een speciale voucher.
Met deze voucher maakt u kans op een
culinaire glamour night voor 8 personen!

•
•
•
•
•
•
•

The distinguished Gentlemen
Entertainer Junior
Lounge DJ & Saxofonist
Fabulous Shaker Boys
Fashionshow
Optreden winnaar Latin Live
Gratis entree en gratis drankje

Kraak de kluis
en win een
iPod Touch
In oktober kunt u met de Bonus Jackpot
exclusieve elektronische gadgets winnen,
zoals de nieuwste Apple iPod touch.

Feesten & Events
Zaterdag 4 oktober
DJ Anciano

22.00 - 02.00

Zondag 5 oktober
Fresh!

17.30 - 21.30

Woensdag 8 oktober
Special Ladies Day ‘Be Fabulous’

vanaf 20.00 uur

Zaterdag 11 oktober
Combé

22.00 - 02.00

Zondag 12 oktober
Cross-Over

17.30 - 21.30

Zaterdag 18 oktober
Amy & Paolo

22.00 - 02.00

Zondag 19 oktober
NME Events

17.30 - 21.30

Zaterdag 25 oktober
Accoustic

22.00 - 02.00

Zondag 26 oktober
Food & Jazz met Deborah J. Carter

17.30 - 21.30

Food & Jazz

We zijn jarig!

Kom op zondag 26 oktober heerlijk dineren
in Circles Restaurant en geniet van de
jazzmuziek van Deborah J. Carter.
Onze chef-kok heeft een tongstrelend
3-gangen menu samengesteld.

Op woensdag 1 oktober bestaan
wij 32 jaar! Onze gasten ontvangen
deze middag bij het bestellen
van een kopje koffie of thee een
heerlijke verrassing.

Reserveer in ons restaurant en geniet voor
€ 29,50 van dit heerlijke diner.

Zolang de voorraad strekt en op =op.

Holland Casino Zandvoort, Badhuisplein 7, 2042 JB Zandvoort. Tel 023 - 57 40 574. Kijk voor meer informatie en onze voorwaarden op hollandcasino.nl

ZANDKORRELS
Geïnspireerd spreken voor groepen?
Wegens succes herhalen wij onze kostuum actie!

Driedaagse training do t/m za 16-18 oktober in Zandvoort

Hele maand oktober
Italiaanse designkostuums
Geen € 349,- maar € 198,-

Leer zelfverzekerd en ontspannen voor groepen staan!
Groep bestaat uit maximaal 10 personen.
Investering € 350,- incl. kofie/thee/fris, lunch en werkmap

www.vlugfashion.nl

Haltestraat 2a

023-5719519

Wij zijn het hele A1 weekend geopend tot 21.00 uur

Probeeravond op maandag 6 oktober (€ 15,-)
Informatie en opgeven: www.RBTC.nl of bel 023-5653767

PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE
TOM DE JONG

Woensdag 8 oktober

Burgemeester Nawijnlaan 4, 2042 PM Zandvoort
06-46624969
dejongtm@hotmail.com
tom@osteopaat.nl

Viergangen
kreeftenmenu
€ 39,50

Behandeling voor onder andere de volgende klachten:
• (Chronische) klachten van rug of nek
• Hoofdpijn en migraine
• Huilbaby’s
• Darmklachten
• Kinderen
• Chronische vermoeidheidsklachten

Gelieve op tijd te reserveren

Grand Café Danzee - Kerkplein 8 - T. 023 571 22 52

Vergoeding via de meeste ziektekosten verzekeringen.
Geen verwijzing van een huisarts nodig.
Aangesloten bij de Nederlandse Osteopathie Federatie.
Bel voor informatie of het maken van een afspraak.

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel
Particuliere
zandkorrels €5,-

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

Zakelijke
zandkorrels €10,- (excl.BTW)

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen
tevens door u in te vullen:

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilderswerkzaamheden
.................

Autobedrijf
Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
.................
Klussenbedrijf Rico.
Voor al uw kleine klussen
in en om het huis.
Redelijke prijs.
Voor info: 06-1423 2051
.................

Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of
06-44696001. ;
Met garantie en KvK.
.................

Te huur:
bovenwoning, 120 m2,
€ 1.250,-- per mnd excl.
Dicht bij strand en duinen.
Voor info: 023-8553822
.................
De Bijbel zegt:
“De ogen van de Heer
zijn overal, zowel de
goeden als de kwaden
houdt hij in het oog.”
De Heer Jezus let op
u en roept u, zie
www.godheeftulief.com
.................

Geïnspireerd
spreken voor groepen?
Leer ontspannen voor
groepen staan!
Groep max. 10 personen.
Avondworkshop maandag
6 oktober in Zandvoort
(€ 15,-). Informatie en
opgeven: www.RBTC.nl
of 023-5653767
.................

Beautysalon MYRNA
Van Speijkstraat 2/101,
2041KL Zandvoort.
Behandeling volgens
afspraak, ook ‘s avonds.
Tel. 5720108 of 06-48318230

Te huur:
Gemeubileerd zomerhuis met eigen opgang
€800,- per maand
Tel: 06 28 787 237
.................

Kinderkleding Pom Pom
Boek een gezellige thuisparty
van dit bekende
stijlvolle merk.
Nu de kerst- en wintercollectie.
Bel of mail: 06-53511162 of
consulentepompom@
hotmail.com
of kijk op www.pompom.nl
.................
Gevraagd: nette huish.
hulp voor 3 uur per week.
Tel. 5739461 (na 18.00
uur) of 06-1232 5767
.................
Te huur:
4 pers. appartement in
Bad Mitterndorf
(Oostenrijk). Inl.
06-5461 6812 of
christelsmit@casema.nl.
Zomer en winter.
.................

Weet u niet waar u moet
beginnen bij het opruimen
van uw spullen of administratie? Wij wel! Belt u voor
hulp of advies 023-527 3730
.................
Gut oh gut, het is maar
VUT. Allemaal bedankt
voor jullie kaartjes e.d.
Appie Sproetje jr.
.................

Martine van der Ham en
ivo Bos: gefeliciteerd met
jullie topprestatie in de
marathon van Berlijn!
Namens de families
Paap en Vonsee
.................
Te koop: 4-pits gaskookstel: €50, Senseo: €15,
magnetron: €25, seniorenbed: €100, inklapbaar (nieuw!) logeerbed
€15. Tel. 06-4793 5536
.................

Te koop: gloednieuwe
kinderschoenen, mt
30, kleur donkerblauwlichtblauw-grijs, merk
Freaks. Nieuw €79, nu voor
€40. Tel. 06-4795 2497
.................
Te huur: garage in Van
Galenstraat. € 107,50 per
mnd. Tel. 06-53256274

De A1 Grand Prix van Zandvoort
2008 wordt komend weekend
verreden. Dit zal voor de derde
maal de openingsrace zijn van
het nieuwe A1 seizoen. Niet al-

Er zijn genoeg verschillende activiteiten rondom
de A1 GP in Zandvoort om er komend weekend
een groot en geslaagd feest van te maken.
Peter Koolstra, 20 jaar en studeert HBO-V aan Hogeschool Leiden:
“Ik moet zeggen dat ik ervan sta te kijken hoeveel activiteiten buiten de race zelf om worden
georganiseerd. Je merkt in het dorp dat dit evenement leeft onder de mensen. Voorgaande jaren
was dit naar mijn idee minder. Het evenement kan en zal alleen maar groeien en dus moeten er
naast de race zelf ook genoeg andere activiteiten te doen zijn. Zandvoort speelt hier prima op
in, en verzorgt naar mijn idee voldoende faciliteiten die men bezig kan houden gedurende het
A1-weekend.”

leen op Circuit Park Zandvoort
is het een groot festijn, maar
ook daarbuiten. Er is bijvoorbeeld veel muziek in het centrum, er zijn kinderfestiviteiten
(racesimulators,

mini-karts,

springkussens), er is een kinder-

Thomas van Gameren, 24 jaar, studeert Communicatie en werkt bij restaurant La Fontanella:
“De A1 Grand Prix is na de Formule 1 denk ik één van de meest aansprekende race klasses. Alle
coureurs hebben een auto met gelijke techniek en daarnaast verdedigen zij de eer van hun land...
Een aansprekend concept dacht ik zo! De race zal dus ook dit jaar weer veel mensen trekken en het
is goed voor het imago en de inkomsten van Zandvoort. Ik hoop alleen dat de mensen na de race
op zondag niet meteen Zandvoort ‘uitgestuurd’ worden door verkeersregelaars. Dit zou jammer
zijn, want dan kunnen de Zandvoortse winkels en horeca ook nog proiteren van de A1 Grand Prix.
Nu maar hopen dat het weer een beetje mee gaat vallen!”

muziekfestival met een optreden van KUS en de uitgaansgelegenheden blijven vrijdag- en
zaterdagnacht

langer

De stelling:

!
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N
O
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open.

Peter en Thomas, het panel van
deze week, geven hun visie op
de activiteiten rondom de A1GP.

I Know Where It’s @

Toerist van de week

Vrijdag 3 t/m Zondag 5 oktober:

De Olympische Spelen van dichtbij mee-

Het nieuwe A1 seizoen wordt geopend met de spectaculaire
A1GP op Circuit Park Zandvoort! The A1GP powered by Ferrari
wordt ook dit jaar weer een bijzondere gebeurtenis. Voor alle
teams zijn de auto’s gelijkwaardig en daarnaast is het ook
nog eens de enige raceklasse ter wereld waar landenteams tegen elkaar strijden!

maken en dan ook nog in China, dat moet

wel heel bijzonder zijn. De Zandvoortse

Lana Lemmens is naar Beijing (Peking) ge-

weest en zij vertelt over haar ervaringen

Vrijdag 3 oktober:

tijdens de reis, die ook naar Hongkong en
Thailand ging.

Met een prijsvraag van Videoland Nederland
had Lana een 5-daagse reis naar Hongkong
gewonnen. Daar plakte zij nog 9 dagen
Beijing voor en 8 dagen Thailand achteraan.
Ten tijde van de Olympische Spelen vertrok
zij met reisgenoot Peter naar Azië.
Lana: “Ik vond het heel bijzonder, ik wil ook
weer naar alle andere Olympische Spelen!
Maar dat zal in Londen bijvoorbeeld wel
duurder worden, een kaartje voor een
wedstrijd in Beijing kostte maar € 3,50!”
Behalve naar veel wedstrijden, zijn ze ook
naar de Chinese toeristische hotspots geweest: het Plein van de Hemelse Vrede, de
Verboden Stad en de Chineze Muur. De
gezelligste tijd hebben ze in het Holland
Heineken House gehad: “Daar waren wij
echt elke avond, tot sluitingstijd. In Beijing
waren de meeste supporters Chinezen,
maar daarna kwamen de Nederlanders,
echt ongelofelijk!”

Lana Lemmens

Toneelstuk

Wat wel een cultuurshock was, was dat de
Olympische Spelen in Beijing eigenlijk één
groot toneelstuk was. “Er waren letterlijk grijze muren geplaatst om de krottenwijken af
te schermen, dus leek alles heel mooi, maar
ook heel nep. En ze hebben doperwtenijsjes
in China, dat was ook wel een cultuurshock”,
zegt Lana lachend.

Thailand

Lana en Peter zijn maar 8 dagen in Thailand
geweest, maar dit was voor Lana dé favoriete
plek van deze reis. “Vooral de Thaise eilanden
Koh Samui en Koh Pha Ngan zijn zo mooi! De
mensen zijn vriendelijk, het eten is lekker en
goedkoop. Ik wil zeker nog een keer teruggaan naar Thailand”, aldus Lana.

Altijd al een handtekening van jouw favoriete coureur
gewild? Dit is je kans! Vanaf 19.00 uur tot 00.00 uur
krijg je de mogelijkheid om een babbeltje te maken
met A1GP-coureurs in het centrum van Zandvoort!
Tijdens deze Meet & Greet kun je ook nog eens op
de foto met een gridgirl of naast een echte A1GP
raceauto!

Zaterdag 4 oktober:

Bij de nieuwste hotspot van Zandvoort, Club Mirage,
vindt deze zaterdag de TW Steel No1. Grand Prix
Dance Edition plaats! Van 22.00 uur tot 05.00 uur
kun je hier helemaal uit je dak gaan! Leeftijd is 21+
en kaarten zijn er vanaf € 20. Heb jij dus zin in een
stijlvol feest met te gekke DJ’s in een bijzondere
ambiance? Bestel dan snel kaarten via www.ticketservice.nl

Zaterdag 4 oktober:

Dit wordt een dag om nooit te vergeten! Op het
Gasthuisplein is vandaag een hele hoop te beleven!
Zo zijn er vanaf 13.00 uur verschillende kinderspelen
en treedt om 16.00 uur de popgroep KUS op! Om 19.00
uur wordt het nog spannender, want dan hebben we
een wel heel bijzonder persoon op bezoek, namelijk
niemand minder dan: Marco Borsato! Zijn inzet voor
WarChild wordt beloond met de Prix D’Humanité uitreiking! Van 21.00 uur tot 00.00 uur gaan de voetjes
van de vloer met de Radio Veronica Road Show met
hits van toen & nu….

column
Bijzonder
kiekje…

‘Liefs uit Londen’. Ken je hem
nog? De hitsingle van Bløf?
In ieder geval is het een
prima beschrijving van mijn
huidige leventje. Met slaapoogjes stap ik iedere morgen
braaf in m’n autootje richting
Aalsmeer, om vervolgens de
rest van de dag pittig typend
achter de computer te werken aan een trendy reisprogramma. De ene minuut
waan ik me in de gouden
woestijn van Marokko, terwijl ik de volgende minuut
met m’n neus in Tanzania zit.
Eén van mijn taken is om verschillende landen van top tot
teen, van binnen naar buiten
en van voor naar achter uit te
kleden. Dat lijkt lastig. En dat
is het ook. Althans, lastig op
een leuke manier, je zou het
meer kunnen zien als een
major uitdaging! Alleen het
beste is goed genoeg voor
de Nederlandse televisie.
De meest bijzondere plekjes en de hipste hotspots
liggen natuurlijk niet voor
het oprapen. Als een echte
‘Inspector Gadget’ ga ik dan
ook te werk. Ik lees, ik kijk en
ik luister, waarna ik in mijn
hoofd een ilmpje laat afspelen. Hier komt veelal een behoorlijke dosis fantasie aan
te pas! Momenteel begeef ik
me in zo’n vier verschillende
landen. Helaas blijft het bij
het filmpje in mijn hoofd.
Zo’n kwestie van: de één bedenkt en de ander voert uit.
En voor je uit mag voeren,
moet je eerst bedacht hebben. Ik blijf achter in het kille
Nederland en de rest van de
crew bekijkt de ins and outs
in real life. Leren vanaf de
kade. Zoals de zanger van
Bløf af en toe een kaartje
ontving van zijn grote liefde
uit verre landen, krijg ik af en
toe een fotootje van het travelteam op locatie. En ik kan
je vertellen, met zulke foto’s
is het echt niet erg om aan
de kade te blijven. Zo’n stoere, gespierde presentator in
z’n ienie mini zwembroek wil
toch iedereen wel in
z’n mailbox krijgen?

Ilja

Talk of the town
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Gemeentelijke publicatie week 0 - 200
Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 23 september
en de verdere in week 39 door het college genomen besluiten
zijn 30 september vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

Verruiming sluitingstijden horeca tijdens weekend A1 GP

De horecaondernemers die beschikken over een rechtsgeldige
exploitatie, krijgen de gelegenheid te bieden i.p.v. 03.00 uur
tot 04.00 uur voor publiek geopend te zijn tijdens de nacht
van vrijdag 3 oktober op zaterdag 4 oktober en van zaterdag 4
oktober op zondag 5 oktober 2008.

Werkzaamheden aan de Vuurboetstraat

Op 6 oktober start de gemeente met de werkzaamheden
aan de Vuurboetstraat. Het werk zal medio december 2008
gereed zijn. De werkzaamheden bestaan uit de aanleg van een
infiltratie riool (schoon water zakt in de bodem weg). Tevens
wordt de rijbaan voorzien van nieuw bestratingsmateriaal. De
bewoners van de woningen en bezitters van de garages zullen
door middel van een (bewoners)brief op de hoogte worden
gesteld van de werkzaamheden. Op de garagedeuren wordt
tevens deze melding aangebracht.

11 oktober Open Dag gemeente Zandvoort

Hoe werkt uw gemeente? Waar krijgt u subsidie voor? Wat
doet de gemeente met uw klacht? Is het zinvol om te melden
dat stoeptegels niet goed liggen?
Uw gemeente is een actieve gemeente en laat u graag zien
hoe zij werkt. Kom naar de wervelende open dag en maak
kennis met uw gemeente en ontdek wat zij voor u doet. De
open dag is op zaterdag 11 oktober a.s. van 11.00 - 15.00 uur
en wordt gehouden in de centrale hal van het raadhuis en op
het terrein van de remise aan de Kamerlingh Onnesstraat. De
dag wordt om 11.00 uur geopend door de burgemeester in
het raadhuis.
In het raadhuis leiden we u graag langs de verschillende informatiekraampjes. U kunt ook een kijkje nemen in de raadzaal
waar de volksvertegenwoordigers de belangrijke afspraken
maken voor Zandvoort. Ook de remise is deze dag open voor
publiek. Hier kunt u kennis maken met de diverse aspecten
van de afdeling Reiniging en Groen. Kinderen kunt u met een
gerust hart meenemen. Speciaal voor hen staan er twee tenten
voor de ingang van het raadhuis waar onder begeleiding lekker
geknutseld kan worden. Iedere bezoeker van de Open dag krijgt
een gratis toegangskaartje voor het Zandvoorts Museum.

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert dinsdag 30 september. Op de
agenda staat:
- Opening
- Loting
- Ingekomen stukken en mededelingen
- Vaststellen agenda
- Vaststellen notulen van 2 september 2008
- Hamerstuk: Vaststelling jaarrekening 2007 openbaar onderwijs
- Personele kosten
- Herbenoemen restantbudget Bereikbaarheid Kust 2005 –
2007

- Wijziging parkeerverordening i.v.m. invoering herstructureringsvergunning
- Subsidie vakonderwijs muziek
- Begrotingsrapportage 2008-2
De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal. De entree
vindt u aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur
open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen.
U vindt de meest recente agenda op de website. Van de definitieve agenda zijn tijdens de vergadering ook exemplaren
beschikbaar. Agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten
liggen tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie en
zijn tevens tegen betaling algemeen beschikbaar. De raadvergadering wordt tussen 20.00 uur en 22.00 uur live uitgezonden
door ZFM (kabel FM 104.5, ether FM 106,9).

Commissie Projecten en Thema’s

De Commissie Projecten en Thema’s vergadert op woensdag
1 oktober vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om
19.30 uur open. De entree vindt u aan het Raadhuisplein. Op
de agenda staat:
- Opening
- Vaststelling agenda
- Besluitenlijst vergadering van 21 augustus 2008
- Vaste agendapunten
- Buurtgericht werken
- Rondvraag
De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd
zijn. De meest recente agenda vindt u op de website. In deze
commissie kunnen burgers het woord voeren. Dit kan zowel
over onderwerpen op de agenda als over een eigen onderwerp.
Degene die over een eigen onderwerp wil spreken, moet dit
schriftelijk aanmelden. Dit kan ook per e-mail. De aanmelding
moet uiterlijk maandagochtend om 10.00 uur binnen zijn
voor een vergadering die de woensdagavond daarop wordt
gehouden. De aanmelding kunt u zenden aan Gemeente
Zandvoort, t.a.v. de griffie, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort of
per mail: griffie@zandvoort.nl. Afgeven aan de balie van het
raadhuis kan ook. Op de aanmelding moet staan: naam, adres,
telefoonnummer en het onderwerp met een toelichting op een
aparte bijlage. Deze toelichting mag niet te uitgebreid zijn en
liefst worden afgesloten met een concrete vraag, oproep of
iets dergelijks. Naast deze regel gelden extra regels. Deze zijn
te lezen op www.zandvoort.nl (Bestuur Raadscommissies
Inbreng en meepraten) of op te vragen bij de griffie.

Klein Chemisch Afval

Op zaterdag 4 oktober haalt de ecocar van Sita weer Klein
Chemisch Afval op. Schema: Dirk v.d. Broek 9.00-10.00 uur,
Vomar 10.10-11.00 uur, Tolweg 11.10-12.00 uur

Reiniging GFT rolemmers

Van 29 september t/m 3 oktober 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 17.30u zijn.

er onden es iten
Bouw- sloop- en reclamevergunningen
Zandvoort:

- Cornelis Slegersstraat 22, het slopen van de woning, verzonden 24 september 2008, 2008-174S.
- Duindoornlaan 29, het verwijderen van asbesthoudende
materialen uit de woning, verzonden 24 september 2008,
2008-173S
- Zandvoortselaan 165, het vergroten van de boerderij, verzonden 24 september 2008, 2008-172LV

Evenementenvergunningen verleend

Er is een evenementenvergunning op grond van artikel 2.2.2
van de APV verleend aan Stichting en Zandvoort om op vrijdag
3 oktober, zaterdag 4 oktober en zondag 5 oktober 2008 diverse
activiteiten te houden in het centrum van Zandvoort.

Verkeersbesluit voor verkeersmaatregelen A1GP

De gemeente Zandvoort zal op 5 oktober 2008 verkeersmaatregelen nemen volgens het “Verkeerscirculatieplan voor zomerse
dagen en grote evenementen op het Circuit Park Zandvoort
(CPZ)”, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 18 september 2007. Onderdeel van dit plan is o.a. de
van Speijkstraat en het Stationsplein geheel fysiek af sluiten
ten gevolge van grote voetgangersstromen van het NS station
richting het evenement A1GP op het Circuit Park Zandvoort
en v.v.; Het college van Bur gemeester en Wethouders deelt
mede dat tijdens de A1 Grand Prix op 5 oktober de volgende
maatregelen getroffen worden:
1.fysieke afsluiting (middels dranghekken voorzien van retroreflecterend materiaal) inclusief de borden conform model C01
van bijlage 1 van het RVV 1990 te plaatsen op 5 oktober 2008
tussen 07:00 en 14:00 uur op de volgende locaties:
- de Burgemeester van Alphenstraat bij de aansluiting met de
Burgemeester van Alphenstraat (ingang circuit);
- de Vondellaan bij de aansluiting met de Burgemeester van
Alphenstraat
- de Van Galenstraat bij de aansluiting met de Burgemeester
van Alphenstraat;
- de Tjerk Hiddesstraat bij de aansluiting met de Burgemeester
van Alphenstraat;
- de Trompstraat bij de aansluiting met de Burgemeester van
Alphenstraat;
- de Doctor Johannes G. Mezgerstraat bij de aansluiting met
de Burgemeester van Alphenstraat;
- de van Speijkstraat bij de aansluiting met de Van Lennepweg;
- de Ir. E.J.J. Kuijnderstraat bij de aansluiting met de Zeestraat;
2.fysieke afsluiting (middels dranghekken voorzien van retroreflecterend materiaal) inclusief
de borden conform model C01 van bijlage 1 van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 te plaatsen op 5 oktober
2008 tussen 14:00 en 19:00 uur op de volgende locaties:
- de Burgemeester van Alphenstraat bij de rotonde Boulevard
Barnaart;
- de Burgemeester van Alphenstraat bij de aansluiting met de
Burgemeester van Alphenstraat (ingang circuit);
- de Vondellaan bij de aansluiting met de Burgemeester van
Alphenstraat
- de Van Galenstraat bij de aansluiting met de Burgemeester
van Alphenstraat;
- de Tjerk Hiddesstraat bij de aansluiting met de Burgemeester
van Alphenstraat;
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- de Trompstraat bij de aansluiting met de Burgemeester van
Alphenstraat;
- de Doctor Johannes G. Mezgerstraat bij de aansluiting met
de Burgemeester van Alphenstraat;
- de Van Speijkstraat bij de aansluiting met de Van Lennepweg;
- de Van Lennepweg bij de aansluiting met de Van
Speijkstraat;
- de Van Lennepweg bij de aansluiting met de Vondellaan;
- de Van Lennepweg bij de rotonde met de Doctor Jacobus
P. Thijsseweg;
- de Ir. E.J.J. Kuijnderstraat bij de aansluiting met de
Zeestraat;
- de Burgemeester Engelbertsstraat bij de aansluiting met de
Zeestraat;
- de Hogeweg bij de rotonde met de Burgemeester Engelbertsstraat;
- de Marisstraat bij de rotonde met de Brederodestraat –
Ingenieur Friedhoffplein;
- de Brederodestraat bij de rotonde met de Brederodestraat –
Ingenieur Friedhoffplein;
- het Ingenieur Friedhoffplein bij de aansluiting met de
Meester Troelstrastraat;
- de Meester Troelstrastraat bij de aansluiting met de Cort van
der Lindenstraat;
3.het instellen van éénrichtingsverkeer op Boulevard Barnaart
tussen de Burgemeester van Alphenstraat en de Burgemeester
Engelbertsstraat door plaatsing van de borden conform model
C02 en C03 van bijlage 1van het RVV 1990 voor de periode van
afvoer van de bezoeker van 14:00u tot 19:00u;
4.het instellen van een gebod tot rechtsafslaan ter hoogte van
de Burgemeester van Alphenstraat voor verkeer op de Trompstraat, de Tjerk Hiddestraat, de Van Galenstraat, de Vondellaan en de toegang tot het circuit-terrein (Burgemeester van
Alphenstraat) door plaatsing van de borden conform model
D05 van bijlage 1van het RVV 1990;
5.het instellen van een parkeerverbod van 3 tot en met 5 oktober 2008 door het plaaten van borden E01 van bijlage I van
het RVV 1990 op de volgende locaties:
- in het Wagenmakerspad op de locatie waar de parkeervakken
aanwezig zijn. Zodoende is de doorgang voor hulpdiensten

voor het evenement op het het Gasthuisplein en het Circus
Zandvoort gewaarborgd.

2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan
van een afschrift van het bezwaarschrift.

Bewoners en ondernemers worden verzocht de doorrijpas voor
afsluitingen op een goed zichtbare locatie achter de voorruit
van de auto te plakken, hierdoor ontstaan er geen problemen
met de herkenbaarheid van de belanghebbende voor de hulpdiensten en bevoegde verkeersregelaars.

Indien het een vergunning betreft voor evenementen, vertoningen op of aan de weg, het houden van optochten, snuffelmarkten, verruiming sluitingsuur, ontheffing Zondagwet,
exploitatie of speelautomaten, dient u uw bezwaarschrift aan
de burgemeester te richten.

Overige verkeersbesluiten

Centraal telefoonnummer

Aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

Het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort
heeft op 9 september 2008 besloten tot: De aanleg van een
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de A.J. van der
Moolenstraat t.h.v. nr. 73.

Verkeersbesluit A1 evenement Gasthuisplein

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag
t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 – 16.00 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
klachtenco rdinator.

Het college van burgemeester en wethouders deelt mede dat
tijdens het A1 evenement op 3, 4 en 5 oktober op het Gasthuisplein fysieke afsluitingen (middels dranghekken voorzien van
retroreflecterend materiaal) inclusief de borden conform model
C01 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 geplaatst worden op de volgende locaties:
- in de Kleine Krocht direct ten westen van de Raadhuisplein;
- in het Gasthuisplein direct ten oosten van de Kruisstraat;
- in de Gasthuisstraat direct ten zuiden van de Smedestraat;
op 3, 4 en 5 oktober 2008.

Openingstijden Centrale Balie

Bezwaarschriften

Collegelid spreken?

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. 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 a an het college van Burgemeester
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. 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

Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur
Donderdag:
08.30 - 20.00 uur
Vrijdag:
08.30 - 12.30 uur
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
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling
verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur.

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.

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Boottochtje met Rotary

Vorige week dinsdag hebben 80 Zandvoortse senioren, op

uitnodiging van de Rotaryclub Zandvoort, vanaf de Kaagerplassen een boottochtje gemaakt. De groep werd om

10.00 uur bij het Huis in de Duinen door twee touringcars
opgehaald en samen met medewerkers van het Huis in de
Duinen en Rotarians naar de Kaag gebracht.

Aan boord werden zij verrast met een kopje kofie met gebak, een lunch en… ‘levende’ muziek, die zo aanstekelijk

werkte dat er zelfs een polonaise aan boord werd gedanst.
De tocht ging via het Kaageiland en de Ringvaart naar
het Spaarne. Rond 17.00 uur was de groep weer terug in
Zandvoort.
De Rotaryclub maakt jaarlijks dit soort tochtjes met de
Zandvoortse senioren. Het uitstapje van dit jaar werd betaald door middel van de baten van de succesvolle Circuitrun,
die begin dit jaar voor het eerst werd georganiseerd en ook
voor komend jaar op de agenda staat.

Dagje op weg met de Rotary
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Voor alle ZandvoortPashouders de

Hele maand oktober:

Malse Ierse Sukadelappen

kilo € 13,50 € 9,95

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Met ZandvoortPas 10% korting
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen
Kerkstraat 1a

10% Korting
op Pilates

Boeren septemberkaas
mooi gerijpt, volle
pikante smaak
nu 500 gr slechts € 5,98

for shoes

Kijk op www.newwaves.nl
023- 571 32 55 of info@newwaves.nl
massages ~ groepslessen ~ personal coaching

Tel. 023 571 44 10

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Bent u van plan om meubels van b.v
Riviera Maison aan te schaffen?
Pashouders 5% korting!!

Hele maand oktober op
vertoon van uw pas:
20% korting op de gehele

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

Zakje A1
chocolade
melk, wit,
puur
per zakje
€ 3,50

Specialist in bloemwerk voor alle gelegenheden

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen, ook Fleurop bestellingen
Maandag gesloten.
Di t/m vrij: 10.00 - 18.00 uur
Za: 10.00 - 17.00 Zo: 12.00 - 17.00 uur

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel.: 023 5720042
www.bloemenaanzee.nl

collectie winterjassen!
Schofies Kindermode - Haltestraat 2d
2042 LM Zandvoort - Tel.: 023-5738047
Vrijdag koopavond

Bestel nu de
ZandvoortPas 2008

10% korting op
tijdschriften

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 5,00)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand oktober

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort
Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

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

Top 3!
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Boerenmetworst +

Schouderham +
Jachtworst

Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

3x 100 gram vleeswaren

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

€ 3,25
Deze pas is geldig t/m 31 december 2008

Haltestraat 54 - T. 023-5712451

Uw op naam gestelde ZandvoortPas
wordt, tesamen met een welkomstkado,
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.
Met de aangehechte tegoedbon voor een
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst
tijdstip gratis een Zandkorrel (miniadvertentie) plaatsen.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation
Op vertoon van de pas geen
afmeldkosten bij APK Keuring

Op vertoon van de ZandvoortPas
een les huiswijn i.p.v. € 17,50
voor € 16,- (wit, rood of rosé)
Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

Wedden
dat u er
wel twee
van lust?
Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Saucijzenbroodje
De tweede krijgt u voor

de halve
prijs

OP=OP

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Aanbod geldig tot en met woensdag 8 oktober 2008
en alleen in onze vestiging te Zandvoort.
Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 - 57 12 865
Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

e aanbiedingen van deze week
Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

ontdek een nieuwe ervaring van welzijn!

Kalkwas
(white-wash
voor meubels)
Muurstickers
10% korting
Gasthuisplein 6
(naast het Circus)

10% korting op een
voet-reflexmassage
massageservice ook aan huis
www.nympheia.com

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

5%
korting*

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Medina Woninginrichters
q(Vouw)gordijnen qTapijt
023-531 78 40
qVitrages
qVinyl
Haltestraat 56
qLuxalex
qLaminaat
2042 LP Zandvoort
qZonwering
qParket
www.medina-woninginrichting.nl

Lijst van deelnemende bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Winkeliers:
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

Verzorging en vrije tijd:
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat
Autorijschool Duet - 06-54280393
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hobby -Art- Gasthuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - www.nympheia.com
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

Waves beach & health center
voor een gezonde levensstijl
In 2005 besloot Cathy Samé Lottin om Waves, beach & health

center het leven in te roepen. Uniek gelegen aan de boulevard
van Zandvoort biedt het de perfecte plek voor iedereen die be-

Mode en trends:

hoefte heeft aan ontspanning en een gezonde levensstijl. “Het

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Chaozzz - Schoolstraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Schofies Kindermode - Haltestraat

geeft mij de grootste voldoening om mensen op een positieve
manier om te laten gaan met alles wat op hun pad komt. Dat
is mijn passie”, aldus Cathy.

Bij Waves beach & health center
kunt u terecht voor diverse massages, cursussen, yoga, pilates,
persoonlijke coaching, workshops
en oefentherapie Mensendieck.
Kwaliteit, persoonlijke aandacht
en medische expertise vormen de
basis. “Mijn persoonlijke streven is
kunstenaar te zijn van mijn leven.
Ik voel me geroepen om dit in mijn
werk als therapeut en coach ook
over te dragen om mensen te stimuleren het beste in henzelf naar
boven te halen. Het uitgebreide
programma van Waves biedt hun
de mogelijkheid om op een actieve en ontspannen manier aan
zichzelf te werken”, vertelt Cathy
enthousiast. Samen met Miriam
Fransman, Esther Geraedts en
Karin van Zeeland vormt Cathy een

ijzersterk en professioneel team
dat niet stil staat. Zo is Cathy net
teruggekomen van een studiereis
in Maleisië, Bali en Thailand om de
ontwikkelingen op het gebied van
wellness bij exclusieve spa resorts
te bekijken. Het was een zeer bijzondere ervaring. “Ik heb veel inspiratie opgedaan. Deze ideeën
ga ik later zeker gebruiken bij de
uitbreiding van activiteiten bij
Waves. Mijn droom is om ooit een
exclusief eco-duinresort te verwezenlijken als herstel- en kuuroord
voor body and mind”, lacht Cathy.

ZandvoortPas
Waves beach & health center heeft
voor ZandvoortPashouders het hele
jaar door vier roulerende aanbiedingen
die gedurende twee weken geldig zijn.
De bekende 10% korting op pilatesles,
cadeaubon, massages en zwangerschapscursus.
Waves beach & health center is te
vinden op de Middenboulevard onder het Bouwes Palace hotel aan de
Burgemeester van Fenemaplein 2-6.
Openingstijden: Maandag tot en met
zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur. Voor
meer informatie: www.newwaves.nl,
info@newwaves.nl, tel. 571 3255.

Wonen en onderhoud:
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Mark Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:
Grand Café 25 - Kerkstraat
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
She Satehcafé - Zeestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

basketbal dames

basketbal heren

Bijna stunt van Lions heren

Een maatje te klein

De dames van The Lions hebben afgelopen zaterdag niet

De heren van The Lions hebben zaterdag in de Korver

van het altijd sterke FAC uit Den Helder kunnen winnen.

Sporthal bijna voor een stunt gezorgd. Het bezoekende

In de eerste helft konden ze het nog wel bijbenen maar

ProBuild Lions uit Landsmeer, dat met maar liefst 4 eredi-

daarna was het over en uit.

visiespelers in hun gelederen voor promotie gaat, kon in
de laatste drie minuten van het laatste kwart ternauwernood ontsnappen aan een nederlaag.
Zandvoort was op oorlogssterkte maar moest toch
toezien dat hun tegenstanders bij rust een voorsprong
van 9 punten hadden opgebouwd (28-37). Na rust was
het vooral Ron v.d. Meij die
voor Zandvoort de meeste
punten maakte en Lions
kwam terug. Tot de 37e
minuut. Toen zorgde een
foutieve beslissing van een
arbiter voor een kentering.
Lions was de gasten tot op
2 punten genaderd toen
Robert te Pierik volkomen
onterecht een ‘onsportieve

fout’ kreeg. Hij was uitgebroken en dreigde de beide
teams op gelijke hoogte te
brengen. Zijn tegenstander
viel om toen hij hem raakte.
De arbiter had echter niet
gezien dat de Landsmeerder
foutief af probeerde te stoppen. In plaats van naar Lions,
gingen de beide strafworpen
naar ProBuild. Nog steeds
was het niet gedaan want
als de Zandvoorters in de
laatste drie minuten hun
strafworpen erin zouden
hebben gegooid, er werden
er 7 uit 7 gemist, hadden ze

Jeremy van ‘t Nederend wordt geblokkeerd

nog een kans. Die lieten ze
nu voorbij gaan en uiteindelijk werd het 54-66.
Zondagmiddag spelen de he-

ren van Lions in de Wibauthal
in Amsterdam tegen het
vierde team van de studentenvereniging US. De wedstrijd begint om 15.30 uur.

Lions toonde geen respect
voor de achtvoudig kampioen
van de eerste Rayonklasse. De
Helderse dames willen echter niet promoveren omdat
zij dan weer, ze speelden allemaal in de eredivisie, door
heel het land moeten reizen.
Ze zien daarom altijd af van
promotie en laten die plek in
de landelijk eerste divisie dan
over aan de nummer twee
van de ranglijst.
Na het eerste kwart was er
slechts vier punten tussen de
beide teams, hetgeen aangeeft dat de Zandvoortse da-

mes goed begonnen waren.
Ook de ruststand, 25-33, gaf
hoop op een ‘gezond’ resultaat. Daarna echter zette FAC
een tandje bij en met fysiek
basketbal, waar de arbiters
niet goed op reageerden,
werd Lions overlopen. Dat
het uiteindelijk 43-73 werd
is alleen voor de statistieken
belangrijk.
De Zandvoortse dames spelen komende zaterdag uit
tegen Alkmaar Guardians.
Die wedstrijd, in de Hoornse
Vaart in Alkmaar, begint om
18.30 uur.

handbal

Negatieve hoofdrol handbalarbiter

In de vorige week dinsdag gespeelde handbalwedstrijd
tussen ZSC en NEA uit Ouderkerk aan de Amstel was de

hoofdrol niet voor één van de teams, maar voor scheidsrechter Norg. De leidsman stuurde tien minuten voor het

eindsignaal een deel van het publiek weg, dat zich naar
zijn mening te veel negatief uitliet over zijn leiding.
Ongelukkiger wijze stuurde
hij een aantal personen weg,
die zich juist gedurende de
gehele wedstrijd van elk
commentaar onthouden
had. Onder degenen die
moesten vertrekken was
ook uw verslaggever van de
Zandvoortse Courant. Naast
deze vervelende situatie,
waaraan noch ZSC noch NEA
enige schuld had, werd ook
nog gespeeld. Na een 5-6
achterstand bij rust wonnen
de ZSC-dames met 12-11.

Spannend

Daphine van Rhee gaf het

team van de nieuwe coach
Rob Til al snel na het beginsignaal een 1-0 voorsprong. Na
de openingstreffer ontspon
zich een spannende strijd,
waarin beide teams beurtelings een voorsprong hadden.
Het scoren viel beide teams
aanvankelijk moeilijk omdat zowel de ZSC-keepster,
Nanouk den Breejen, als haar
collega in het NEA-doel een
aantal keren toonden uit het
goede hout gesneden te zijn.
Door het optreden van beide
dames bleef de ruststand
steken op 5-6 in het voordeel
van NEA.

Sportief

Na de pauze een gelijk spelbeeld, waarin scheidsrechter
Norg echter van ZSC minder
accepteerde dan van NEA. In
dit wat beide teams betreft
sportieve duel, moest tweemaal een ZSC-speelster voor
twee minuten naar de kant.
Die numerieke minderheid
was voor onze dames geen
belemmering om de achterstand geleidelijk aan om te
bouwen in een voorsprong.
In de spannende slotfase
wist Charissa Koning haar
derde treffer te scoren,
waardoor ZSC met een 12-11
overwinning van het veld
kon stappen. Naast Koning
scoorde Lucia v.d. Drift vier
goals, terwijl Daphina van
Rhee en Romena Daniëls
ieder tweemaal het net
vonden en Naomi Kaspers
eenmaal.

Walk over

De uitwedstrijd tegen Wijk
aan Zee, van afgelopen
weekend, leverde van meet
af aan geen enkel probleem
op. Al voor de rust hadden
de ZSC-dames al elf keer
gescoord. Keepster Lucia
v.d. Drift werd slecht één
keer gepasseerd, zodat de
rust met 1-11 aanbrak. Ook
na de thee was ZSC oppermachtig en voerde de score geleidelijk op naar een
10-24 overwinning. Charissa
Koning was met zeven goals
de succesvolste schutter.
De rest van de score werd
verzorgd door Daphina van
Rhee (4), Romena Daniëls
(4), Suzanne Zwemmer
(3), Kristel Gazenbeek en
Martina Balk beide 2, terwijl Asia el Bakkali en Naomi
Kaspers ieder één keer scoorden.

“Sport is goed voor lichaam en geest”

www.sportinzandvoort.nl
30

Kim Montauban in actie tegen FAC

soft- en honkbal
ZSC soft- en honkbal
besluit seizoen
De afdeling honk- en softbal van de Zandvoortse Sport
Combinatie (ZSC) kende een prima seizoen. Alle teams eindigden bij de eerste drie in hun klassen. In totaal won ZSC
35 van de 47 competitiewedstrijden.
De heren werden met overmacht kampioen en promoveren naar de 3e klasse.
Van de 19 gespeelde wedstrijden werden er slechts
drie niet gewonnen. De
dames eindigden op een 3e
plaats. Alleen van kampioen
Vennep Flyers 2 en runner-

up Olympia Haarlem 2 werd
verloren. Het debuterende
junioren honkbalteam
eindigde op een 2e plaats,
achter kampioen Sparks
Haarlem. Wie meer wil weten over soft- en honkbal
kan terecht op de website:
www.zsc.nu.
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voetbal - zaterdag
Eerste winst zaterdagvoetballers
SV Zandvoort zaterdag heeft eindelijk de eerste winst in

het nog prille seizoen te pakken. Onder een stralende zon

wist het team van Piet Keur de vierde competitiewedstrijd
met een magere 1-0 van ZOB te winnen. Vorige seizoen ver-

loren de Zandvoorters deze wedstrijd nog met 1-2. Door de
winst stijgen onze plaatsgenoten naar de achtste plaats.

Nigel Berg speelde een sterke wedstrijd

De geschiedenis herhaald
zich, moet Keur gedacht hebben toen de 1-0 voorsprong
maar niet uitgebouwd kon
worden. Zandvoort had bijna
de hele wedstrijd het beste
van het spel maar kon niet

voetbal -

doordrukken, waardoor er
uiteindelijk toch weer meer
druk op de verdediging kwam
te staan om de voorsprong
niet uit handen te geven. Ze
slaagden daar wonderwel
in mede door een opnieuw

weergaloos keepende Boy
de Vet, die geregeld naar
de hoeken moest. Voor rust
werd het soms wel wat hectisch voor zijn doel (de paal
redde zelfs één keer) maar de
1-0, een mooie goal van Nigel
Berg in de 39e minuut, bleef
na 45 minuten ier overeind
staan.

dat er misschien wel mogelijkheden waren. Een laatste
offensief van de ‘Beemster
boeren’ leverde alleen een
tweetal vrije schoppen aan
de rand van het 16-metergebied op. Deze waren echter
niet voldoende om alsnog
een punt uit het vuur te slepen.

Na rust was het eigenlijk
alleen maar Zandvoort dat
tot aanvallende acties kon
komen. Legio kleine en grote kansen waren echter voor
de aanvallers niet voldoende
om de voorsprong uit te bouwen. Natuurlijk kwamen de
gasten nog wel eens aan de
overkant maar tot vijf minuten voor het einde was daar
zo goed als geen gevaar bij.
Toen de geschiedenis zich
echter dreigde te herhalen,
ballen niet afmaken, net
naast schieten enz., rook ZOB

Komende zaterdag speelt
Zandvoort in Amsterdam bij
WV-HEDW dat afgelopen
zaterdag thuis met 0-2 van
Amstelveen/Heemraad verloor en troosteloos met nul
punten uit vier wedstrijden
onderaan de ranglijst staat.
Deze wedstrijd begint om
14.30 uur.
Overige uitslagen 2e klasse
A: HBOK – Monnickendam,
2-5; Kennemerland – HCSC,
2-1; Swift – Marken, 0-0 en
ZCFC – DVVA, 1-5.

zondag

Zondagelftal verliest weer fors

Opnieuw heeft het elftal van zondagtrainer Jamal fors ver-

loren. Zondag stopte de teller voor tegenstander DSK op

6 terwijl Zandvoort al na 1 doelpunt niet meer bij machte
was om het net van DSK te vinden. Het zondagelftal wacht
als enige nog steeds op het eerste wedstrijdpunt en heeft
al een negatief doelsaldo van 20!

Inzet van Schotvanger kan niet door Smit gestopt worden

Zandvoort begon fris en vrolijk aan de ‘klus’ DSK, in de
wetenschap dat er nu eindelijk eens minimaal één punt
binnengehaald diende te
worden. Er was aanvankelijk
wel wat druk op het doel van
Paul Smit en met name Jaco
Houtkamp kreeg een aantal
kansjes maar gescoord werd
er niet. Totdat Timo de Reus in
een snelle aanval Zandvoort
het eerste doelpunt schonk.
De snelle spits maakte koelbloedig een slalom af, 1-0.
De vreugde was echter van
korte duur. Al 3 minuten
later was de stand in evenwicht toen Rick Schotvanger
simpel kon scoren. Daarna

was het alleen DSK dat de
aandacht naar zich toe trok.
Topscorer Houtkamp zorgde
hoogstpersoonlijk met twee
doelpunten dat de rusttand
1-3 werd. Na de thee was het
weer eenrichtingsverkeer
naar Smit die uiteindelijk
via Schotvanger, Maarten
de Boer en Patrick Geeven,
nog 3 doelpunten extra om
de oren kreeg.
Zondag speelt SV Zandvoort
zondag uit tegen Ripperda
dat afgelopen zondag thuis
met 2-0 te sterk was voor De
Brug. De wedstrijd begint
niet om 14.00 uur maar om
14.30 uur!

biljart
Nieuwe competitie
driebanden van start

Drie weken geleden is de driebandencompetitie in de regio

Haarlem weer van start gegaan. De Zandvoortse deelnemer is net als vorig jaar het team van café Oomstee. De
eerste uitwedstrijd tegen Hof van Heemstede werd nipt
met 11-10 verloren. Dinsdag werd er voor het eerst op het

eigen biljart gespeeld tegen ’t Hoekje uit Haarlem en dat
ging niet bepaald van een leien dakje.

Henk v.d. Linden stoot af

De spelers moeten voor de
competitie hun gemiddelde
in maximaal 25 beurten
maken. Starter Henk v.d.
Linden, die 15 caramboles
moet maken, verloor kansloos van Hugo Kapteyn. Alsof
dit een teken was, verloor
ook de tweede speler van
Oomstee, Louis v.d. Meij
(14) van Jan Draijer en de
Zandvoortse nummer 3, Dick
Pronk (11) kon eveneens geen
potten breken tegen Serge
Venema.
Dezelfde spelers spelen in
de tweede en laatste ronde
weer tegen elkaar. Het zou
de tweede ronde van de
wederopstanding worden.
In een weergaloze partij
waarin bijna alles lukte, hield
V.d. Linden met het grootste
gemak Kapteyn van de over-

winning af. Ook V.d. Meij had
nu geen kind aan Draijer en
speelde zoals hij in de trainingen speelt: soepel, degelijk en zonder zenuwen. Het
venijn zat in de staart. Pronk
begon zwak met een aantal
‘poedels’ op rij maar wist zich
juist op tijd te herpakken. In
de laatste beurt maakt hij
zijn elfde carambole en had
Venema nog de nastoot.
Die zou om gelijk te kunnen
spelen en daardoor de overwinning voor zijn team op
te eisen, nog 3 caramboles
moeten maken vanaf acquit.
Hij faalde na de eerste waardoor Oomstee alsnog met
de kleinst mogelijke voorsprong de wedstrijdpunten
in Zandvoort hield. Oomstee
staat na twee wedstrijden op
de 6e plaats maar heeft nog
een wedstrijd tegoed.

adverteerders
Dankzij onze adverteerders
kunnen wij u op de hoogte
houden van alles wat
in Zandvoort leeft.
De adverteerders in de
krant van deze week zijn:

Administratiekantoor K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding
Zandvoort
Asian Delights
Autobedrijf KariMo
Auto Strijder
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs

Café Koper
Café Oomstee
Café ‘t Badeendje
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Danzee
Dobey Zandvoort
Dorsman Assurantiën

Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
Harocamo
Holland Casino
IJzerhandel Zantvoort
Jobtide
Joost van Diepen
Laurel & Hardy
Meijershof, Restaurant

Nicole Post design & productions
P. van Kleeff
Parfumerie Moerenburg
Pluspunt
Praktijk voor Osteopathie Tom de Jong
Printing People
Richard Buijtenhek Training & Coaching
Sam van Lingen Haarlem Haarlem B.V.
Sea Optiek

Southern Cross
Studio Total Care
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van Schaik Omaco Makelaars
Vlug Fashion Men’s Wear
Vrijehuizenmarkt.nl
Zandvoort Optiek
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nieuwe prijs

www.cvl.nu

2-onder 1-kap

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie
met lift

Zeestraat 41

Doctor Kuyperstraat 22

Jac. Van Heemskerckstraat 65

Horeca, wonen of beleggen?

Op een schitterende locatie gelegen uitgebouwde 2 onder 1 kap woning
met uitzicht over beschermd natuurgebied, voor- en achtertuin, garage,
oprit, 3 slaapkamers, 2 badkamers en een royale woonkamer met toog
naar het eetgedeelte.

Hoe belangrijk is prachtig uitzicht en een ruim appartement voor u?
Deze kans kunt u niet naast u neer leggen…
Dit 4 kamer appartement (v/h 3 kamers) op de 4e tevens hoogste
verdieping heeft prachtig uitzicht over zee, strand, boulevard en een heerlijk
zonnig balkon op het zuidwesten. De inpandige garage is bij de vraagprijs
inbegrepen. Het complex beschikt over een lift.

In het centrum ligt dit royale karakteristieke halfvrijstaande pand,
bestaande uit 4 verd. met op de bgg en souterrain een restaurantfunctie.
Het restaurant Dubrovnic beschikt over een keuken met grote grill,
bargedeelte en in het souterrain bevindt zich de spoelkeuken met div.
opslagruimten en toegang tot de tuin. Op de 1e etage bevindt zich een
ruim 3-kamer appartement en op de 2e etage is een studio met
kookgelegenheid en sanitaire voorzieningen.
• Opp. bedrijfsruimte ca. 160 m2 (beg.grond+souterrain)
• Opp. woonruimte ca. 92 m2(1e verd.+2e verd.)
• Perceeloppervlakte 278 m2

Vraagprijs: € 595.000--

•
•
•
•
•

Luxe, comfort, rust en ruimte zijn de sleutelwoorden voor deze bijzondere
vrijstaande villa op een kavel van 1734 m2 direct achter de Zuid-boulevard
van Zandvoort. Onder architectuur is deze woning met veel gevoel voor
design en sfeer omgetoverd tot een adembenemende villa op een werkelijk
prachtige locatie. Deze woning beschikt over een royale sfeervolle living
met een luxe open woonkeuken, werkkamer, waskamer, 3 slaapkamers,
2 luxe badkamers, een oprit voor meerdere auto’s en een royale garage
voor 3 auto’s. De prachtige, onder architectuur aangelegde tuin vormt één
geheel met het achterliggende duinlandschap en beschikt over automatisch
sproeisysteem, tuinverlichting en diverse zonneterrassen.
• Gebruiksoppervlakte ca. 225 m2 (excl. garage), inhoud ca. 1100 m3

Vraagprijs: € 2.199.000,--

•
•
•
•
•

Geheel voorzien van dubbele beglazing
Ca. 50 meter van het strand gelegen
Complex is geheel gerenoveerd aan de buitenzijde
Appartement dient inwendig gemoderniseerd te worden
Gebruiksoppervlakte ca. 90 m2 (incl. het balkon)

Vraagprijs: € 529.000,--

Vraagprijs: € 279.000,-- incl. garage

vrijstaand

villa aan boulevard

luxe villa

Brederodestraat 109

Geheel v.v. dubbele beglazing en kunststof kozijnen
Prachtige ligging, grenzend aan de Amsterdamse Waterleidingduinen
Oprit voor ca. 3 auto’s
Woonoppervlakte ca.115 m2
Gebruiksoppervlakte 325 m2

Brederodestraat 28

Heerlijk wonen in een vrijstaand huis aan de mooie Brederodestraat!
Deze sfeervolle woning, gebouwd in 1914, heeft alle ingrediënten in zich om
echt “thuis” te komen; een woonkamer met serre, open haard, boekenwand,
eetkamer met openslaande deuren naar de romantische achterplaats met
privacy. ….. Kortom, wij nodigen u graag uit voor een bezichtiging om zelf
de sfeer te komen proeven.
•
•
•
•

Zeer goed onderhouden en goed geïsoleerd
Originele paneeldeuren in alle vertrekken
Gunstig gelegen nabij zuidduinen, strand, winkels en openbaar vervoer
Gebruiksoppervlakte ca. 110 m2

Vraagprijs: € 398.000,--

Boulevard Paulus Loot 65
Goed onderhouden en zeer smaakvol gerenoveerde vrijstaande villa op
één van de mooiste locaties van de boulevard gelegen. Door de iets hogere
ligging op een royale kavel van 730 m2 en de fraai aangelegde voortuin ziet
u vanuit de living alleen het prachtige levende schilderij van de zee in al
zijn elementen. Deze ligging zorgt ervoor dat u vooral de ruimte en de rust
ervaart. De villa beschikt verder over 3 slaapkamers, oprit, garage voor
2 auto’s, diverse zonneterrassen en uniek zee- en duinzicht.
• Bouwtekeningen aanwezig voor vergroten van de woning tot ca. 880 m3
• Geheel voorzien van dubbele beglazing
• Gebruiksoppervlakte thans ca. 165 m2

Vraagprijs € 1.595.000,--

Zandvoortse

4e jaargang • week 41

9 oktober 2008

Het wekelijkse nieuwsblad
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl

3

Courant

Actueel
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Wijzigingen
Busvervoer

Cultuur

Zie onze advertentie op de achterpagina

11

Cultuur

100-jarige OVZ
reikt prijs uit

Meer UBO-dagen voor Circuit Park Zandvoort

23

Sport

Komend weekend
Kunstkracht 12

Raceverslag
A1GP race

Herfstweer houdt veel racefans niet tegen

Maandag 6 oktober heeft de ministerraad een brief naar

Ondanks het herfstachtige weer van het afgelopen weekend, hebben toch heel veel fans

telijke geluidsregels voor de nationale circuits meer in

genoten van een hectische openingswedstrijd van de A1GP. Ondanks dat grote aantal,

de Tweede Kamer gestuurd met het verzoek om de wet-

de moeite genomen om naar Zandvoort te komen. Circa 85.000 raceliefhebbers hebben

overeenstemming met de jurisprudentie te brengen. Dit

was het na de race niet lang druk op de wegen rondom Zandvoort, de iles waren voor

betekent dat het aantal dagen dat er meer geluid op de

19.00 uur opgelost.

racepistes mag worden geproduceerd, op 12 moet komen.
Naar verwachting zal de wet in 2010 zijn aangepast.
Op dit moment mogen de
twee permanente circuits
in Nederland, Assen en
Zandvoort, slechts gebruik
maken van vijf UBO-dagen
(Uitzonderlijke Bedrijfsomstandigheden). Op deze
dagen mag een hogere geluidsbelasting worden geproduceerd. Volgens gedeputeerde Ton Hooijmaijers
(VVD) is dat te weinig om
Circuit Park Zandvoort te kunnen exploiteren en mede om
die reden wilde hij het circuit
verplaatsen naar de kop van
Noord-Holland. “Voor de korte
termijn was het van tweeën
één: of verhuizen van het
circuit of het wettelijk vastleggen van de 12 UBO-dagen.
Met dit besluit zorgt het kabinet ervoor dat de onzekerheid van de afgelopen jaren

over deze dagen ten einde
komt”, aldus Hooijmaijers in
een persbericht.

Structuurvisie

Voor de langere termijn gelden echter nog steeds andere
zaken. Inmiddels zijn namelijk ook de resultaten van de
ideeënconsultatie van de verschillende marktpartijen ontvangen. Uiteindelijk hebben
zeven partijen gereageerd op
het verzoek van Hooijmaijers.
Deze ideeën worden meegenomen in de Structuurvisie.
Het idee van verplaatsing is
dus voor de lange termijn nog
niet van de baan.

Nooit meer weg

Erik Weijers, directielid van
Circuit Park Zandvoort, is uiteraard blij met de bemoei-

Erik Weijers | Foto: Chris Schotanus

enissen van de regering.
“Natuurlijk zijn we zeer verheugd met deze mooie tijding.
De beide Nederlandse circuits
timmeren wereldwijd goed
aan de weg en dat past goed
in het plaatje dat Nederland
wil voorhouden: grote sportevenementen op wereldschaal zijn in Nederland zeer
goed mogelijk. Op Assen is
dat natuurlijk de wereldberoemde TT, met de MotoGP,
en met de A1GP hebben wij
Zandvoort, en Nederland, op
de wereldkaart gezet. Wij hoeven dus hier niet meer weg en
dat hebben wij al eerder aangegeven. Niet op de korte en
niet op de lange termijn. Dat
heeft ons eigen onderzoek
ook aangetoond!”

De Mannetjes
Extra UBO dagen
• Goed gevulde chocolade
croissant € 1,50
• Weekendtaartje € 7,95
Nu in de winkel :
nieuw koek assortiment
Zoute koekjes
div nieuwe brood soorten

‘Zie je wel, was het dus
toch een publiciteitsstunt
van Hooijmaijers?’

Wegens enorm succes met 1 maand
verlengd de gratis brood actie!
Meer info in de winkel en op:
www.gratisbroodopdeplank.nl
Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

De fans stonden letterlijk en iguurlijk in de kou | Foto: Chris Schotanus

Goedgevulde tribunes en
duinen rondom de racebaan
waren het beeld van de derde
openingsrace van een A1GPseizoen ‘op’ Zandvoort. Jeroen
Bleekemolen zei na de teleurstellende Sprint race waarin
hij vierde werd: “Het is wel
fantastisch om al die fans te
zien, die ondanks het slechte
weer er toch weer zijn.” Met
temperaturen die nauwelijks boven de 10°C kwamen
en heel veel hemelwater en
harde wind, was het niet echt
prettig rondom de racepiste.

vindt u op pagina 23.

Centrum

In het dorp was er veel te genieten na de race. Zowel op
vrijdagavond als op zaterdag
was er een variërend programma in de speciaal voor
dit weekend opgezette feesttent op het Gasthuisplein. De
festiviteiten werden zowel
door Zandvoorters als door
racefans goed bezocht. Een
uitgebreid verslag van het A1
weekend vindt op op pagina
6 en 7.

11 oktober

Najaars actie

Open Dag Gemeente Zandvoort.
Kom ook langs en maak kennis
met uw gemeente.

Bij aankoop van een
bril met varilux glazen
handgemaakte
wijnglazen cadeau

sea Optiek

Auto Strijder
Zandvoort

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74
Vrijdag koopavond

Zie onze advertentie
pagina 6

Zichtbaar Beter

Toch hebben de fans de hele
dag kunnen genieten, vooral
ook van de vele schuivers op
de baan. Het overvloedige
water zorgde voor grote
plassen en stroompjes op
de baan en gemengd met
hier en daar wat olie door
gecrashte wagens was het
spiegelglad. Wel kwamen
nu de ‘echte’ coureurs bovendrijven en was er voor
de kenners volop te genieten van gewaagde inhaalmanoeuvres en fraai stuurwerk. Een verslag van de race

U leest er meer over in de gemeente-advertentie.

1

Bij het overlijden van mijn man Leen Jansen,
bedank ik alle lieve mensen
voor hun hartelijkheid en medeleven.
Hil Jansen
Duinstraat 10
2042 HC Zandvoort

waterstanden

Een hele fijne winter en tot
volgend jaar bij Club Nautique

Zandvoort is een zwakke schakel in de natuurlijke bescher-

ming tegen de Noordzee. Precies voor onze woonplaats, ter
hoogte van het Badhuisplein, is het duin te laag en volgt

Tel. 023 - 571 57 07

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~
~ Verzorging van overledene ~
Begeleiding
voor nabestaanden ~
~
Persoonlijke
aandacht
voor U en Uw dierbare ~
~
Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort
Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

Keur Schilders & Keur Glas

direct de kom waarin het dorp ligt. De steile Kerkstraat

www.clubnautique.nl
oktober
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PERMANENT

zoekt een

make-up

15

jaar ervaring
en G.G.D.
gecertificeerd

Voor telefoon en licht administratief werk
Eventueel parttime mogelijk
Bel 023 – 5715602
en vraag naar de heer Keur

tWenkbrauwen
tEyeliners
tLipliners

Boudoir

Zeestraat 56 Zandvoort - Tel. 023-5736021 of 06-54640714

WWW.BOUDOIR-PERSONALSTYLING.NL

burgerlijke stand
27 september - 3 oktober 2008
Geboren:

Sinds 1992 uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

Med Jaap Jan, zoon van: Beijnes, Norbert Anton en: Plantenga,
Helen Ivy Louise.
Sophie, dochter van: van Berkel, Petrus Nicolaas en: Emanuels,
Sharon Patricia.
Tess Livia Jade, dochter van: Guthman, Peter Paul en: ten
Berg, Birgit Monique.

Overleden:

Donnelly, John, oud 75 jaar.
Zwemmer, Gerardus, oud 87 jaar.
van Eldik geb. van Egeren, Helena Gerarda, oud 86 jaar.
Goossens geb. Schuiten, Aagtje, oud 77 jaar.

kerkdiensten

Zondag 12 oktober

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl
A LTIJD
BI J

2

DIRECTE
HULP
OVERLIJDEN

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur ds. R. Hengstmangers uit Haarlem
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
www.aap-parochie.nl
10.30 uur Pastor C. van Polvliet
RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur Pastor IJ. Tuijn

Van Lennepweg 2x afgesloten

Dinsdag heeft op de Van
Lennepweg een zwaar motorongeluk plaatsgevonden.
Een jonge Zandvoortse motorrijder botste met hoge
snelheid op een links afslaande bestelbus, die hij

vermoedelijk nog net even
wilde inhalen. De direct gealarmeerde politie liet zowel
ambulance als traumahelikopter komen. Omdat het op
de weg naar het ziekenhuis
niet druk was, is het slachtof-

markeert de ‘duik’ naar beneden, toch nog circa zes meter.

Hoog

NOOIT MEER AFSMINKEN

administratief medewerkster

Langjarige zandsuppletie
noodzakelijk

colofon

Gegeven het rapport van de
Deltacommissie 2008 zijn
ingrijpende maatregelen
nodig. Langjarige zandsuppleties moeten de kust beveiligen tegen hoog water
uit zee. Mogelijk kan zelfs
de gehele Noordzeekust
met één kilometer worden
verbreed.

Speciaal fonds

De kosten die met de bescherming tegen het water
gemoeid zijn, moeten betaald worden uit een nieuw
Deltafonds, te beheren door
de minister van Financiën,
en te vullen met een deel
van de aardgasbaten en met
geld uit langlopende leningen aan bijvoorbeeld pensioenfondsen. Instelling van
het fonds moet voorkomen

dat geld voor water door politici ter discussie kan worden gesteld.

Voorbereiden

Wethouder Bierman bepleit
twee zaken: in de duinenrij
die er nu is, mag straks bebouwd worden, inclusief
met ondergrondse parkeergarages. “Als die grond
is vrijgespeeld dan kunnen
we aan de slag. De tweede
zaak is dat alle partijen die
betrokken zijn bij de kustveiligheid nu alvast de beslissingen nemen op grond
waarvan de ontwikkeling
van die bebouwing voorbereid kan worden”, zegt
de wethouder in een opgenomen interview dat via
www.zandvoort.nl te beluisteren is.

Buitenschoolse opvang De Boomhut

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Voor-, tussen-, naschoolse en vakantie opvang.

Voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@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
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort
Druk: Dijkman offset
Visseringsweg 40 - Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06-1139 1478 • info@zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind.
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.
Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer • Plezier
Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten
Flemingstraat 55
T: 023 – 57 173 73 / 57 40 330
info@pluspuntzandvoort.nl

cartoon

•
•
•

2041 VW Zandvoort
F: 023-57 16 865
www.pluspuntzandvoort.nl

Hans van Pelt

fer met de ambulance weggebracht. De Van Lennepweg
was geruime tijd afgesloten
voor het verkeer in verband
met het sporenonderzoek
van de politie. De avond ervoor was de Van Lennepweg
al deels afgesloten toen, als
gevolg van een ruzie in de relationele sfeer, een man zijn
vriendin een taxi uitsleurde.
De direct gewaarschuwde
politie heeft de vrouw uiteindelijk kunnen ontzetten.

Foto: Gerard Boukes

Foto: OvM Fotograie

Ingrijpende wijzigingen
in verkeerssituatie en buslijnen

Sinds begin deze week zijn een aantal ingrijpende verkeersmaatregelen van kracht voor
zowel het personenverkeer als het openbaar busvervoer met de lijnen 80 en 81. De wijzigingen voor de buslijnen zijn vijftien maanden van kracht, tot en met december 2009.
De maatregelen hebben te
maken met de werkzaamheden aan de busweg tussen
de Koninginneweg en het
kruispunt Kostverlorenstraat,
Haarlemmerstraat, Zandvoortse laan, Tolweg. Ook
wordt de Dr. Gerkestraat onder handen genomen.

de bedoeling dat deze werkzaamheden voor Pasen 2009
zijn afgerond. De bewoners
zijn over de wijzigingen geinformeerd via een bewonersbrief. Ten gevolge van
bovenstaande maatregelen
zijn voor de buslijnen ook
aanpassingen van kracht.

Koninginneweg

Lijn 80

Omdat de omleidingroute
richting Bentveld loopt
via de Koninginne weg ,
Brederode-, Dr. Kuyper- en
Frans Zwaanstraat, wordt
ook in de Koninginneweg één
richtingsverkeer ingesteld.
Het verkeer zal uitsluitend
in de richting van de Haarlemmerstraat mogen rijden.

Dr. Gerkestraat

Op 27 oktober wordt ook
een begin gemaakt met
de reconstructie van de
Dr. Gerkestraat tussen de
Hogeweg en de Tolweg. Het
verkeer wordt geleid via bovenstaande route onder het
kopje Koninginneweg. Op
deze gehele route is eenrichtingsverkeer van kracht
in de richting Bentveld. Het is

Bus 80 richting centrum rijdt
via de Haarlemmerstraat,
Hogeweg en Oranjestraat
naar het busstation. Richting
Haarlem wordt gereden via
de Grote Krocht, Hogeweg,
Brederode-, Dr. Kuyper, Fr.
Zwaan-, en Corn. v.d. Werfstraat, waarna de reguliere
route richting Bentveld
gevolgd wordt. De haltes
Tolweg, Kostverlorenstraat
en Koninginneweg komen
te vervallen. Daarvoor in de
plaats komt een tijdelijke halte op de Haarlemmerstraat.
De wijzigingen geldt ook
voor de nachtlijn N280.

Lijn 81

Ook de route van lijn 81 wordt
ingrijpend gewijzigd. Komend
vanuit Haarlem zal gereden

worden via de Van Alphen-,
Dr. Mezger-, Van Heemskerck-,
Engelbert- en Zeestraat naar
het Stationsplein. Via de Van
Speykstraat en het noordelijk deel Van Lennepweg
wordt naar Zandvoort Noord
gereden. Van daaruit vanaf
de Linnaeusstraat wordt het
zuidelijk deel van de Van
Lennepweg en vervolgens
de Sophiaweg, de Kostverlorenstraat en de Koninginneweg genomen. Via het westelijke deel van de Prinsesseweg wordt gereden naar
het busstation aan de Louis
Davidsstraat. De route richting Haarlem wordt gereden
via de Grote Krocht, Hogeweg,
Engelbertstraat en Zeestraat
naar het Stationsplein.
Reizigers naar Nieuw Noord
moeten hierover stappen op
de bus vanuit Haarlem die
binnen enkele minuten of gelijktijdig arriveert. Via de Van
Speyk- en Van Alphenstraat
wordt de reguliere route naar
Haarlem gevolgd. De haltes
Tolweg, Kostverlorenstraat,
Koninginnenweg en Huis in
de Duinen komen te vervallen.

column

Volle bussen
In Spanje zijn de bussen
overvol. Vooral in de spitsuren kan er geen kip meer bij,
denk je. Maar dit lawaaierige
volk denkt er anders over. Al
kletsend perst men zich nog
meer naar achteren, waar de
bus zeker nóg voller is. Maar
ach, wat zul je je druk maken.
Wil je niet als sardientjes in
een blik zitten, dan wacht je
op de volgende bus. Die verschijnt tien minuten later. Tja,
ik zit weer op mijn favoriete
stek in Spanje en blader wat
oude HD’s door. ‘SP bezorgd
om volle bus naar strand’ ,
lees ik. ‘De twee ritten per uur
die Conexxion uitvoert tussen
Haarlem en Zandvoort zijn te
weinig. Op warme dagen zijn
de bussen overvol’. Ik kijk verbaasd op en lees verder. Een
SP’er reisde een keer op een
zonnige dag naar het strand.
“De bus puilde uit”, klaagt hij,
“er worden op warme dagen
geen extra bussen ingezet.”
Ach, wat is het probleem, zoveel warme dagen hadden
we niet deze zomer. En in de
bussen die ik voorbij zie rijden zit geen mens. Trouwens,
als de prijs van een kaartje
nog duurder wordt, gaat er
niemand meer met de bus.
Goede tip voor de regering,
maak de bus goedkóper inplaats van duurder. In Spanje
betaal ik € 1,20 voor een (lange) rit. En… ik kan gewoon een
kaartje kopen bij de chauffeur. Wél liefst gepast betalen, por favor. Wil ik terug?
Dan koop ik weer zo’n kaartje
van € 1,20. Gemakkelijk hoor!
Geen gedoe met zones, strippen of OV-jaarkaarten. Zeer
toeristvriendelijk mag ik wel
zeggen. Voor de jeugd heeft
men een andere oplossing.
Zij kunnen reizen op een
speciaal abonnement. En de
65-plusser? Die betaalt bijna helemaal niets voor een
ritje naar de stad. Zoals gezegd is in het spitsuur de bus overvol.
Maar er is niemand
die klaagt. Best gezellig hoor, reizen in
Spanje met het openbaar vervoer.

Lieke Brugman

familieberichten
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evenementen agenda

Eindfeestje
Strandpaviljoen 6
Zaterdag 11 oktober
19.00 uur

VanKessel
+
DJ’s

Zondag 12 oktober:

Wilt u na het concert van Rita Reys
nog even muzikaal naborrelen?
Kom dan naar café Alex!
Daar gaan we terug naar
‘Caramella van de jaren zestig, met
Ger Dijkshoorn en zijn Whiskers
Vanaf 17.00 uur
Zondag 19 oktober:
Adam Spoor met zijn Spoor 5
6 dagen per week geopend
maandag gesloten
dinsdag t/m zaterdag van 17:00 tot 03:00 uur
zondag van 17:00 tot 03:00 uur

Vrij entree

Gasthuisplein 9A, 2042 JM Zandvoort
Tel. 023 57 19205

Al veel jaren vieren ze het met elkaar,
maar nu zijn ze samen 100 jaar!
Dus tijd voor feest en lekkernij,
en die Zwitserse van 60
kan er ook nog bij!

Marijke

Co

Thea

novnovoktoktoktokt

11+12

¿Que Pasa Playa?

Pluspunt rommelmarkten

De herstart van de Zandvoortse Rommelmarkt in de nieu-

we locatie van Pluspunt Noord is zeer geslaagd. In vervolg
daarop zullen er dit jaar nog twee markten worden georganiseerd.

Elke rommelmarkt wordt
met een ander thema gecombineerd. Op zondag 26
oktober met een kledingbeurs en zondag 14 december met een kerstmarkt. De
markten zullen worden gehouden in het gebouw van
Pluspunt, van 10.00 tot 15.00
uur. Vanwege de grote belangstelling en het aantal te
verwachten deelnemers stelt
de organisatie hierbij ook de
benedenzalen beschikbaar
(liften aanwezig). Tijdens de

12
12
12

18+19
19

19
26
9

16
30

Oktober

Week 41 • 2008

KunstKracht 12 - Open Atelier route door
Zandvoort
Jazz in Zandvoort - Rita Reys in De Krocht,
aanvang 14.30 uur.
Live jazz - in restaurant Spijs, Bentveld.
15.00-18.00 uur

Mocht u willen deelnemen
aan deze markt dan kunt
u hiervoor een deelnameformulier verkrijgen aan
de receptie van Pluspunt,
Flemingstraat 55.

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

bestuur gefeliciteerd door onder andere burgemeester Niek Meijer. Hoogtepunt was het

voor Zandvoort’-trofee. Het is een prijs voor Zandvoortse ondernemers die zich meer dan
100% inzetten voor hun onderneming en voor Zandvoort.

Gratis brood bij Bertram & Brood

Walter stopt ermee

Afgelopen vrijdag was het
zo ver. Tien geluksvogels
kregen bij Bertram & Brood
op het Raadhuisplein een
bon overhandigd waarmee
ze een maand lang gratis
brood in de winkel kunnen
halen. Vanwege het succes
van de actie is besloten om
deze te herhalen in oktober. Deze maand worden
er dus weer tien gezinnen
gelukkig gemaakt met een
maand lang gratis brood.
Iedereen die de winkel bezoekt, krijgt na iedere aankoop een kanskaart. Hoe
meer kanskaarten men
invult, hoe groter de kans
is op het winnen van één
van de tien prijzen. De prijswinnaars van oktober zullen door Bertram & Brood
te zijner tijd op de hoogte
worden gebracht.

Afgelopen zaterdag nam
Walter Ziegler (72) afscheid
van de slijterijafdeling van
de Dekamarkt. Zeven-eneen-half jaar geleden reageerde hij op een advertentie en werd aangenomen.
Op zich niets bijzonders,
maar Walter was toen al 65
jaar en geruime tijd in de
VUT! Oorspronkelijk komt
hij uit Duitsland doch vestigde zich in 1970 deinitief
in Zandvoort, waar hij ook
zijn vrouw Anna leerde
kennen. Dorpsomroeper
Klaas Koper, van wie hij een
grote fan is, zette Walter
in de winkel met een fraai
gedicht in het zonnetje en
komende vrijdag wordt dit
door zijn collega’s nog eens
dunnetjes over gedaan. De
klanten van de Dekamarkt
zullen Ziegler dus moeten missen, maar zijn job
wordt overgenomen door
een ander bekend gezicht in Zandvoort: Martin
Bluijs.

Finaleraces - (autoraces) Circuit
Mainstream Jazzcombo - in Take Five,
aanvang 16.00 uur
Classic Concerts - Protestantse Kerk
Rommelmarkt - inclusief kledingbeurs.
In Pluspunt Noord, 10.00-15.00 uur

November

Zandvoort 500 - Circuit
Classic Concerts - Protestantse Kerk
Feestmarkt - Centrum

Zonnebloem organiseert
vakantieweek in België
Uitgezwaaid door een groep wegbrengers vertrok maanaantal Zandvoortse ingezetenen richting vakantieoord
Domein Hooidonk in België, vlak onder Antwerpen. De regionale Zonnebloemafdeling Zuid-Kennemerland zorgde
weer voor een vakantieweek voor maar liefst 21 ouderen,
die worden bijgestaan door 21 begeleiders.
Vijf rolstoelers in de bus en
een kleine 20 rollators in de
bagageluiken moeten vooral
de mobiliteit tijdens de vakantie garanderen. Alle gasten
werden voor vertrek gastvrij
ontvangen in de St. Agatha
kerk waar de eerste kennis-

making plaatsvond. De verzorging van alle gasten is deze
week in handen van een groep
vrijwilligers uit Zandvoort en
omgeving. Zaterdag 11 oktober rond 14.00 uur worden de
vakantiegangers weer terugverwacht in Zandvoort.

Bel vrijdagmiddag
06-1139 1478 of mail:
info@zvo-verspreiders.nl

Jobtide uitzendbureau,

4

uitreiken van een nieuwe, jaarlijks uit te reiken prijs door voorzitter Virgil Bawits: de ‘Hart

Donderdagavond heeft de Ondernemersvereniging Zandvoort haar 100-jarige bestaan ge-

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Krant niet
ontvangen?
het bureau dat wel goed is voor zijn mensen,
zoekt personeel voor diverse branches.
Kijk op de website www.jobtide.nl of
maak even een afspraak om persoonlijk kennis
te komen maken via telefoonnummer
023-8887340 of de email info@jobtide.nl

vierd. Tijdens een goed bezochte receptie in de mooie raadszaal van het raadhuis werd het

Met oog en oor
de badplaats door

Drie ondernemers met ‘Hart voor Zandvoort’

Langlauf Estafette - strandpaviljoen 13/14/15

dagochtend om precies 11.00 uur een bus met een iks
markt zal de bar in de foyer
met kofietafels zijn geopend
evenals de benedenbar. U
kunt tijdens de markt genieten van een kopje kofie
(€ 1) met verse appeltaart
(€ 1,50), gebakken door het
Appeltaart Imperium.
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Drie ‘Harten voor Zandvoort’ gingen naar Peter Tromp, Fred Paap en Leo Heino (vlnr.)

Bawits keek in zijn welkomstwoord naar de toekomst en
hoopt dat de jongere ondernemers de vereniging nieuw
leven in zullen blazen. Ook
was hij namens het bestuur
veel dank verschuldigd aan
de vele vrijwilligers die het
OVZ Cultuurfonds steunen
bij de wekelijkse optredens
in de muziektent op het
Raadhuisplein.
Het hoogtepunt van de
avond was het bekendmaken van de ondernemer
met het ‘grootste’ hart voor
Zandvoort. OVZ wil daar-

mee vanaf nu ieder jaar
een Zandvoortse ondernemer in het zonnetje zetten
die niet alleen bezig is met
zijn onderneming maar
die zich ook inzet voor de
Zandvoortse gemeenschap.
Deze eerste keer had Bawits
een verrassing want hij had
maar liefst drie ondernemers die aan de criteria voldoen. Allereerst werd Fred
Paap van café Koper gehuldigd. Hij is vooral bezig geweest om de horeca binnen
Zandvoort op een hoger plan
te krijgen middels allerlei besturen. De volgende onder-

nemer met een groot hart
voor Zandvoort is Leo Heino
van Play Inn. Bawits roemde
zijn betrokkenheid bij kunstmanifestaties en dergelijke.
Last but not least noemde
Bawits de naam van medebestuurslid Peter Tromp, die
dit totaal niet verwacht had.
Tromp is uiteraard buiten
zijn bedrijf altijd in de weer
met Classic Concerts en ondermeer als bestuurslid van
het Zandvoorts Mannenkoor.
De ondernemers kregen alle
drie een fraai schilderij van
de hand van Hilly Jansen als
aandenken.

Open dag gemeente Zandvoort
Komende zaterdag organiseert de gemeente Zandvoort een open dag. Alle locaties, de centrale hal van het gemeentehuis en de remise aan de Kamerlingh Onnesstraat zullen dan

open zijn en kunnen Zandvoorters, en anderen, aldaar zich laten voorlichten over wat er
zoal achter de schermen gebeurt.
De gemeente Zandvoort is
een actieve gemeente en
wil graag laten zien hoe
er gewerkt wordt. Ga naar
de wervelende open dag
en ontdek hoe het een en
ander in zijn werk gaat. De
beide locaties zijn open
van 11.00 uur tot 15.00 uur.
In het raadhuis kunt u zich
via een aantal kraampjes

op de hoogte stellen van
diverse zaken rondom vergunningverlening, subsidies, klachtenafhandeling
en meldingen. Tevens kunt
u een kijkje in de zeer fraaie
raadszaal nemen. Kinderen
kunt u met een gerust hart
meenemen want voor het
raadhuis staan twee tenten
waar zij onder leiding van de

bekende Zandvoortse schilderes Hilly Jansen kunnen
knutselen en schilderen. Op
de remise kunt u kennismaken met de diverse aspecten
van de afdeling Reiniging en
Groen, die daar gehuisvest
is. De open dag wordt om
11.00 uur door burgemeester
Niek Meijer geopend in het
gemeentehuis.

i s t eve n s B e s c h e r m d
Natuurmonument en is
aangewezen als een Natura
2000 gebied. Op dit moment
is het de bedoeling de uitvoering van het beheerplan
in fasen en verspreid over
een reeks van jaren uit te
voeren. De avond is bedoeld
voor bunkerbewoners, omwonenden, wandelaars en
geïnteresseerden en wordt
gehouden in gebouw “De
Krocht”. Aanvang om 20.00
uur.

Tijdloos

Kostverlorenpark

De eigenaren van‘Landgoed
Kostverlorenpark’ organiseren op 17 oktober een
informatieavond in de
Krocht over het toekomstige beheerplan voor het
Kostverlorenpark. De heer
Dethering van Landschap
Noord-Holland en mevr.
Prins van de Gemeente
Zandvoort zijn ook op deze
avond aanwezig zijn om
een toelichting te geven en
vragen te beantwoorden.
Het beheerplan omvat het
gehele Kostverlorenpark en
betreft zowel het zuidelijk
deel incl. het “bunkergedeelte”, als het noordelijk
deel bij het Visserspad.
Het niet “bunkergedeelte”
van het Kostverlorenpark

ZHC 75 jaar
Niets is hier blijvend. Zelfs
de klok van de voormalige
horlogerie Waaning aan de
Sophiaweg niet. De klok die
sinds 1971 de tijd meldde aan
heel veel passanten, heeft het
begeven. Afgelopen week is
de klok gedemonteerd en afgevoerd. Met het verdwijnen
van dit toch wel herkenbare
aangezicht, is in Zandvoort
ook een stukje historie verdwenen. Want de horlogerie
zelf was enige jaren geleden
al verdwenen.

In 2010 bestaat de
Zandvoortsche Hockey
Club 75 jaar. In dat kader wil
het huidige bestuur een ‘ledenlijst aller tijden’ samenstellen. Ze zijn dan ook op
zoek naar oud-leden vooral
die niet meer in Zandvoort
wonen. Kent u oud-leden of
bent u er zelf een, meldt u
zich dan aan via een e-mail
naar bestuur@zhconline.nl
of via een kort briefje naar
ZHC, postbus 455, 2040 AL
Zandvoort. Vermeldt u wel
uw naam en huidige adresgegevens.
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Meet & Greet op vrijdag druk bezocht
De Meet & Greet met een aantal A1GP-coureurs op vrij-

dagavond in de feesttent op het Gasthuisplein is goed
bezocht. Vooral racefans van buiten Zandvoort maakten
van de gelegenheid gebruik om de coureurs een foto en

een handtekening te ontfutselen. In café Alex was de VIPparty die door de sponsors druk bezocht werd.

Marco Borsato hoogtepunt op zaterdag
De Nederlandse sterzanger Marco Borsato zorgde, overigens zonder te zingen, voor

onderweg vanuit het Engelse Silverstone waar getest werd.
Zij kwamen pas gedurende de avond en nacht in Zandvoort
aan. De coureurs die wel op tijd in Zandvoort waren, onder
wie de Zuid-Afrikaanse topper Adrian Zaugg, gaven acte de
presence in de feesttent. Later op de avond kwamen nog 2
buitenlandse coureurs en tot slot kwam ook de Nederlandse
A1GP-troef Jeroen Bleekemolen nog even kijken.

het hoogtepunt op zaterdagavond in de feesttent op het Gasthuisplein. Uit handen

van de voorzitter van Lionsclub Zandvoort ontving hij als ambassadeurs van WarChild
de Prix d’humanité. Deze prijs is ook uitgereikt aan BN’ers als prins Bernhard, Mies
Bouwman, Max Tailleur en ‘majoor’ Boszhard. Borsato was de 20e persoon die de prijs
mocht ontvangen.

Mooiste etalage

Vervolgens maakte Lana Lemmens namens de organisatie
van de dorpsfestiviteiten bekend wie van de deelnemende
Zandvoortse ondernemers de mooiste op de A1GP geïnspireerde etalage had. De organisatie had twee eerste plaatsen: een

Vlnr Fabio Onidi (Ita), Addrian Zaugg (ZA) en winnaar van de
Sprint Race Fairuz Fauzy (Mal) tijdens de handtekeningensessie

TV-presentator en Zandvoorter Allard Kalff nam de presentatie voor zijn rekening. Helaas kon hij om 19.00 uur pas 4 coureurs aankondigen die naar het centrum waren gekomen.
Dat had alles te maken met de nogal chaotische start van
het vierde A1GP-seizoen. Een groot aantal teams had echter
nogal laat de auto ter beschikking gekregen en was nog

Winnaar etalagewedstrijd Image Outdoor

Winnaar etalagewedstrijd Harocamo

voor de detailhandel en een voor de horeca. Winnaar bij de detailhandel was Image Outdoor aan de burg. Engelbertstraat,
mede vanwege de echte originele A1 auto-onderdelen en
het feit dat de winkel niet in het centrum ligt en toch meedeed. De mooiste horecagelegenheid werd Harocamo in de
Kerkstraat. Behalve autobanden en een voorbumper (van
‘holeverancier wrakstukken’ Dillon Koster), stond er een aangeklede paspop compleet met helm en lag er een zwart/
wit geblokte loper voor de deur. De winnaars kregen een
halve pagina advertentie in de Zandvoortse Courant, een
uitnodiging voor de VIP-party en twee VIP-kaarten voor de
hoofdrace van de A1GP op zondag.

Het optreden van het
Zandvoortse koor the Beach
Pop Singers luidde de komst
van Borsato in. Zij hadden
twee hits van hem ingestudeerd, iets wat hij bijzonder
waardeerde. Borsato herinnerde zich de tijd dat hij
in Zandvoort woonde en
werkte in het Palace Hotel:
“Ik heb goede herinneringen
aan die tijd”, zei hij later ‘back
stage’. Na het uitreiken van
het bij de prijs behorende
kunstwerk en € 10.000 voor
WarChild, nodigde burgemeester Niek Meijer hem
voor een rustige fotosessie
in het raadhuis uit. Daarna
vertrok de sympathieke zanger weer even snel als hij gekomen was.

Daarna was het volop feesten en dansen op de tonen van
de Veronica Road Show. Om 00.00 uur kon de organisatie
terugkijken op een geslaagde avond die door meer fans
dan vorig jaar bezocht werd.

Zandvoorter wint een Ferrari

De heer Ottevanger uit Zandvoort heeft een bijzondere prijs gewonnen. Hij deed mee

aan de loterij die door het Shell pompstation in de Dr. Gerkestraat georganiseerd was.
Door middel van het inleveren van zijn kassabon, waaruit bleek dat hij V-Power benzine
getankt had, werd Ottevanger de gelukkige winnaar van een Ferrari!

’s Middags was het al druk
in het centrum. De diverse
kinderspelen werden goed
bezocht en met name bij de
karts op het Raadhuisplein
stond een lange rij kinderen.
Maar hoogtepunt voor de
kleine Zandvoorters was een
optreden van de populaire
groep KUS. De vier jonge dames maakten er in een volle
feesttent een meezingfeest
van dat bijzonder gewaardeerd werd.

Marco Borsato neemt de prijs namens War Child in ontvangst

Verkeerssituatie na de race
Opnieuw hebben zich incidenten met verkeersregelaars

voorgedaan na aloop van het A1GP-feest. Zo werden op
sommige plekken de vertrekkende auto’s verboden om
het centrum in te rijden.
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Karten op het Raadhuisplein

Wachten op KUS

Race simulator voor kinderen

The day after…

Bij het verlaten van het circuit heeft een bestuurder een
verkeersregelaar geschept. De chauffeur is lopend gevlucht
maar is later op aanwijzen van een aantal getuigen alsnog
door de politie gearresteerd. Ook de passagier van de auto
is aangehouden. Naar verluidt was de bestuurder onder
invloed van alcohol.

Ongeval
Ellen Barnhoorn met de laatste Ferrari F1 op schaal 1:7

Oké, het is niet een ‘echte’
Ferrari maar een schaalmodel (op schaal 1:7!), dat radiograisch bestuurbaar is. Het
model haalt zelfs een snelheid
van 30 km/u! Ellen Barnhoorn
van het Shell-station: “We verkochten deze modellen, met
een waarde van bijna € 100,
gewoon ‘uit de hand’. Ze zijn
echter niet meer te koop in
de groothandel en toen heb6

ben we beslist dat het laatste
model dat we in huis hadden
via een loterij de deur uit zou
gaan.” De actie sloot perfect
aan bij de A1GP-race van afgelopen weekend. Ferrari is immers de nieuwe leverancier
van de nieuwe A1-bolides.
Afgelopen zondag, tijdens de
A1GP-race, is de doos met ingeleverde bonnen open gemaakt
en hebben de eigenaren van

het pompstation de gelukkige
winnaar getrokken.
De nieuwste actie van Ellen en
Leo Barnhoorn is er een voor
meisjes. Binnenkort wordt
bekend gemaakt hoe men in
het bezit kan komen van een
reuzenteddybeer. Het zal vast
wel iets te maken hebben
met tanken bij het bewuste
station.

Vertrekkende auto’s werden door verkeersborden
direct Zandvoort uit geleid

Op de ‘kop’ van de Zeestraat was het net als andere jaren
weer raak. De meeste auto’s die rechtdoor wilden op de
Burg. Engelbertstraat werden gedwongen de Zeestraat in
te gaan. Slechts een enkele mocht er van de regelaars door.
Bont maakten ze het toen een taxi rechtdoor wilde. Onder
het mom van ‘er is een ernstig ongeval en de rijbaan is volledig geblokkeerd’, werd de taxi de Zeestraat in gestuurd. Uw
verslaggever is gaan kijken waar dat ongeval zou zijn maar
heeft in de hele omgeving, tot aan het ir. G. Friedhoffplein
aan toe, geen ongeval kunnen constateren. Ook werden
auto’s op de boulevard tussen Palace Hotel en NH Hoteles
bij het verlaten van de parkeerplaatsen Zandvoort uit gedirigeerd door middel van op de rijbaan geplaatste borden
met ‘Zandvoort uit’.

Maandag werd de feesttent op het Gasthuisplein in snel
tempo weer afgebroken. Lana en Ivo Lemmens, de organisatoren van de dorpsevenementen, stonden ’s middags de
laatste resten op te vegen om het plein aan het eind van
de dag schoon op te kunnen leveren. Broer en zus hebben
het hele weekend hard gewerkt om alles in goede banen
te leiden. Zelf waren ze na aloop erg tevreden: “Ondanks
de mindere weersomstandigheden zijn er zelfs meer mensen op afgekomen vergeleken met vorig jaar”, aldus Ivo.
7
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Uitzendbureau

Jan Barends, brievenschrijver

Jobtide

Regelmatig ontvangt onze redactie brieven voor de rubriek ‘lezers schrijven’ van ene heer J. Barends. We werden

nieuwsgierig naar zijn drijfveer en vonden het plezierig

om eens nader kennis te gaan maken met deze betrokken

door Erna Meijer

Zandvoorter.

Recentelijk is in Zandvoort het full service uitzendbureau
Jobtide gestart. Initiatiefnemer is dorpsgenoot Alan Mat-

kovic, met assistentie van Hans Roodt (opa Arie Slof) die
hier een eigen administratiekantoor heeft. Eén van de re-

denen dat zij dit bedrijf zijn begonnen, is het feit dat zij
zeer veel klachten te horen kregen over hoe uitzendbureaus omgaan met hun personeel en in het bijzonder Poolse werknemers.

UÊ

Alan is achtendertig jaar
geleden geboren in Kroatië,
maar kwam op zijn zesde al
samen met zijn ouders in
Zandvoort wonen. Hij is van
oorsprong muzikant, componist en producer, maar is ook
mede-eigenaar van Hawkeye
Media House BV, dat verantwoordelijk is voor nieuwsitems ten behoeve van zowel
de NOS als nieuwszenders
over de hele wereld.
Matkovic: “Wij hebben niet
alleen een goed verhaal, maar
ik kan het mij ook niet veroorloven om anders dan correct en sociaal verantwoord
te ondernemen. Aangezien

zowel mijn moeder als mijn
vrouw van Poolse afkomst
zijn, spreek ik zelf vloeiend
deze taal. De afgelopen jaren
zijn veel Poolse werknemers
via uitzendbureaus hier aan
de slag gegaan en hoewel
er natuurlijk ook rotte appels tussen zitten, werken de
meesten keihard om hier iets
op te bouwen. Helaas worden zij vaak onderbetaald
en moeten ze op de meest
krankzinnige tijden werken.
Doordat zij niet altijd op de
hoogte zijn van hun rechten,
krijgen zij plotseling te horen dat er geen werk meer is.
Dat gebeurt zowel bij lokale
uitzendorganisaties, maar

ook bij OXXO, dat onderdeel
is van Randstad. Weg werk,
daardoor ook weg slaapplek
en de mensen staan met
onmiddellijke ingang op
straat.”
De doelstelling van Jobtide
is een resultaatgericht uitzendbureau te zijn met
hoogopgeleide mensen, die
zelfstandig en in teamverband kunnen werken met
een no-nonsense mentaliteit, waarbij echter de euro
niet op de eerste plaats staat!
Doordat men lage ‘overheadkosten’ heeft, kan men
goede werknemers tegen
een alleszins redelijk tarief
leveren. Natuurlijk is Jobtide
geen charitatieve instelling
en moet er ook geld verdiend
worden. Hun ilosoie is dat
dit echter op veel manieren

kan en zij kiezen voor een
sociaal-maatschappelijk verantwoorde wijze. Matkovic:
“Om eventuele misverstanden voor te zijn: wij richten
ons vooral op de regio, maar
beslist niet uitsluitend met
Poolse werknemers. Wij kunnen mensen inzetten in de
horeca, bouw, ICT, schoonmaak, maar beschikken ook
over commerciële mensen.
Daarnaast kan men bij ons
terecht voor onder andere
werving en selectie, detachering en payroling, maar wij
kunnen ook nieuwe, goede
krachten gebruiken.”
Jobtide B.V., Hogeweg 56c,
tel. 8887340. Meer informatie kunt u krijgen via www.
jobtide.nl of door even een
e-mail te sturen naar info@
jobtide.nl.

Politiek
Verslag commissie Projecten & Thema’s d.d. 1 oktober
Speelplaatsje Tjerk Hiddesstraat krijgt weer aandacht
Vorige week woensdag heeft de raadscommissie Projecten
& Thema’s vergaderd. Vier verontruste inwoners van Zandvoort hebben ingesproken over het Voorontwerpbestemmingsplan Boulevard Noord en dan met name over het
braakliggende terreintje aan de Tjerk Hiddesstraat.
Ondanks de waarschuwing
van voorzitter Nico Stammis
(PvdA) dat het inspreken formeel geen effect zou hebben,
hebben de insprekers een
gloedvol pleidooi gehouden
voor behoud van het stukje
groen.

Gemeente Zandvoort

De tribune was overvol toen
de voorzitter de vergadering opende. De eerste inspreker was mevrouw Van
Wensen, die direct aan het
bewuste stuk grond woont.
Zij vertelde hoe het haar

persoonlijk enorm raakt en
wat een invloed de eventuele mogelijkheid om daar te
bouwen op haar leven hebben. De tweede inspreker
was de heer Martens. Hij
ging in op de procedure en
vroeg zich af wat de achtergrond van de plannen was
en waarom er nog geen
reactie gekomen was. Ook
vroeg hij zich af waar de gedachte toch vandaan kwam
dat de horecagelegenheden
aan de boulevard, tussen
Palace Hotel en NH Hoteles,

fraaier zouden worden als
ze groter mogen worden.
Volgens hem zijn uiteindelijk de eigenaren die bepalen
hoe mooi iets er uitziet, en
dat heeft volgens hem niets
met de afmetingen te maken. De derde inspreker was
Sven Ermstrang. Hij legde
het belang uit van het duinparkje voor het grote aantal
omwonenden. Volgens hem
is bebouwing van een groen
terrein volkomen strijdig met
beleidsuitgangspunten van
het rijk, de provincie en van
de gemeente zelf. De vierde
inspreker was mevrouw De
Jong. Zij is voorzitter van de
VVE van gebouw Duinwijck
en zij vatte samen wat de
invloed van het beoogde bestemmingsplan op de buurt

is geweest. Ze concludeerde
dat er geen enkel draagvlak
voor is en dat men daarom
graag zou zien dat dit plan
al in de voorontwerpfase veranderd gaat worden.

Wijkgericht werken

Na de inspraakronde vervolgde Stammis de vergadering waarin via een presentatie door een tweetal
ambtenaren van de gemeente Heemskerk duidelijk werd
gemaakt hoe hun gemeente
het wijkgericht werken hebben aangepakt. De gemeente Zandvoort wil daar ook
mee gaan beginnen en de
commissieleden hebben nu
van ervaringsdeskundigen
het een en ander op kunnen
steken.

Jan Barends (62) woont
al sinds 1969 in ons dorp.
Oorspronkelijk was zijn vader aan o.a. de Figeeweg in
Haarlem eigenaar van een
lompen-, metaal- en papierhandel. Zoon Jan volgde hem
op en in 1983 werd het bedrijf verkocht aan de irma
Treffers. Jan startte daarna
een autobedrijf en in 1986
begon hij ook een pension
aan huis.
Met de gemeente Haarlem
was er al af en toe een zakelijke onenigheid en dat vormde
de start van vele briefwisselingen. Het overlijden in 2002
van zijn vrouw - dochter van
de beroemde Hongaarse
schrijnwerker Janos Varecza,
die op de Boulevard Paulus
Loot woonde en voor veel
beroemde mensen (Beatrix,
Brigitte Bardot, veldmaarschalk Montgomery en minister Luns) meubelen heeft
gemaakt - is voor Barends
een ander ijkpunt geworden.
Het is wellicht tekenend voor
deze onconventionele man,
dat hij een jaar later op het
kerkhof samen met zijn
zoons toch zijn 35-jarig huwelijk wilde vieren en daarbij onder meer een Hongaars
orkest had uitgenodigd.
Zes jaar geleden begon
Barends zich hoe langer
hoe meer te verdiepen in
allerlei achtergronden van
het nieuws en levert daar
sindsdien recht uit zijn hart

commentaar op. Vooral oneerlijkheid stuit hem tegen
de borst, maar ook de in zijn
ogen vreemde besluiten van
overheden laat hij niet ongemerkt aan zich voorbij gaan.
Recente voorbeelden van
zaken, waartegen hij ageert,
zijn o.a. het feit dat onlangs
de horeca in Zandvoort tijdens de A1GP tot 4 uur ‘s
nachts open mocht zijn. Op
dat tijdstip zijn er volgens
hem voornamelijk mensen
met een slok teveel op op
straat en dat resulteert alleen maar in rottigheid en
vechtpartijen. Ook de plek
van de muziektent is een
doorn in zijn oog, alsmede
de bouw van het beoogde
ecoduct. Hij neemt het op
voor de strandpachters door
voor te stellen dat zij langer
op het strand mogen staan
en voor kinderen, die in een
bepaalde zaak niet naar het
toilet mogen. Bij een privésituatie hekelt hij het gebrek
aan privacy, iets wat hij onlangs ondervond op ons politiebureau.
Hoewel men het niet altijd
met Jan Barends eens hoeft
te zijn, kan zonder meer gesteld worden dat hij niet onverschillig achterover leunt,
maar duidelijk zijn standpunt naar voren brengt.
Naast het schrijven heeft hij
nu ook een schildersezel gekocht. Deze nieuwe hobby is
in ieder geval minder stress
gevoelig!

W i j z i j n o p zo e k n a a r e e n v l o t t e ,
e nt h o u s i a s t e e n vo o ral ze l fs t a n d i ge
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die verantwoordelijk is voor al het drukwerk,
denkend aan het vervaardigen van brochures,
wekelijkse kranten, lyers, posters en huistijlen.
Voor meer informatie
bel 023 888 72 55 en vraag naar Iris Roest.
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Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

Restaurant Cinq
Zondag
12 oktober

Driegangen-menu
€ 32,50

After ski Party
met

Tataki van rauwe yellowfintonijn
aangebraden maar rauwe tonijn met ponzusaus
***
Combinatie van gebakken Noordzeetongfilet
en zalm met hollandaisesaus
***
Italiaanse Liefde

DJ Arjan
‘Le Monde’

Viergangen-menu € 39,50
Vijfgangen-menu € 46,50
Grand Café Danzee - Kerkplein 8 - T. 023 571 22 52

Voor reserveringen: 023-5716119/info@tfaz.nl

De unieke locatie voor:
* Een gezellige dag/avond
* Bruiloft of partij
* Bedrijfsfeest of themafeest

direzione:
Alfredo Caramante

Passage 2-4 Zandvoort
Tel.: 023-5716785

Al uw wensen zijn bespreekbaar!
Voor info en of boekingen
0643906935
Boulevard Barnaart 12 - 2041 JA Zandvoort
Tel 023-8882992 - www.hetbadeendje.nl

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel
Particuliere
zandkorrels €5,-

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

Zakelijke
zandkorrels €10,- (excl.BTW)

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

1
2
4
5

6
7
8

9
SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen
tevens door u in te vullen:

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of
06-44696001. ;
Met garantie en KvK.
.................
Autobedrijf
Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl
.................

Klussenbedrijf Rico.
Voor al uw kleine klussen
in en om het huis.
Redelijke prijs.
Voor info: 06-1423 2051
.................

Beautysalon MYRNA
Van Speijkstraat 2/101,
2041KL Zandvoort.
Behandeling volgens
afspraak, ook ‘s avonds.
Tel. 5720108 of 06-48318230
.................
Het Pakhuis.
Tweedehands
artikelen en planten.
Kennemerweg 6
Zandvoort.
Open: don-vrij-zat
10-17 uur.
.................
Te huur:
garage
in Van Galenstraat.
€ 107,50 per mnd.
Tel. 06-53256274
.................

3

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilderswerkzaamheden
.................

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

Jezus houdt van u en
roept u (Zie Mattheus
11:27 in de Bijbel)
Wilt u meer weten over
de Bijbel en het christelijk geloof? Ga naar:
www.waaromjezus.nl
.................

Pedicure Carla.
Voor al uw voetproblemen.
Meer dan 10 jaar ervaring,
lid van Pro Voet.
Tel. 06-4609 8919

Weleda behandeling,
epileren, schouder +
decolleté massage en
gezicht: € 35.
Voetenbad –en massage,
incl. beenmassage tegen
onrustige benen: € 15.
Chez Ans,
tel. 5713196
.................

Gezocht: oppas
(naschools) voor onze
2 kinderen (6+7jr).
Twee middagen per week,
liefst bij ons thuis in
Zandvoort.
Tel. 06-5532 1807
.................

Te huur:
loods/ opslagruimte in
Zandvoort-Noord. Huurprijs:
€ 750,-- per maand
Van Schaik Omaco
Makelaars. 023-5712944.
www.vanschaikomaco.nl
.................
Schoonmaken
bij ouderen thuis!
ThuiszorgInHolland.nl
heeft werk voor
vrouwen (v/m)
3 – 10 uur p.w.
Haarlem e.o. Ook
Marokkaanse en Turkse
vrouwen meer dan welkom.
Bel nu 023-5519810
.................
Gastouder
biedt zich aan. Zandvoort
Zuid, in buurt van natuur.
Flexibel, 36jr., hoog
opgeleid, rustig, veel
aandacht voor het kind.
Aanvankelijk t/m december.
Tel. 5715859
.................
Sporting OSS
zoekt nog enkele volleyballiefhebbers voor een nieuw
op te richten team.
Jeugd vanaf 12 jr.
en volwassenen.
Info: 06-5532 1807
.................

Professioneel
zangles?
Gedipl. zangdocente
heeft nog plaats voor
nieuwe leerlingen.
Voor info, mail:
vocalise2008@hotmail.com
.................
Chinese massage
Zandvoort.
Bij u aan huis, Chinese
body- en voetmassage.
80 Minuten à €40.
Bel voor afspraak:
06-3454 9835

Kunstkracht 12: drie dagen vol kunst en cultuur
De jaarlijkse kunstroute van BKZandvoort, de vereniging

van beeldende kunstenaars in Zandvoort, is dit keer in een
groter en feestelijk jasje gegoten. Niet alleen staan de ate-

lierdeuren in het weekend van 11 en 12 oktober uitnodigend
open, ook op cultureel gebied is in het dorp, voor groot en
klein, veel te zien en te beleven.
door Nel Kerkman

Kunstkracht 12 is een nieuw tweejaarlijks
cultureel kunstevenement waarin kunst en
theater centraal staan. In samenwerking
met de BKZ-leden Mona Meier-Adegeest,
Margreet Mayenburg en Marijke van Gool,
hebben de kinderen van de Zandvoortse
basisscholen opstellen, wensen en beschilderde lessen gemaakt naar aanleiding van
het thema van dit jaar: De Gedroomde Zee.
De fraaiste kinderkunstuitingen zijn gebundeld en het boekje wordt vrijdag 10 oktober oficieel uitgereikt aan burgemeester Niek Meijer. De verkoop van het boekje
zal ten goede komen aan de Stichting Kiziti
Babies Home in Mbal, Oeganda.
De oficiële opening van Kunstkracht 12 zal wethouder Gert
Toonen ’s avonds in De Krocht verrichten, waarna drie genomineerde dichters met een korte voordracht strijden om de
titel “Dichter bij Zee”. Daarnaast staat de openingsavond voor
de genodigden in het teken van ‘Helene’ een theatervoorstelling door de Vlaamse toneelgroep ‘Theater Splinter’.

Programma zaterdag

Op zaterdag 11 oktober is vanaf 11.00 uur tot 18.00 uur veel
te beleven en zullen straattheater en straatmuziek het centrum verlevendigen. In samenwerking met de bewoners van
het Gasthuishofje is er de expositie ‘Kunst in het hofje’. Op
het Gasthuisplein maken jongeren samen met kunstenaar
Marlène Sjerps een kunstwerk van gemeentelijk afval. Van

pensioen ging, ging hij op zoek naar een ontspannende vrijetijdsbesteding. En zo ontstond zijn passie voor schilderen.
Waar het begon met enkele
mooie werken van zijn eigen
kleinkinderen, zo vervaardigt
hij nu regelmatig prachtige
portretten voor verschillende zakelijke en particuliere
opdrachtgevers. Voor Jan is
de presentatie van zijn werk
aan de opdrachtgevers het
mooiste moment.

Sprekender dan origineel

Zijn doel is zo natuurgetrouw
en zo realistisch mogelijk
een beeld te schetsen van
kinderen en volwassenen.

Zijn kunstwerken zijn zo natuurgetrouw geschilderd dat
je alleen van dichtbij ziet dat
het een schilderij is en beslist
geen foto. In de visie van Jan
behoort een goed schilderij
eigenlijk sprekender te zijn
dan het origineel en hij legt
opvallende accenten aan
zonder het te overdrijven. Jan
heeft ongeveer een maand
nodig om een werk af te
ronden. Na de presentatie
en de overhandiging van het
werk houdt het wat Jan betreft niet op. De met olieverf

Spreuk van de week:

Ouderdom?
Ouderwijs zou ik juist zeggen.

14.00 tot 15.00 uur geeft Toneel Academie Amsterdam, ook
op het Gasthuisplein, een straattoneelstuk. Op het Kerkplein
staat de BKZandvoort stand, waar alle informatie te krijgen
is over hoe u ‘vriend van BKZandvoort’ kunt worden. Verder is
op het plein de Weggeefwinkel uit Haarlem aanwezig voor
een unieke omruil, inlever en/of neem-mee actie.

Programma zondag

Zondag 12 oktober is buiten de andere genoemde activiteiten van 11.00
tot 17.00 uur een verrassingskinderworkshop op de Rotonde van het
Badhuisplein en wordt om 20.00 uur
in het Jeugdhuis van de Protestantse
Kerk (Kerkplein) de nieuwe ‘Dichter bij
Zee’ bekend gemaakt. Ter afsluiting
van Kunstkracht 12 is op zondagmiddag een speciaal concert in het kader
van de Kerkpleinconcerten van de stichting Classic Concerts. Lisette Emmink
(sopraan) en Josje Goudswaard (piano)
zullen filmmelodieën spelen uit onder andere Phantom of the Opera, de
Westside Story, Evita, The Lion King en
The Wizzard of Ozz. Het gratis concert begint om 20.30 uur
en de kerk gaat om 20.00 uur open.

Marco Termes

(Marco wordt gesponsord door Grand Café Danzee)

Akwaaba

Het Ghanese woord Akwaaba, dat ‘welkom” betekent, zal

voortaan op de pui staan van de smederij van de gebroeders Gansner. Afgelopen zomer heeft kunstenaar Ellen Kuijl

het pand gekocht om als atelier te gebruiken voor haar
glaskunst. Buiten de naam blijft de sfeer van het binnengedeelte, op een paar veranderingen na, behouden.

Atelierroute

Op beide dagen is natuurlijk iedereen van 11.00 tot 18.00
uur welkom bij de 34 deelnemende kunstenaars (herkenbaar aan de gele vlag) die op 19 locaties verspreid over het
dorp te vinden zijn. Een plattegrond van de kunstroute
staat in het programmaboekje, dat te verkrijgen is bij de
BKZandvoort infostand op het Kerkplein, bij Hoby-Art aan
het Gasthuisplein en bij het Zandvoorts Museum in de
Swaluëstraat. In het museum is tevens de overzichtstentoonstelling van BKZandvoort te bezichtigen.
Voor meer informatie over het kunstevenement is te vinden
op www.bkzandvoort.nl/kunstkracht12.

Uit de hand gelopen hobby
Nadat Jan Drommel eind jaren negentig als lithograaf met
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vervaardigde producties worden na
ongeveer een jaar
opnieuw gelakt om
de duurzaamheid
te vergroten en de
kwaliteit te waarborgen. Hij maakt
tevens de lijsten,
waarvan het materiaal zorgvuldig
wordt uitgezocht
en die in goede harmonie zijn met het
kunstwerk. In Jan’s
visie is een goed
portretschilderij een cadeau 18.00 uur van harte welkom
voor de eeuwigheid.
in het atelier van portretschilder Jan Drommel ‘The
Tijdens de kunstroute op 11 en Blueport House’, Boulevard
12 oktober bent u van 12.00 tot Barnaart 16.

door Nel Kerkman

Ellen Kuijl uit Aerdenhout
was meteen verliefd op de
smederij en niets kon haar
meer weerhouden om de eigenaresse te worden. Hoewel
ze een atelier in Haarlem had,
was dit de kans om zich te vestigen in Zandvoort. Als actief
bestuurslid van kunstvereniging BKZandvoort wilde ze
graag naar de badplaats komen. Daarom zal de ruimte
van Akwaaba ook een ‘welkom’
worden voor onderonsjes van
de BKZandvoort-leden.

Opening

Tijdens de BKZandvoort
Kunstroute op 10, 11 en 12 oktober staan de deuren van
het atelier voor alle belangstellenden wagenwijd open.
Misschien is nog niet alles
aan kant maar wel zijn haar
glasobjecten te bezichtigen.
Haar voorkeur gaat uit naar
een combinatie met breekbaar glas en ruw en vooral
oud staal. Een soort yin en
yang die, ondanks de tegenstellingen, goed bij elkaar horen. Niettegenstaande haar
strakke vormgeving zijn haar

ontwerpen zeer kleurrijk en
vooral haar glazen sierraden
zijn zeer bijzonder en vooral
heel belangrijk: draagbaar.
Verder maakt Ellen buiten
gebruiksvoorwerpen zoals schalen en lampen ook
grote en kleine objecten
die zowel binnen als buiten
kunnen staan. Een van haar
nieuwste kunstuitingen zijn
de ‘Silly Birds’. Voor speciale
opdrachten kunt u altijd bij
Ellen Kuijl terecht via www.
glaskunst-ellenkuijl.nl

Toekomstmuziek

Momenteel besteedt Ellen
al haar vrije tijd om nieuwe
ontwerpen te maken maar
in de toekomst wil ze in haar
atelier workshop’s gaan geven. Mocht u in het weekend van oktober niet bij de
kunstroute aanwezig kunnen zijn, dan is er tot 13 oktober de mogelijkheid om de
glaskunst van Ellen Kuijl te
bezichtigen in het Zandvoort
Museum. Maar de deuren bij
de voormalige smederij aan
het Schelpenplein staan vaak
genoeg open en bent u van
harte welkom om kennis te
maken. Akwaaba!
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Hele maand oktober:

Malse Ierse Sukadelappen

Bij aankoop van boerenkaas
Boeren landwijn Merlot
Normaal p. l. € 5,95
nu voor maar 2,95 euries

kilo € 13,50 € 9,95

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Medina Woninginrichters

Voor Pashouders
Menu
Kip in ‘t pannetje
van € 12,50
voor € 11,25

q(Vouw)gordijnen qTapijt
023-531 78 40
qVitrages
qVinyl
Haltestraat 56
qLuxalex
qLaminaat
2042 LP Zandvoort
qZonwering
qParket
www.medina-woninginrichting.nl

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102
Geopend van 9.00 - 22.00 uur
maandags gesloten

Reisbureau KVSA
is jarig,

Nougat blaadjes

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

melk, wit of puur
zakje 150 gr € 3,-

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

ZandvoortPashouders
ontvangen bij boeking een
lekkere traktatie.

GRAND CAFÉ 25
Koffie naar keuze met
chocolade taart met slagroom
€ 4,00

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

Addie Ottho & Zn
Potgieterstraat 4
2041 PC Zandvoort
Telefoon 023 – 5717 287
Mobiel 06-5577 8563
Mobiel 06-1887 6726

. . .*

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 5,00)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ZandvoortPas houders 10% korting

Vele mogelijkheden bij Take Five aan Zee!
* Zo’n geweldige aanbieding...
we zijn er zelf stil van.

viljoen dat het hele jaar door open is met een prachtig

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Take Five is dé perfecte locatie om hier optimaal van te
genieten!

normaal 6.50

50
4.

OP=OP
Nieuwe
wintercollectie
is binnen!

Deze pas is geldig t/m 31 december 2008
Uw op naam gestelde ZandvoortPas
wordt, tesamen met een welkomstkado,
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.
Met de aangehechte tegoedbon voor een
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst
tijdstip gratis een Zandkorrel (miniadvertentie) plaatsen.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Aanbod geldig tot en met woensdag 15 oktober 2008
en alleen in onze vestiging te Zandvoort.
Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 - 57 12 865
Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

Van maat 34
tot en met
maat 56

Diverse artikelen:
€ 10,- per stuk 2 voor € 15,-!
ode
aalbare m d
Chaozzz - Schoolstraat 3 Bet
en ou
voor jong
Woensdag gesloten

Pashouders 5% korting!
Burg. Engelbertsstraat 94b – Zandvoort
7 dagen per week geopend

L
Voor zandvoortpashouders aanbieding:

Gratis proefles
(vraag naar onze voorwaarden)

Bel voor informatie
06-54280393 of 023 - 5730107
www.members.lycos.nl\rijschoolduet

Een kopje kofie drinken of een zaal
afhuren om een groot feest te geven? Bij Take Five aan Zee kan het allemaal. Take Five is een multifunctioneel strandpaviljoen dat 365 dagen
per jaar open is. Het paviljoen bestaat uit drie achthoekige zalen die
geschikt zijn voor het houden van
vergaderingen, incentives, teambuildingsessies, personeelsfeesten,
presentaties, zakenlunches en zakendiners. Maar ook lunches, diners,
verjaardagen, jubilea, feesten, bruiloften en bedrijfspresentaties. Sinds
2003 is het zelfs mogelijk om in het
paviljoen het huwelijksceremonie te
laten plaatsvinden. Een ander groot
pluspunt is dat Take Five samenwerkt met evenementenbureaus,
zodat zij een voor u op maat gesneden entertainmentprogramma
kunnen aanbieden met bijvoorbeeld
een DJ of band.

Winkeliers:
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

Verzorging en vrije tijd:
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat
Autorijschool Duet - 06-54280393
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hobby -Art- Gasthuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - www.nympheia.com
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre - 57 132 55
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Chaozzz - Schoolstraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Schofies Kindermode - Haltestraat

uitzicht op de zee. Elk jaargetij heeft zo haar charme en

Speculaasstaaf

(in alfabetische volgorde)

Mode en trends:

Uniek in Zandvoort is Take Five aan Zee. Een strandpa-

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

15 oktober bestaan wij 3 jaar!
Om dit te vieren geven wij 10% korting
op vertoon van uw ZandvoortPas!

Kerkstraat 25 - Tel. 5713510

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Bestel nu de
ZandvoortPas 2008

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Lijst van deelnemende bedrijven

Wonen en onderhoud:
In de Noordzaal is het sfeervolle
restaurant Cinq te vinden. Hier
kunt u genieten van de vier maal
per jaar wisselende lunch- en dinerkaarten. Verder biedt Take Five
ook lunch- en dinerbuffetten, barbecues, tapas buffetten, culinaire
borrelhapjes en drankarrangementen. In de Middenzaal bevindt zich
de centrale bar met een enorme
kroonluchter, de lounge en de
vide. Voor speciale wensen kunt u
uiteraard ook bij Take Five terecht.
In paviljoen Take Five is aan alles
gedacht om het u als gast naar
uw zin te maken. Daarom is een

bezoek aan Take Five het meer dan
waard!

ZandvoortPas

Op vertoon van uw ZandvoortPas
heeft Take Five een leuke aan bieding: een les huiswijn naar eigen
keuze, wit, rood of rosé, voor € 16 in
plaats van € 17,50.
Take Five aan Zee,
Boulevard Paulus Loot, paviljoen 5.
Zondag en maandag is Restaurant
Cinq gesloten.
Reserveringen: bel 5716119 of mail
naar info@tfaz.nl . www.tfaz.nl.

Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Mark Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:
Grand Café 25 - Kerkstraat
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
She Satehcafé - Zeestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20
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Vrij
entree

EMM

zaterdag 11 oktober

Dorpsgenoten

Jaren 70/80 party

Vrij
entree

Deze rubriek is opgezet om min of meer bekende Zand-

Ouderwets platen draaien
Aanvangstijd 21:00 - 03:00

te leren kennen. Deze week maken wij een uitzondering

voorters, die al geruime tijd in ons dorp wonen, wat nader

door Mirjam Vijlbrief (net 34), die pas op 22 juli van dit jaar
door de gemeente als inwoonster is ingeschreven, te interviewen.

Vrijdag 17 oktober, aanvang 21.00 uur:

W & W Kwartet
Wouter Kiers - tenorsax
Walther de Graaff - gitaar
Hans Ruygrok - bas
Menno Veenendaal - drums
Zaterdag 25 oktober: Karaoke!
Vrijdag 31 oktober, aanvang 21.00 uur:

Karen Neumann (USA)
& Swinghouse

Te huur: nieuwbouwappartementen
De nieuwbouw appartementen aan de Flemingstraat in Zandvoort-noord
komen voor inschrijving in de Woningkrant van 15 oktober 2008. Als u bent
ingeschreven bij de Woonservice kunt u reageren op www.mijnwoonservice.nl,
via de woontelefoon 0900 – 1122369 of met de woonbon.
Informatie over de woningen kunt u vanaf 15 oktober vinden op de website
van EMM. De informatie is ook af te halen bij het kantoor van EMM aan de
Thomsonstraat 1 te Zandvoort (openingstijden maandag t/m donderdag
van 8.15 tot 16.45 uur, vrijdag van 8.15 tot 12.15 uur).

www.wbv-emm.nl

Residence Pand
andora

8 riante
appartementen & 1
penthouse

ZANDVOORTÿ- POSTSTRAATÿ11
Wonen nabij strand maar toch centraal gelegen? Wellicht is een appartement
in dit appartementencomplex iets voor U!
De appartementen aan Poststraat 11 grenzen aan het centrum van Zandvoort
waar u gezellige horecagelegenheden en terrassen vindt. Overigens bent u
met de auto binnen 10 min. in het centrum van Haarlem en met 30 min. in het
hartje van Amsterdam.
Kortom: wonen in de Poststraat is praktisch door de ligging naast strand en
winkels, maar brengt ook de rust van een oude dorpsstraat.
Bruto woonoppervlakten vanaf 114 tot 186 m2, terras vanaf 12 m2
Appartementen met 2 of 3 slaapkamers
Privéparkeerplaatsen in beveiligde ondergrondse parkeerkelder
Appartementencomplex wordt voorzien van lift en videofooninstallatie
Op 5 min. loopafstand van centrum, boulevard, duinen en strand
Luxe afwerking door gebruik van duurzame materialen
Variaties in indeling van uw appartement zijn mogelijk
Koopsommen vanaf € 425.000,- v.o.n., inclusief parkeerplaats
Extra parkeerplaats € 35.000,- v.o.n.
Bouwvergunning reeds verleend
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Ondanks die zeer korte tijd is het Mirjam echter al gelukt
om duidelijk haar visitekaartje, bijvoorbeeld in de vorm van
een stuk taart, af te geven bij zaken als De Lip, IJzerhandel
Zantvoort, De Bode, Van Kleeff en café Neuf. Haar regelmatige aanwezigheid (soms samen met ‘leenhond’ Quint,
een prachtige Weimaraner) op het strand zal ook
niet ongemerkt zijn gebleven. Aangezien zij
zich in de komende jaren meer en meer
in het Zandvoortse zal manifesteren,
lijkt het ons een goede zaak haar
alvast voor een breder publiek te
introduceren.

Na haar doctoraal kwam Mirjam al gauw voor de klas te staan
als docente Engels en was zij inmiddels verhuisd naar Almere.
Echter, in oktober 2006 kreeg zij een baan bij het Rijnlandse
Lyceum, afdeling Sassenheim, waar zij o.a. ook coördinator
TTO (= tweetalig onderwijs) werd. “Van de ongeveer 1300
leerlingen krijgen thans circa 250 Havo- en Vwo-leerlingen
in de vakken biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, wis- natuur- en scheikunde, ja zelfs gymnastiek, vanaf de eerste dag
uitsluitend in het Engels les. Dit betekent dat hun niveau aan
het eind van het derde jaar beter is dan na zes jaar VWO.”
Daarnaast verzorgt Mirjam het inhoudelijke programma,
evenals de scholing voor haar collega’s. Haar belangrijkste
drijfveer is echter haar passie voor mensen en
vooral voor kinderen doet zij alles. Zoals
zij het zelf verwoordt: “Je hebt een ander nodig om te bestaan en ik vind
het ook prettig om een glimlach
bij een ander te voorschijn te
brengen. Een enkel woord kan
zoveel betekenen.”

De dagelijkse reistijd tussen
Mirjam komt oorspronkelijk uit
Almere en Sassenheim ging
Hilversum, dichtbij de grens
haar toch langzamerhand
Bussum/Naarden, waar zij haar
opbreken, vandaar dat zij
atheneumdiploma met wiskunbegin dit jaar de zoektocht
depakket behaalde. “Omdat ik zoopende naar huisvesting in
veel dingen leuk vond om te gaan
studeren, zoals psychologie, gezondde omgeving van Haarlem.
heidswetenschappen of medische bio“Ik wilde per se niet in het bollendorp zelf wonen, omdat je dan
logie besloot ik eerst een jaar in Engeland
weer te dicht op het werk komt te zitals au pair te gaan werken. Mijn liefde voor
ten.
Zandvoort voelde direct als thuiskotaal in het algemeen en Engels in het bijzonder
Mirjam Vijlbrief
men door de ruimte en de natuur, maar ook door
bestond ook al lang”, aldus de goedlachse Vijlbrief, wier
uitspraak van het Engels echt fantastisch is om te horen. “Als het ‘ons kent ons’ gevoel en de openheid van de mensen.” Na
één na jongste uit een gezin met drie broers leer je ook al het vele klussen in haar eerste koophuis staat zij nu open voor
jong op eigen benen te staan en omdat niets je aangewaaid andere invloeden. “Binnenkort ga ik zeker naar het theater
en naar de ilmclub; ik ben al een aantal keren naar uitvoekomt, ben je daar later beslist dankbaar voor.”
ringen van Classic Concerts geweest (zij speelde zelf vroeger
Terug uit Engeland ging zij aan de Universiteit van Nijmegen viool) en ik overweeg om weer zangles te gaan nemen.” In
toch Engels studeren, waarbij zij in een voormalige bouwkeet Almere was Mirjam o.a. actief bij de stadsradio, waar zij zowel
op een camping in Zevenaar woonde. Vanuit de universiteit live interviews afnam als festivals versloeg, dus bestuur van
kreeg zij halverwege haar opleiding een beurs om een jaar ZFM…. Een uitgelezen kans om iemand met een vlotte babbel
op de Universiteit van Sussex, vlak bij Brighton, te stude- en zonnige uitstraling, waarachter echter een heel serieus
ren en zelfs om daar Nederlandse les te geven. “Dat was en bewogen persoon schuilgaat, binnen te halen! Sowieso
een fantastische tijd omdat ik toen eigenlijk voor het eerst kan de komst van Mirjam naar Zandvoort als een aanwinst
uitsluitend als student kon leven en leuke dingen doen. Tot voor ons dorp beschouwd worden. Haar huidige levensmotto
dan had ik al vanaf mijn 15e in de weekenden en vakanties, wordt exact beschreven in de regels van de zeedichter Challa:
wel met plezier, bij een bakkerij gewerkt om mijn studie te ‘Ik beleg in alle golven, ik beleg in al het zand. Maar het meest
heb ik gestoken in een huisje aan het strand’.
kunnen betalen.”

Afgelopen zondag is er ongemeen veel neerslag gevallen in het uiterste noorden van Noord-Holland en
‘all time’ neerslagrecords
werden daar zomaar verpulverd. Zondvloedachtige
regenhoeveelheden rapporteerde men en in de
Helderse regio viel soms
meer dan 110 millimeter
regen binnen het etmaal,
waarvan zo’n 80 liter per
vierkante meter binnen
een uur of zes.
In de Zandvoortse regio
viel er aanzienlijk minder!
Veelal 25 millimeter werd
er opgevangen in de regenmeters, maar altijd nog
goed voor circa 30 procent
van de maandhoeveelheid.
De situatie was enigszins
te vergelijken met die uit
september 1998, toen een
deel van Zandvoort weer
eens onder water kwam te
staan bij zo’n 80 millimeter regenval in korte tijd.
Vanaf dit moment ongeveer zien we een hogedrukgebied vanuit het
zuidwesten opkomen en
dat hoog komt richting
het weekeinde oostelijk
van ons land te liggen en
dat is een puike plek om te
bivakkeren voor zo’n weersysteem. Deze ontwikkeling geeft prima weer dezer dagen en het lijkt vrij
zeker dat we weer eens
een nagenoeg droog en
tamelijk zonnig weekeinde
krijgen straks. Misschien
wordt het zaterdag wel
bijna strandweer met 20

graden en dat zou dan
echt de laatste keer zijn in
2008. Op zondag kalft het
allermooiste weer waarschijnlijk al iets af.
De vraag is of het vanaf
het aanstaande weekeinde andermaal onbestendig weer wordt, of dat de
hogedruk boven OostEuropa genoeg tegenwicht weet te bieden aan
regengevende storingen.
De meest recente weerkaarten geven inderdaad
een lichte voorkeur aan
voor een situatie met solide hogedruk boven het
oosten van Europa en depressies op (nog) veilige
afstand van Nederland.
De relatief milde zuidelijke stroming zou het
dus ook volgende week
mogelijk kunnen gaan
volhouden.
We zien het wel vaker dat
zich richting medio oktober een mooie weerfase
aandient. De volksweerkunde verbindt hier zelfs
een spreuk aan: is oktober
warm en ijn, het zal een
strenge winter zijn. Zo
gek is dat ‘weerrijmpje’
nog niet, want er is enig
verband aangetoond tussen stabiel en vrij warm
oktoberweer en een daaropvolgende koude(re)
winter (dan normaal). Wie
weet gaat het straks in
december eindelijk eens
lukken met de escapades
van Koning Winter.
weerman Marc Putto

Do.
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Zo.
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18

18

20-21

18

Min

9

9

9

11

Zon

65%

35%

70%

50%

Neerslag

10%

10%

5%

40%

nno. 3

zzw. 3-4

zuid 3-4

zzw. 3-4

Weer
Temperatuur

Geïnteresseerd?
Kijk op onze website www.residence-pandora.nl of neem contact op met
REMO DE BIASE Architecten of Van der Reijden Makelaardij.
Architect
REMO DE BIASE Architecten
Zeestraat 54
2042 LC ZANDVOORT
T: 023-571 41 65
F: 023-573 59 51
www.debiase.nl

door Erna Meijer

Mirjam Vijlbrief

Live DJ
Café Oomstee

Zaterdag nog een keer
strandweer?

Woningstichting EMM

Projectontwikkelaar
Proje
VOF Cocarde
Zeestraat 54
204 LC ZANDVOORT
2042
T: 023-571
023
41 65
F: 023-573
023
59 51
www.residence
www.residence-pandora.nl

Makelaar
Van der Reijden Makelaardij
Passage 42-44
2042 KV ZANDVOORT
T: 023-571 55 31
F: 023-571 91 27
www.hollandresidence.nl

“Sporten bevordert de sociale contacten”
www.sportinzandvoort.nl

Wind
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van topmerken !
o.a. FREESOUL, O’NEILL, DIESEL, CLAESENS
G.BRO, G.SIS, MISS SIXTY
GUESS, REPLAY, , ENERGIE
NO-NO, DIESEL, IKKS, RA-RE
NOLITA, 40WEFFT

ZONDAG

12

OKTOBER

Zaterdag 11 oktober 2008
in bibliotheek Duinrand Zandvoort

11.00 uur:

Het is ruim 3 maanden gele-

‘Diep in het donkere dichtersbos’

verbod in de horecabranche

kindertheater
van Rop Janze

van 12:00 uur tot 16:00 uur

alles nieuw!
tot 70% korting!

kinderpoëziejukebox

Op Kinderdagverblijf

aansluitend:

Maak je eigen gedicht op een T-shirt
voor kinderen vanaf 7 jaar
Aanmelden gewenst
Burg. Nawijnlaan 101, Zandvoort

Administratiekantoor

K. Willemse
Administratie en
belastingaangiften
voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf
Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl

Emma Lloyd (Uma Thurman)
is een succesvolle carrièrevrouw. Haar radioshow als
love dokter is een hit, haar
eerste boek wordt uitgebracht en ze heeft een liefdevolle relatie met haar conventionele verloofde Patrick
(Colin Firth). Bij de registratie
van hun huwelijk blijkt Emma
al getrouwd te zijn, alleen
heeft ze geen idee met wie.
De zoektocht naar haar zogenaamde echtgenoot leidt
haar naar Patrick (Jeffrey
Dean Morgan), een knappe
en zeer charmante brandweerman. In het begin levert
hun tegengestelde kijk op het
leven veel spanning en chaos
op, maar Emma krijgt al snel
bewondering voor Patrick’s

Dier van de Week
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den dat Nederland het rook-

Jerry Kramer, 25 jaar, werkzaam bij een architectenbureau en VVD-raadslid:
“Ik rook niet, en zag wel voordelen in het rookverbod. Nu het verbod is ingevoerd heeft de horeca het
een stuk minder druk en is het dus ook minder gezellig. Tevens lopen kroegen die zich keurig aan de
regels houden leeg terwijl andere, die het verbod negeren, loreren. Handhavers zijn er amper, dus ik
zou zeggen: in alle kroegen moet weer gerookt worden. Laat Den Haag het heen-en-weer krijgen!”

van start liet gaan. Vanaf 1
juli zijn alle kroegen in ons
land rookvrij en wordt er
enkel buiten of in de zogenaamde rookhokken gepaft.

Lenna van den Haak, 28 jaar en journalist
“Dat vind ik niet helemaal waar. Bijna elke kroeg heeft zijn eigen aanpak (een rooklokaal, een overdekt terras, een intern hok binnen de kroeg) maar dat neemt niet weg dat veel rokers geen zin meer
hebben om naar de kroeg te gaan. Het is ook minder gezellig omdat mensen altijd weg moeten
lopen, terwijl je net leuk aan het kletsen bent. Nee, laat het rookverbod alsjeblieft teruggedraaid
worden zodat iedereen weer naar hartelust kan roken in zijn of haar stamkroeg! Zelf rook ik niet,
maar kan me goed voorstellen dat het geen doen is voor de rokers onder ons!”

Sinds het bestaan ervan,
heeft het verbod veel weerstand gehad; niet alleen van
rokers, maar ook van niet-rokers die de kroegen leeg zien
lopen. Deze week vragen wij

Jurre Reijenga, 23 jaar en beveiligingsagent op Schiphol
“Als ik ‘s avonds wel eens langs diverse kleine cafe’s in het dorp loop, zie ik dat er binnen af en toe nog
gerookt wordt. Ik heb begrepen dat er een landelijke organisatie bestaat die tegen het rookverbod in
kleine kroegen is. En dat is te begrijpen, want vooral in die kleine kroegen, waar af en toe wel gerookt
wordt, is het druk. Drukker dan in de grote non-rokers cafe’s. Dus eigenlijk is het rookverbod heel
schuin en is het in ons dorp juist gezelliger daar waar het verbod stiekem wordt overtreden!”

ons panel hoe zij vinden dat

Onze lieve lieve

Bennie

voort zijn uitwerking heeft
gehad.

zoekt al best lang naar een
nieuw huisje! Bennie is een
schatje eersteklas. Een knuf-

felkont, een speelse rakker

en gewoon een aanhankelijk
lief dier. Bennie kon het in
het begin niet zo goed vin-

den met soortgenoten, maar het gaat steeds beter. Hij is voor
de rest lief voor iedereen. Groot of klein, het maakt hem niet
veel gespeeld wordt.

Bennie is nog maar anderhalf jaar en heeft best een groot

probleem. Hij heeft namelijk een hartprobleem, zodanig dat
hij daar drie verschillende medicijnen voor krijgt. Ook is het

voor Bennie belangrijk dat hij niet teveel stress heeft en dat

er goed op hem gelet wordt. Een extra verantwoordelijkheid

dus, waar veel mensen blijkbaar niet op zitten te wachten.
Ten minste, dat merken we toch wel vaak in de opvang. Ook

zorgen de medicijnen natuurlijk voor extra kosten, daar
moet ook goed over nagedacht worden. Bennie hoeft niet

naar buiten, hij wil het wel graag, maar in verband met zijn

hartje is dat niet zo verstandig. Kortom een kat met een g
ebruiksaanwijzing.

zorgeloze passie en begint te
twijfelen aan haar eigen conservatieve kijk op het leven en
de liefde. Als Emma’s trouwdag dichterbij komt moet ze
kiezen tussen haar eigen veilige leven met Richard of de
gepassioneerde en spontane
wereld waar Patrick in leeft.

“Het rookverbod heeft goed uitgepakt
binnen het Zandvoortse uitgaansleven”

het rookverbod binnen Zand-

uit, als hij maar lekker veel aandacht krijgt en als er maar

The Accidental Husband

Talk of the town

Omdat Bennie voor de rest zo’n ontzettende lieve en grap-

pige kat is, gunnen we hem zo ontzettend graag een eigen
huisje, daarom nu wat extra aandacht voor hem. Wie geeft
hem een kans...?

Kom kennis maken in het asiel. Keesomstraat 5, geopend

van maandag tot en met zaterdag tussen 11.00 en 16.00 uur.
Tel. 5713 888 of kijk op www.dierentehuiskennemerland.nl

I Know Where It’s @

Toerist van de week

Vrijdag 10 oktober:

Ille Bitch presents: Never Grow Up! Optredens van DJ’s
en VJ’s. Stalker’s eigen Michael ‘Ille Bitch’ von L. geeft een
spetterende afsluiting. Muziekstijlen: Minimal, Techno,
House en Techhouse. Stalker, Kromme Elleboogsteeg
20 in Haarlem. Tickets € 7, aan de deur € 9. Tijd:
23.00 - 05.00 uur.

Dagjestoeristen. Afgelopen zondag waren
ze in overvloed aanwezig in Zandvoort tijdens de races van de A1 Grand Prix. Maar-

liefst 85.000 fans kwamen deze kant op.
Treinen naar Zandvoort zaten overvol, het
station zag zwart van de mensen en tot ’s
avonds laat stonden ze in de ile. Zo ook
Kim (24 jaar) en haar vriend Rob uit Roermond, Limburg. Speciaal voor de A1GP waren zij al om 5.15 uur ’s ochtends vertrokken vanuit het zuiden des lands.

Kim, rechts op de foto, kwam zondag 5 oktober eigenlijk naar Zandvoort om te werken
op het circuit, en haar vriend Rob was meegekomen omdat hij een echte autofanaat
is. “PS-Autosport is een raceteam dat meedoet aan de BRL (Benelux Racing League). De
sponsoren van het team worden op zulke
dagen uitgenodigd om een hapje en een
drankje te komen nuttigen, maar vooral om
naar de race te kijken en het team aan te
moedigen. Ik was vandaag gastvrouw voor
het ontvangen van de genodigden.”, vertelt
Kim.

Het circuitpark en regenpakken

Dit was niet de eerste keer Zandvoort voor
Kim en Rob. “We zijn al een keer eerder naar
de A1GP komen kijken, maar toen was het

De stelling:

!
G
N
O
J

Zaterdag 11 oktober:
Kim (rechts) met een collega

iets beter weer!” Ze vinden dat er op Circuit
Park Zandvoort altijd een goede, gezellige
sfeer hangt. “Het leuke aan dit circuit is dat
je er (bijna) helemaal omheen kunt lopen
en de race vanuit de duinen kunt bekijken!”
Helaas hebben Kim en Rob buiten het circuit
niet zoveel van Zandvoort kunnen zien: “We
waren van plan nog even een drankje te gaan
drinken in het centrum, maar we waren zo
nat geregend dat we meteen naar de auto
zijn gelopen. Zondag was voor mij (en ik denk
ook voor vele anderen) vooral koud, nat en
winderig. Het was een waar regenpakkenfestijn! Toch wordt zo’n dag er niet minder leuk
op. Op de terugweg hebben we misschien
wel twee uur in de ile gestaan, maar tijdens
dit ritje hebben we wel prachtige huizen
kunnen bekijken!” Vijf uur later, en inmiddels helemaal opgedroogd, arriveerden Kim
en haar vriend in Roermond. Kim: “Heerlijk,
zo’n dagje Zandvoort!”

’70 & ‘80 party met live DJ. Ze komen allemaal
voorbij: de danshits uit de jaren ‘70 en ‘80. Lekker
swingen op een mengeling van ouwe soul, disco,
funk en rock. Ouderwets platen draaien! Café
Alex, Gasthisplein 9a. Entree gratis. Tijd: 21.00
- 03.00 uur.

Zaterdag 11 oktober:

Shufle in de Lichtfabriek heeft een primeur:
Hitmeister D treedt op. Een nacht vol vette gitaren, stampende house, swingende R&B en
alles daartussen in. Dit mag je niet missen!
LichtFabriek, Minckelersweg 2 in Haarlem.
E-tickets via www.formandfunction.nl: € 10,
aan de deur € 14. Tijd: 22.00 - 04.00 uur.

Zondag 12 oktober:

Paviljoens Skyline, Bruxelles en Mango’s sluiten
het seizoen af met de inmiddels traditionele
Après ski party. Eerst verkleed en met langlaufski’s van de strandafgang op echte sneeuw (!) en
daarna feestend de winter in. Kosten: € 125 per
team van 6 personen, incl. drankjes en hapjes.
Tijd: 14.00 uur – ???

column

Ga toch krassen!
Nooit heb ik begrepen waarom mensen meedoen aan de
loterij. Of geld uitgeven aan
krasloten. Mijn broer bijvoorbeeld kan geen sigarenwinkel voorbij lopen zonder een
paar krasloten te kopen. Op
zijn verjaardagslijstje staan
standaard twee dingen: geld
en krasloten. Ik hoef er niet
eens meer naar te vragen.
Wel makkelijk. Zodra hij de
krasloten in zijn handen
heeft begint het ritueel. Hij
haalt een muntje uit zijn
portemonnee en begint als
een razende de vakjes open
te krassen.
Meestal wint hij niks. Soms
een gratis lot, maar een prijs
boven de € 50 heb ik hem
in al die jaren nog niet zien
winnen. Ik vind het grappig
om te zien hoe hij jaar in jaar
uit toch nog kan blijven geloven dat hij ooit op een dag
de Jackpot gaat winnen. Ik
geloof er niet in.
Tot een week geleden. Mijn
collega kwam plotseling met
een tas vol cadeautjes aanzetten. “Voor jou, asjeblieft,
zomaar”, zei hij stralend tegen me terwijl hij me de doos
met chocola gaf. Wat is dit?!
Dat doet hij anders nooit.
Wat blijkt? Hij heeft een
paar dagen ervoor € 6000
gewonnen met krassen!
Het kan dus wel! Meteen na
mijn werk ben ik de eerste de
beste sigarenwinkel binnengelopen. Drie krasloten heb
ik gehaald met de kans om
de rest van je leven € 10.000
te winnen. Voor drie euro per
lot kan je hele leven veranderen. Financieel zorgeloos
door het leven gaan. Wie
droomt daar nou niet van?
Alles kopen wat je maar wilt.
Niet meer hoeven sparen. Ik
rekende me al rijk. Bij elkaar
won ik die dag 10 euro, maar
vergokte de 9 euro winst
door drie loten te kopen. Dit
keer zonder een winnend
logo. Nou ja, niks aan te doen.
Volgende keer beter.
Ga toch krassen? Ja,
echt wel!

Sutiah

KINDERKLEDINGVERKOOP
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Tegen inlevering
van deze bon

50 plus pagina

APK KEURING

2de sleutel HALVE prijs

Alle merken vanaf € 29,-

Tevens verzorgen wij al uw

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Warme herfstkleuren

S C H O E N R E PA R AT I E S
Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort T. 023-57 35 002
Ma 13.00-18.00 di t/m vrij 8:30-18:00
za 8:30-17:00 zo 12:00-17:00

levering en plaatsing
van alle glassoorten

meubels op maat voor woonkamer, kantoor, keuken, badkamer etc.
timmerwerk: wanden, vloeren, ramen, deuren, kozijnen, plafonds,
kleine en grote verbouwingen

Max Planckstraat 44, 2041 CZ, Zandvoort
023-5735735
www.betermobiel.nl info@betermobiel.nl
JA, stuur mij gratis de uitgebreide brochure.

ZC41

Naam
Adres
PC/Plaats
Telefoon
Email
18

Dhr/Mevr

Opsturen naar: Beter Mobiel, Antwoordnummer 310, 2040 VB Zandvoort

Het bronzen keurmerk wordt uitgereikt als verpleeg- en verzorgingshuizen voldoen aan
bepaalde kwaliteitseisen. Huize Meerleven, A.G. Bodaan en Huis in de Duinen, de woon-

meubelmakerij – timmerbedrijf

vraag vrijblijvend offerte
Kamerlingh Onnesstraat 11/3, 2041 CB Zandvoort

tel. 023-5737888

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

voor Gem. Bennebroek, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort

Hoera! Zorgcontact heeft bronzen keurmerk
merk een mooi plaatsje geven. En dat lieten ze niet ongemerkt voorbij gaan.

JOOST VAN DIEPEN

officieel dealer van

door Mitzi Visser
50plus@zandvoortsecourant.nl

zorginstellingen van Stichting Zorgcontact, mochten afgelopen week het kwaliteitskeur-

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF
vrijblijvende offerte!
023 5720480/06 41374921
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Najaarsbeplanting
Bemesting
Tuinaarde
Van Stolbergweg 1 Tel. 57 170 93

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

Oecumene ook goed nieuws

De School in het kerkgebouw

Natuurlijk is een inspirerende oecumenische dienst geen echt
nieuws. Zo een gebeurtenis zie je dan ook niet gauw in je plaatselijke krant terug, de inspanningen van vele oecumenisch denkende
Zandvoortse christenen ten spijt. Toch viel er zondagmorgen in de
Agathakerk beslist iets te genieten. Tijdens de derde dienst van dit
seizoen ontstond een open, welkome sfeer waarin protestanten en
katholieken geïnteresseerd luisterden naar wat brainstormsessies
hadden opgeleverd over het ouder worden. Het uiteindelijke thema
was ‘Ouderen zijn niet van gisteren’.

Er is een info avond geweest om uit te leggen wat het bestemmingsplan
van De School inhield. Niet iedereen was gelukkig met datgene wat er
werd voorgelegd. Er is dan ook geadviseerd om een bezwaarschrift in
te dienen en een advocate, die op dat moment met vakantie was, zou er
ook werk van maken. Helaas is daar nooit iets van vernomen. De actie,
waarvoor gepleit was, is als een nachtkaars uitgegaan.

Het thema werd uitgewerkt door middel van meerdere invalshoeken. Pastor Dick Duijves en dominee Jacques Verwijs interviewden
respectievelijk een ouder lid van de PKN-gemeente en een jonge
studente van RK parochie die uitlegden waarom zij hun geloof de
moeite waard vonden. Ook gingen zij in op het ouder worden, dat
niet per se in strijd hoeft te zijn met ‘jong van hart’. Sterk punt
in de dienst was een optreden van seniorenkoor ‘Voor Anker’, dat
met verve een aantal geestelijke liederen ten gehore bracht.
Kortom een dienst, die het beslist waard was bezocht te worden.
In een tijd waarin kerkdiensten zowel van PKN als van RK zijde
landelijk niet altijd even druk bezocht worden, is het bemoedigend
te merken dat de beide Zandvoortse geloofsgemeenschappen bij
een oecumenische dienst als die van zondag, ondanks de regen,
zoveel mensen op de been kregen.
Jan Peter Versteege

Op 28 juli heb ik een bezwaarschrift geschreven. Omdat ik recht tegenover de kerk woont en vreest dat het rustige groene gedeelte van
Zandvoort voor de periode van de komende 2 jaar zal overgaan in een
drukke, lawaaierige straat waar ouders af en aan rijden om hun kroost
te brengen of op te halen en waar kinderen regelmatig hun energie ventileren op het schoolplein. En niet alleen voor mij maar ook voor een groot
aantal omwonenden. Ook is het niet ondenkbaar dat daar, waar kinderen
zijn, ook vernielingen kunnen plaatsvinden aan tuinen en/of auto’s etc.
Met nog een aantal bezwaren heb ik deze brief ingediend met de mening
dat mijn argumenten steekhoudend zouden wezen. Ik weet helaas niet
of er nog meer bezwaarschriften zijn ingediend maar afgelopen week
zijn er graafmachines gekomen en wordt in en rond de kerk een begin
gemaakt om het gebouw klaar te maken voor De School.
Mij verbaast het in hoge mate dat ik, met misschien vele anderen,
totaal geen antwoord heb gekregen op mijn schrijven. Geen brief, geen
telefoon, geen discussie, geen overleg, niets!
Doordat men nu overgaat om de bestemming te realiseren heb ik het onaangename gevoel dat B & W zich niet veel aantrekken van datgene wat
voor een groot aantal ingezetenen een bezwaar blijkt te zijn. Jammer,
ik had van ons bestuur toch een nettere afwikkeling verwacht.
N. de Groot
(Bewoner t.o. de kerk)

Het keurmerk wordt opgehangen

Directeur Ger Mulder: “We
hebben vanmorgen niet alleen een bronzen keurmerk
van marsepein op het gebakje bij de kofie, we hebben ook een echte, die ik
zodadelijk zal overhandigen
aan de heer Otte, bewoner
van A.G. Bodaan en ex-lid van
de cliëntenraad. We hebben
met z’n allen veel werk verzet
om dit keurmerk te krijgen.
Keurmerken worden door

verschillende organisaties
uitgereikt. Denk maar aan
de Nederlandse Vereniging
van Huisvrouwen en TNO. Als
een product hun keurmerk
verdient, zegt het veel over
de kwaliteit. Ik ben hier bijzonder trots op.”
De heer Otte neemt het bronzen keurmerk in ontvangst. “Ik
sta hier per ongeluk”, zegt hij
bescheiden in zijn dankwoord,

“het had één van u allen kunnen zijn. Ook het personeel
heeft zich enorm ingespannen om deze mijlpaal te bereiken. En zeker de vrijwilligers niet te vergeten.”

Toetsingseisen

In 2005 is het bronzen keurmerk voor het eerst uitgereikt aan een zorginstelling
in Zwolle. Het initiatief voor
het ‘Bronzen keurmerk’ is

afkomstig van verzekeraar
Achmea, die het kwaliteitskeurmerk introduceerde, samen met Stichting Perspekt,
Stichting Cliënt & Kwaliteit
en Stichting Landelijke
Organisatie Cliëntenraden.
Voor het behalen van het
kerumerk moeten toetsen
worden doorlopen door onafhankelijke deskundigen.
Toetsing vindt plaats op 12
punten. Om er een paar te
noemen: behandeling van
klachten, onderzoek naar de
waardering van de zorg door
cliënten, het leef- en zorgklimaat, informatieverstrekking,
melding van incidenten, veiligheid en het voorschrijven/
verstrekken van medicijnen.

Champagne en ballonnen

Nadat het bronzen keurmerk
was opgehangen, werd een
toren van glazen gevuld met
champagne. Bewoners, personeel en vrijwilligers toastten met directeur Mulder op
het heugelijke feit. Daarna
ging iedereen naar buiten
om ballonnen op te laten.
Want de hele wereld mag
weten dat zij in het bezit zijn
van het bronzen keurmerk.

Leeftijd jaarlijkse griepprik is verlaagd
De minimum leeftijd voor de jaarlijkse (gratis) griepprik is

verlaagd van 65 naar 60 jaar. Hiermee is iedereen die een

groter risico loopt om ernstig ziek te worden bij griep beter
beschermd. “De gevolgen van griep kunnen heel ernstig

zijn. Wat is er dan eenvoudiger dan ieder jaar een gratis
prik halen?” vertelt Ria Bremer, ambassadeur van de griepprik en bekend gezondheidsjournalist.

Iedere winter krijgt gemiddeld 1 op de 10 mensen griep.
Voor de meesten is griep een ziekte die vervelend is maar
weer over gaat. Vooral voor 60-plussers en mensen met
een chronische ziekte kan griep
echter gevaarlijk zijn. Denk aan
complicaties als longontsteking.
Of aan verergering van chronische hart- en vaatziekten, longziekten, diabetes of nierziekten. Door de gevolgen van griep komen jaarlijks gemiddeld
20.000 mensen in het ziekenhuis terecht. En overlijden
tweehonderd tot duizend mensen aan de gevolgen van griep,
vooral ouderen.

Veiliger de winter in

Met de griepprik is de kans op griep veel kleiner. Het lichaam
gaat door de griepprik afweerstoffen aanmaken. Wie toch
griep krijgt, is er meestal minder ziek van. Bovendien daalt
de kans op complicaties. De griepprik werkt na twee weken
en wordt gegeven door de huisarts. Van de griepprik kun je
nooit griep krijgen.

Ieder jaar de griepprik

Je hebt ieder jaar een nieuwe griepprik nodig. Want de
griepvirussen veranderen voortdurend. Alleen het nieuwste
vaccin beschermt tegen de griepvirussen die gaan komen.
In oktober krijgen 60-plussers en
chronisch zieken automatisch een
oproep via de huisarts. Tussen half
oktober en half november 2008
worden zo’n 3,7 miljoen Nederlanders ingeënt. Ria Bremer:
“Griep is niet zo onschuldig als ik altijd dacht. Ik voel me nog
steeds gezond, maar ik ben ook gewoon een dagje ouder. Ik
ga de griepprik dit najaar dan ook zeker halen.” Meer informatie: www.rivm.nl/griepprik.

60-plus? Griepprik dus!

Ouderendag

Vorige week woensdag, 1 oktober, was het Ouderendag. In
dat kader bracht wethouder Gert Toonen een bezoek aan

het echtpaar Kwawegen. Beide echtelieden zijn ouder dan
85 jaar en dat is natuurlijk niet alledaags.

Gert Toonen in gesprek met het echtpaar Kwawegen

De heer Kwawegen (87) is
zijn levenlang tegelzetter
geweest en is sinds 11 jaar
weer in Nederland woonachtig. Ze hebben namelijk bijna 50 jaar lang in
Krugersdorp Zuid Afrika
gewoond. Toen echter de situatie dermate veranderde
dat ze bang voor hun eigen
‘haggie’ werden, was het tijd
om terug te komen en wel
naar de geboorteplaats van
mevrouw (85): Zandvoort,
ze is namelijk een geboren
Drommel. Wat het echtpaar
opvalt is dat vooral nu met

deze Ouderendag er respect
voor de ouderen is. “Dat is in
Zuid Afrika wel anders. Daar
ben je vooral op jezelf aangewezen en de regering, of
gemeente, doet niets. Hier
merken wij steeds weer de
hartelijkheid die je daar zo
mist. Wij hadden hierachter (voor de nieuwbouw in
de Flemingstraat, red.) een
school en de leerlingen
kwamen zelfs even afscheid
nemen met een mooi liedje
toen ze weg moesten. Dat is
daar niet denkbaar”, zegt ze
met een brok in haar keel.

ANBO op zoek naar
belastingvrijwilligers
De belastingdienst maakt het nièt leuker, wel gemakkelij-

ker. ANBO Zandvoort maakt het leuker én gemakkelijker!
Al jaren maken leden van de ouderenbond ANBO, afdeling
Zandvoort, gebruik van de hulp van deskundigen bij het

invullen van de jaarlijkse belastingaangifte. Voor komend
jaar zoekt de ANBO extra vrijwilligers.
Deze deskundigen zijn vrijwilligers die daarvoor een
eendaagse cursus hebben
gevolgd om adequaat eenvoudige aangiftes te kunnen
verzorgen. Om ook volgend
jaar aan de toenemende vraag
naar belastinghulp te kunnen
voldoen is de ANBO op zoek
naar nieuwe vrijwilligers.
Starterbijeenkomsten zijn in
dit najaar gepland. De vrijwillige deskundigen krijgen ondersteuning door iscalisten
en krijgen iscale informatie
via nieuwsbrieven. Indien
nodig, stelt de ANBO een
laptop ter beschikking.

Functie-eisen

Kunt u met een computer
overweg en bent u bekend
met het gebruik van Internet?
Vindt u het leuk om zinvol en
boeiend vrijwilligerswerk te
doen en uw kennis te vergroten? Bent u bereid om
in de aangifteperiode van
februari tot eind april minimaal 20 huisbezoeken af
te leggen en de aangiftes te
verzorgen? Dan is de ANBO
op zoek naar u!
Meldt u aan bij de secretaris
van ANBO Zandvoort, mevrouw Sien Paap, tel. 5715168
of 06-42169806.
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Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 30 september
en de verdere in week 40 door het college genomen besluiten
zijn 7 oktober vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de
Centrale Balie en op de website.

11 oktober Open Dag gemeente Zandvoort

Hoe werkt uw gemeente? Waar krijgt u subsidie voor? Wat
doet de gemeente met uw klacht? Is het zinvol om te melden
dat stoeptegels niet goed liggen?
Uw gemeente is een actieve gemeente en laat u graag zien
hoe zij werkt. Kom naar de wervelende open dag en maak
kennis met uw gemeente en ontdek wat zij voor u doet. De
open dag is op zaterdag 11 oktober a.s. van 11.00 - 15.00 uur
en wordt gehouden in de centrale hal van het raadhuis en op
het terrein van de remise aan de Kamerlingh Onnesstraat. De
dag wordt om 11.00 uur geopend door de burgemeester in het
raadhuis. Tevens wordt hier om 12.30 uur de prijs uitgereikt
voor het leukste idee, ingeleverd door een inwoner van de
gemeente.
In het raadhuis leiden we u graag langs de verschillende
informatiekraampjes. U kunt ook een kijkje nemen in de raadzaal waar de volksvertegenwoordigers belangrijke afspraken
maken voor Zandvoort. Ook de remise is deze dag open voor
publiek. Hier kunt u kennis maken met de diverse aspecten
van de afdeling Reiniging en Groen. Kinderen kunt u met een
gerust hart meenemen. Speciaal voor hen staan er twee tenten voor de ingang van het raadhuis waar onder begeleiding
lekker geknutseld kan worden, zeker nu dit weekend in het
teken van de kunst staat (Kunstkracht 12). Iedere bezoeker
van de Open dag krijgt een gratis toegangskaartje voor het
Zandvoorts Museum.

Parkeerverordening 2

2

In de vergadering van 30 september 2008 heeft de gemeenteraad van Zandvoort de Parkeerverordening 2008-2 besproken. De Parkeerverordening 2008 is aangepast door hier een
“Herstructureringsvergunning” in op te nemen. Hiermee is
de Parkeerverordening 2008-2 door de gemeenteraad geaccordeerd. Deze verordening treedt in werking op 10 oktober
2008 en ligt ter inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis
en staat op de website.

Meldingsformulier voor het houden van een evenement in
2
in Zandvoort

Hierbij maakt de Burgemeester van Zandvoort bekend dat
een ieder vanaf heden in de gelegenheid wordt gesteld een
melding te doen voor het houden van een evenement in 2009
in Zandvoort. Deze melding dient uiterlijk 1 november 2008
te zijn aangemeld middels vastgesteld formulier. Houd er rekening mee dat dit slechts een melding betreft. Het officiële
vergunningentraject zal begin 2009 worden gestart, waarvoor
een apart aanvraagformulier dient te worden ingevuld. De
aanmeldingsformulieren kunt u gedurende openingstijden
bij de Centrale Balie van het gemeentehuis ophalen. U kunt de
meldingsformulieren ook downloaden op www.zandvoort.nl.
Ga naar Loket Formulieren Bedrijven Ondernemers Evenem
enten: formulier: evenementenkalender meldingsformulier
Aan de ondernemers die in 2008 een evenement in Zandvoort
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hebben gehouden, is een meldingsformulier toegezonden per
post. Als u vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met
de werkeenheid Vergunningverlening van de gemeente Zandvoort. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 023 5740100.

Aanwijsbesluit toezichthouders Waternet

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, respectievelijk
de burgemeester van Zandvoort, ieder voor zover het hun c.q.
zijn bevoegdheden betreft, hebben besloten:
- de opsporingsambtenaren van het team Bewaking, Faunabeheer en recreatie van Waternet, verder bekend bij de
gemeente Zandvoort en Waternet, aan te wijzen als toezichthouder voor het houden van toezicht en handhaving van de
Algemene plaatselijke verordening, de Afvalstoffenverordening en de Bomenverordening van de gemeente Zandvoort.
- dat het fingerende besluit d.d. 13 december 1995 wordt
ingetrokken

Commissie Planning & Control

De Commissie Planning & Control vergadert op 14 en 15 oktober vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om
19.30 uur open. De entree vindt u aan het Raadhuisplein. Op
de agenda staat:
- Opening 14 oktober
- Vaststelling agenda
- Besluitenlijst Planning en Control van 17 september 2008
- Programbegroting 2009
- Schorsing
- Vervolg op 15 oktober
- Programbegroting 2009 - vervolg
- Rondvraag
- Sluiting
De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog
gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de website.
In deze commissie kunnen burgers het woord voeren over
onderwerpen op de agenda. Aanmelding vooraf is niet nodig.

Commissie Raadzaken

De Commissie Raadzaken vergadert op 16 oktober vanaf 20.00
uur in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur open. De
entree vindt u aan het Raadhuisplein. Op de agenda staat:
- Opening
- Vaststellen agenda
- Besluitenlijst 19 augustus 2008
- Vast agendapunt
- Evaluatie parkeerbeleid Brederodebuurt
- Begroting 2009 Paswerk
- Lijst ingekomen post 19 september
- Voortgangsrapportage Strategische Projecten
- Rondvraag
- Sluiting

n eko en ver unnin enaanvra en
Bouw , sloop en reclameaanvragen

Zandvoort:
- Boulevard Barnaart 59, plaatsen gevelreclame, ingekomen
19 september 2008, 2008-183R.
- Kanaalweg 11, slopen afdak en berging, ingekomen 24 september 2008, 2008-186S.
- Passage 46/48, gedeeltelijk overkappen terras, ingekomen 26
september 2008, 2008-187Lv.

- Witte Veld 42, vergroten berging, ingekomen 29 september
2008, 2008-188Lv.
- Potgieterstraat 11, verzoek ontheffing kapsalon aan huis,
ingekomen 29 september 2008, 2008-189Vr.
- Thorbeckestraat 40, plaatsen dakkapellen, ingekomen 30
september 2008, 2008-191Lv.

Tervisiele

in ontwerp esluiten

Ontwerpbestemmingsplan Kostverlorenstraat e.o.
(reparatie) artikel 3. Wet ruimtelijke Ordening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort
maken bekend dat overeenkomstig het bepaalde in artikel
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht met ingang van 10 oktober 2008
gedurende zes weken ter visie ligt het ontwerpbestemmingsplan (Kostverlorenstraat e.o.” (reparatiebesluit)
Het ontwerpbestemmingsplan (reparatie) heeft betrekking op
de niet goedgekeurde plandelen:
- Percelen Haarlemmerstraat 29 en Kostverlorenstraat 111;
- Prinsesseweg (busbaan) gelegen tussen de Koninginneweg
en Kostverlorenstraat;
- Binnenterrein gelegen aan de Prinsesseweg (locatie bibliotheek e.o.)
- Locatie Wim Gertenbachschool aan de Zandvoorselaan
- Aanpassingen ter plaatse van het kruispunt Zandvoortselaan/
Kostverlorenstraat/Tolweg;
- Aanpassingen begrenzing busbaan (Prinsesseweg).
Het ontwerpbestemmingsplan, bestaande uit plankaarten,
toelichting en voorschriften ligt gedurende de openingstijden ter inzage bij de centrale balie in het raadhuis (ingang
Swaluëstraat) en in de openbare bibliotheek, Prinsesseweg
34 te Zandvoort.
Gedurende de termijn van de tervisielegging kan een ieder
schriftelijk dan wel mondeling zijn zienswijzen kenbaar maken.
Schriftelijk dienen zienswijzen kenbaar gemaakt te worden
bij de gemeenteraad (Postbus 2, 2040 AA Zandvoort). Voor
mondelinge reacties kan een telefonische afspraak worden
gemaakt met de heer J.A. Sandbergen, mevrouw L. van der Hek
of mevrouw E. Fennema van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefonisch bereikbaar onder het algemene nummer:
023 - 5740 100.

Goedkeuring bestemmingsplan Bentveld

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan
het bepaalde in art. 28 lid 6 WRO bekend, dat Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland bij besluit van 30 september 2008,
verzonden 2 oktober 2008, hebben goedgekeurd het besluit
van de gemeenteraad d.d. 29 januari 2008 tot vaststelling van
het bestemmingsplan “Bentveld”.
Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland met
bijbehorende stukken ligt met ingang van 10 oktober 2008
gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie gedurende
de openingstijden in het raadhuis aan de Swaluëstraat 2 te
Zandvoort. Het bestemmingsplan kan ook via de gemeentelijke
website worden geraadpleegd.
Gedurende de termijn van de tervisielegging kan tegen het

besluit tot goedkeuring beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA DEN HAAG.

Verkeersbesluiten

Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig
op grond van artikel 27 eerste of tweede lid van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening (WRO) bedenkingen bij Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland hebben ingediend, alsmede door
belanghebbenden, aan wie redelijkerwijs niet kan worden
verweten geen bedenkingen overeenkomstig artikel 27 eerste
of tweede lid van de WRO naar voren te hebben gebracht.

Komende maand vinden er diverse werkzaamheden plaatst
aan het spoor van Haarlem naar Zandvoort in het bijzonder
tussen de overweg in de Sophiaweg en het Station Zandvoort.
De overweg ter plaatse van de Verlengde Haltestraat -Vondellaan is afgesloten voor alle gebruik van vrijdag 17 oktober 2008
23.00 uur tot woensdag 22 oktober 06.00 uur. Gedurende deze
afsluiting is het gebruik van de overweg en de toegang naar
het perron door voetgangers, fietsers, wegverkeer en spoedverkeer niet mogelijk. Er zal een omleiding worden aangegeven.
Voetgangers kunnen via het voetpad achter de woningen van
het Witte Veld naar het station en het centrum lopen.

Ingevolge de bepalingen van de WRO treedt het besluit van
Gedeputeerde Staten tot goedkeuring in werking met ingang
van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.
Degenen, die bevoegd zijn beroep in te stellen kunnen naast
het indienen van het beroepschrift tevens een verzoek om
voorlopige voorziening vragen bij de voorzitter van de afdeling Rechtspraak, waardoor het besluit niet in werking treedt,
voordat op dat verzoek is beslist. Zowel voor het indienen van
een beroepschrift als voor een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Vrijstelling artikel 1 .3 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening

Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens
om met toepassing van artikel 19.3 van de Wet op de Ruimtelijk
Ordening vrijstelling te verlenen voor het:
veranderen van de woning op het perceel Potgieterstraat 38 te
Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2007-241Rv).
Voormelde bouwaanvraag ligt met ingang van 10 oktober 2008
gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale Balie van het gemeentehuis tijdens de openingstijden. Gedurende de termijn
van de terinzageligging kan een ieder schriftelijk of mondeling
haar/zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken bij
het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040
AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek van uw brief
“zienswijze” te vermelden.

Verzonden esluiten
Bouw-, sloop- en reclamevergunningen
Zandvoort:
- Zeestraat 42, uitbreiden woning, verzonden 26 september
2008, 2008-113Rv.
- Zeestraat 40, renovatie en plaatsen kapconstructie, verzonden 26 september 2008, 2008-114Rv.

Werkzaamheden aan het spoor en afsluiting van de Ver
lengde Haltestraat

Onttrekking aan de openbaarheid van Boulevard
Barnaart 1

Voor een gedeelte van het perceel aan Boulevard Barnaart
10 is een aanvraag gedaan tot het ontrekken van een weggedeelte in Zandvoort aan de openbaarheid op grond van
de Wegenwet. Het betreft een perceel grond gelegen achter
een bestaande kiosk en heeft hierdoor nauwelijks een functie
ten behoeve van het verkeer. In de huidige situatie wordt het
grotendeels voor privédoeleinden gebruikt. Het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort
is dan ook voornemens de gemeenteraad voor te stellen om
overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 van de Wegenwet
een deel van het perceel kadastraal bekend gemeente Zandvoort sectie B 7508 van het perceel Boulevard Barnaart 10 aan
de openbaarheid te onttrekken.
Ingevolge artikel 11 lid 2 van de Wegenwet is een openbare
voorbereidingsprocedure van toepassing (afdeling 3.4 van de
Algemene Wet Bestuursrecht). De tekening waarop de aan
de openbaarheid te onttrekken locaties zijn aangegeven ligt
tijdens de openingstijden vanaf 9 oktober 2008 gedurende zes
weken voor belanghebbenden ter inzage bij de centrale balie
op het raadhuis, Swaluëstraat 2 te Zandvoort.

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. 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.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag
t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 – 16.00 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

Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur
Donderdag:
08.30 - 20.00 uur
Vrijdag:
08.30 - 12.30 uur
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
Tollensstraat 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 collegelid
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling
verwezen wordt.

Gedurende de termijn van de tervisielegging kan iedere
belanghebbende schriftelijk gemotiveerde reacties indienen
bij het college van Burgemeester en Wethouders Postbus 2
2040 AA Zandvoort

Vragen over een bouwplan?

Bezwaarschriften

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur.

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van
www.werkeninzandvoort.com.
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort.

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Wekelijks de krant lezen op internet?

surf naar www.zandvoortsecourant.nl
21

voetbal

autosport

- zondag

Weer forse nederlaag SV Zandvoort zondag
Opnieuw heeft het zondagelftal van SV Zandvoort een
forse nederlaag moeten incasseren. In Haarlem bij Rip-

perda werd het afgelopen zondag uiteindelijk 9-0. Zandvoort is de gedoodverfde degradatiekandidaat.
“Geen houden aan”, kopte een
regionaal dagblad. Het zondagelftal van trainer/coach
Jamal heeft eigenlijk niets te
zoeken in de klasse waar ze nu
in spelen. Voor de vijfde keer
op rij moest Zandvoort een
forse nederlaag op het conto
bijschrijven. Het doelsaldo
staat nu op 7 doelpunten

voor en 36 tegen. Ripperda
speelde met Zandvoort zoals het wilde. Vooral de drie
spitsen van de Haarlemmers
konden zich uitleven. Steven
Beverly scoorde vier keer,
Redouane Machichi was
drie keer trefzeker en Khalid
Kandousy maakte de negen
vol. Zandvoort kon helaas

autosport

Overige programma in A1GP weekend

niet één keer het doel van
Ripperda vinden.
Volgens trainer Joop Böckling
van de gastheren is het niveau van Zandvoort veel
te laag voor de 4e klasse.
“Deze ploeg is te zwak om
een mooie wedstrijd tegen
te spelen. Toch is het dan
moeilijk om de concentratie
vast te houden. Het duurde
nog redelijk lang voordat wij
scoorden maar toen was echt
het hek van de dam”, zei hij
na aloop.

kickboksen

Afafa Kickboksers Succesvol

De kickboksers van sportstichting Afafa hebben twee weken geleden een bijzonder suc-

cesvol weekend gehad. Ramiro Perez, Duncan Kaestner en Jimmy van IJk mochten acte de

presence geven in een uitverkochte sporthal ‘ De Zilvermeeuwen’ in Zaandam. Geen van de
Afafa boksers kwam ook maar één moment in de problemen.

circus streek voor de opening van de World Cup of Motorsports neer op het circuit van Zandvoort. Ondanks de
slechte weersomstandigheden wisten tienduizenden fans
de weg naar het duinencircuit te vinden.
Tekst: Jaap Koper
Foto’s: Chris Schotanus
Bentvelder Flinterman in actie in de Formido Suzuki Swift cup

In het bijprogramma vervulden de BRL, Formido Suzuki
Swift Cup, de Dutch Supercar
Challenge en de Samsung
BMW 130i cup een belangrijke rol. In de Samsung BMW
130i cup wist in de eerste
race Bertus Sanders met de
zege aan de haal te gaan
en in de tweede race leek
het lange tijd dat Sanders’
teamgenoot Jan Lammers
de buit binnen ging halen. In

de tweede race was het echter Luuk Glansdorp van het
team van Zandvoorter Dillon
Koster die de zege opeiste.
In de Formido Suzuki Swift
Cup haalden het eerst
Marcel Dekker in de eerste
en Jeroen den Boer in de
tweede race de winst binnen. Bij de BRL V6 was het
tweemaal Donald Molenaar
en bij de BRL light waren het

Een verzwakt Lions herenteam heeft in Amsterdam nipt

verloren van het vierde team van de studentenverenging
US. Alleen het eerste kwart waren onze plaatsgenoten
dominant, daarna was het de omgedraaide wereld.

Alle drie wisten ze op vrij
eenvoudige wijze door middel van snelle boks- en trapcombinaties de wedstrijd op
zaterdag te domineren. Waar
Duncan vooral met harde
stootcombinaties zijn tegenstander in de problemen
bracht, liet Jimmy zijn kniestoten prevaleren. Ramiro,
die ditmaal in een zwaardere
klasse vocht, wist elke actie
van zijn tegenstander met
schijnbaar gemak te pareren
en te counteren.
Zondag was het de beurt aan
Leroy Kaestner, die het in zijn
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eerste A- partij op moest
nemen tegen de routine
Sansaar (38 partijen, 28 k.o.
overwinningen). Het was echter tot een ieders verbazing
Leroy die in een tot de nok toe
gevulde ‘Marcanti’ de dienst
uitmaakte. Drie ronden lang
joeg Leroy zijn opponent voor
zich uit, om in het begin van
de vierde ronde met een harde stotencombinatie op het
lichaam af te maken: winnaar
door knock out.
Velen hebben zaterdag 27
september bij SBS6 kunnen zien dat ook Peter Aerts

(drievoudig K-1 kampioen)
zich ten koste van de huidige titelhouder en eveneens drievoudig K-1 winnaar
Semmy Schilt heeft weten te
kwaliiceren voor de inale op
6 december. Aerts, die een
week voor zijn vertrek naar
Korea zich een paar maal per
dag heeft onderworpen aan
de intensieve trainingprogramma’s van Afafa, zal naar
verwachting de komende
maanden deze aanpak continueren. Het zou uitzonderlijk
zijn, wanneer hij evenals tien
jaar geleden er in zou slagen
opnieuw de titel te pakken.

Winst voor Maleisië en Frankrijk bij start van vierde seizoen
A1GP World Cup of Motorsport

De teams van Maleisië en Frankrijk hebben bij de start van
het 4e seizoen van de A1GP goede zaken gedaan. Het A1GP

Simon Knap en Marijn van
Kalmthout die de zeges binnenhaalden.
De grote klasses in de Dutch
Super Car Challenges leverden winst op voor Meindert
van Buuren, de equipe van
Ardi van der Hoek en Arjan
van der Zwaan, Bob Herber
en Marcel Norbart. Daarmee
werd een nat racewekend
afgesloten.

basketbal
Gehavend Lions verliest in Amsterdam

De succesvolle kickboksers van Afafa
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Lions, zonder Niels Crabbendam, Chris Kemp en Jeroen
Gaus, begon sterk aan de
wedstrijd en zette hun gastheren na 10 minuten met 5-19
‘in de hoek’. “Voor de spelers
was het op dat moment niet
meer dan een lachertje”, zegt
Milan v.d. Storm. Blijkbaar
hadden de Zandvoorters nog
nooit van onderschatting gehoord want het tweede en
derde kwart produceerden
ze slechts 23 punten terwijl
de Amsterdammers dwars
door elke verdediging liepen. Het vierde kwart werd
gestart met 18 punten verschil in het voordeel van US,
geen goed voorteken.

Vrije worpen

“We besloten er voor te

vechten om in ieder geval
in de buurt te komen. Met
name Robert ten Pierik
speelde een goed laatste
kwart. Maar helaas was de
tijd op toen we nog maar 4
punten te gaan hadden om
een verlenging te forceren.
Deze wedstrijd hadden we
niet hoeven verliezen. Wij
waren langer, steker en
normaal gesproken veel
beter dan dit team. Helaas
vielen standaardballen niet,
ze ketsten gewoon van de
ring af. Verder was het weer
kwalijke zaak met de vrije
worpen. Slechts 10 uit 28
werd benut, schiet je in
plaats van de 30% nu, 60%
dan je wint deze wedstrijd
op je sloffen”, aldus V.d.
Storm. Trainen dus heren

en over twee weken, zaterdag 18 oktober, thuis tegen
Mosquito’s laten zien dat
het wel kan! Deze wedstrijd
begint om 19.15 uur.

De Oranjefans hoopten op
een goede prestatie van
het A1 team van Nederland,
dat tijdens een aangepaste
kwaliicatietraining de snelste trainingstijd liet noteren. Lange tijd bond Jeroen
Bleekemolen de strijd aan
met de Ier Adam Carroll en
de Nieuw Zeelander Earl
Bamber. Uiteindelijk was
de Aerdenhouter de anderen te rap af en mocht de
Sprintrace van pole position
vertrekken.
De aanpassing van de kwaliicatie had te maken met het
feit dat een aantal landen nog
weinig meters had gemaakt
met de nieuwe A1GP wagen

die met een Ferrari motor
wordt ondersteund. Van vijf
landen kwamen de bolides
pas vlak voor dit weekend
gereed. De A1GP organisatie
gaf deze deelnemers extra
gelegenheid om te wennen
aan de auto.
Zo hadden bijvoorbeeld de
teams van Brazilië, Portugal,
China maar ook Frankrijk
weinig meters in de wagens
zitten. Vooral China viel op
met de Nederlandse Chinees
Ho-Pin Tung. Het was echter het team van Frankrijk,
met Loic Duval achter het
stuur, dat het meest opviel.
De Fransman kwam van ver,
maar wist al in de Sprintrace
een goede prestatie neer
te zetten door als derde te
eindigen en zou later bij de

Team Nederland startte vanaf pole position in de Sprintrace

hoofdrace zelfs op het hoogste podium eindigen. Nieuw
Zeeland inishte als tweede
en winnaar van de Sprintrace
was Maleisië.
De uitslag van de ochtendrace was weer bepalend
voor de startopstelling
van de hoofdrace waarin

Dames

Ook de dames konden in
Alkmaar tegen de plaatselijke Guardians net niet winnen. De eerste drie kwarten waren de beide teams
nog aan elkaar gewaagd.
Toen echter in het laatste
kwart de gastvrouwen wat
meer fysiek gingen spelen,
stokte de Zandvoortse productie. Marine Loos was
weer topscorer met maar
liefst 20 punten maar ook
zij kon niet verhinderen
dat onze plaatsgenoten
met 59-51 verloren. Ook de
Zandvoortse dames zijn
volgende week vrij en komen op zaterdag 18 oktober om 17.30 uur weer, in de
Korverhal, binnen de lijnen
tegen BV Schrobbelaar.

Jeroen Bleekemolen en Jan Lammers waren voorafgaand aan de race blij met de behaalde pole

Frankrijk dus de beste was,
gevolgd door Fairuz Fauzy
van Maleisië. Nieuw Zeeland
met Earl Bamber kwam andermaal op het podium maar
werd nu derde.

Team Nederland

Voor het A1 team Nederland
liep de sprintrace zeker
niet vlekkeloos. Jeroen
Bleekemolen verloor teveel
op de koplopers wat te wijten was aan een beslagen
vizier. Daardoor werd de
Nederlander vierde. De hoofdrace verliep nog desastreuzer.
Een slecht functionerende
versnelling in het stuur zorgde voor een hoop narigheid.
Het stuurwiel moest vervangen worden, maar was niet
voorradig op het moment
dat Bleekemolen zich meldde
in de pits. Woedende gebaren waren het gevolg. Bij de
reguliere tweede stop werd

het stuur alsnog vervangen
en kwam de Nederlander
beter uit de verf. “Het was
dankzij de safety car en de
vele uitvallers dat ik hier nog
goed mee weg kwam en als
vijfde inishte, maar er had
veel meer ingezeten”, aldus
een teleurgestelde Jeroen
Bleekemolen.

als decoratie meereed. “In de
eerste race had Jeroen teveel
problemen met zijn vizier. Je
moet dat voorstellen dat je
zonder ruitenwisser rijdt met
een grote snelheid. In die situatie zat Jeroen. De mankementen aan het stuur in de
hoofdrace is pure pech. Dat
kan je altijd overkomen.”

Lofuitingen

Slechts 17 van de 23 wagens
verschenen in Zandvoort aan
de start. De A1GP organisatie heeft de regels aangepast
om de ontbrekende landen,
waaronder Groot Brittannië
en Mexico, negen resultaten te laten tellen. Dat zijn
negen sprintraces en negen
hoofdraces. Van beide races
mag het slechtste resultaat
dus worden afgetrokken.
Daarmee hoopt de A1GP organisatie de nu nog ontbrekende landen een handreiking te geven.

De podiumwinnaars waren vol lof over het massaal
toegestroomde publiek. Loic
Duval, winnaar van de hoofdrace, was aangenaam verrast
over de fans. “Daar doe je het
voor”, was het commentaar
van de Fransman na aloop.
Ook Bleekemolen was duidelijk: “Sommigen zaten er
al om zes uur ’s ochtends!”
Seatholder Jan Lammers
vond na aloop van dit eerste
raceweekend voor de A1GP
dat het team in de hoofdrace

adverteerders
Dankzij onze adverteerders
kunnen wij u op de hoogte
houden van alles wat
in Zandvoort leeft.
De adverteerders in de
krant van deze week zijn:

(In Alfabetische volgorde)
Administratiekantoor K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
Auto Strijder
Autobedrijf Zandvoort
Bertram & Brood
Beter Mobiel
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs

Boudoir Pers. & Inter Styling
Café Alex
Café Oomstee
Café ‘t Badeendje
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Danzee
Dorsman Assurantiën

Gemeente Zandvoort
IJzerhandel Zantvoort
Jobtide
Joost van Diepen
Keur Schilders & Keur Glas
La Fontanella
P. van Kleeff
Pluspunt Boomhut
Que Pasa Playa Strandpaviljoen 6

Sea Optiek
Shanna’s Shoe Repair & Leatherwear
SKiP Pippeloentje
Stichting Eén Zandvoort
Take Five
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Vof Cocarde
Woningbouwvereniging EMM
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Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR Zandvoort Tel: 023-5 715 715

in prijs verlaagd

www.cvl.nu

vrijstaand

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie
met lift

Da Costastraat 23

Brederodestraat 28

Jac. Van Heemskerckstraat 65

Deze ruime 20-er jaren woning met opbouw staat in een kindvriendelijke
woonomgeving. In 2006 is de wijk opnieuw bestraat en zijn er mooie bomen
geplant. De woning heeft een knusse doorzon woonkamer met openslaande
deuren naar de besloten achtertuin met stenen schuur, een open keuken en
maar liefst 4 slaapkamers!

Heerlijk wonen in een vrijstaand huis aan de mooie Brederodestraat!
Deze sfeervolle woning, gebouwd in 1914, heeft alle ingrediënten in zich om
echt “thuis” te komen; een woonkamer met serre, open haard, boekenwand,
eetkamer met openslaande deuren naar de romantische achterplaats met
privacy. ….. Kortom, wij nodigen u graag uit voor een bezichtiging om zelf
de sfeer te komen proeven.

Hoe belangrijk is prachtig uitzicht en een ruim appartement voor u? Deze kans
kunt u niet naast u neer leggen… Dit 4 kamer appartement (v/h 3 kamers) op
de 4e tevens hoogste verdieping heeft prachtig uitzicht over zee, strand, boulevard en een heerlijk zonnig balkon op het zuidwesten. De inpandige garage is
bij de vraagprijs inbegrepen. Het complex beschikt over een lift.

•
•
•
•

Alle vertrekken beschikken over de originele paneeldeuren
Geheel voorzien van hardhouten kozijnen en HR dubbele beglazing
Vrij parkeren!
Gebruiksoppervlakte ca. 110 m2

Vraagprijs € 259.000,--

starters opgelet!

•
•
•
•

Zeer goed onderhouden en goed geïsoleerd
Originele paneeldeuren in alle vertrekken
Gunstig gelegen nabij zuidduinen, strand, winkels en openbaar vervoer
Gebruiksoppervlakte ca. 110 m2

Vraagprijs: € 398.000,--

luxe villa

•
•
•
•
•

Geheel voorzien van dubbele beglazing
Ca. 50 meter van het strand gelegen
Complex is geheel gerenoveerd aan de buitenzijde
Appartement dient inwendig gemoderniseerd te worden
Gebruiksoppervlakte ca. 90 m2 (incl. het balkon)

Vraagprijs € 279.000,-- incl. garage

met parkeerplaats

Tjerk Hiddesstraat 21

Brederodestraat 109

Stationsplein 15/5

Financiering met koopsubsidie mogelijk!

Luxe, comfort, rust en ruimte zijn de sleutelwoorden voor deze bijzondere
vrijstaande villa op een kavel van 1734 m2 direct achter de Zuid-boulevard
van Zandvoort. Onder architectuur is deze woning met veel gevoel voor
design en sfeer omgetoverd tot een adembenemende villa op een werkelijk
prachtige locatie. Deze woning beschikt over een royale sfeervolle living
met een luxe open woonkeuken, werkkamer, waskamer, 3 slaapkamers,
2 luxe badkamers, een oprit voor meerdere auto’s en een royale garage
voor 3 auto’s. De prachtige, onder architectuur aangelegde tuin vormt één
geheel met het achterliggende duinlandschap en beschikt over automatisch
sproeisysteem, tuinverlichting en diverse zonneterrassen.

In het luxe appartementencomplex “Monopole II”, ook bekend als het
gebouw “met de blauwe balkons”, ligt dit zeer comfortabele 3-kamer appartement op de 2e etage. Het appartement heeft een royale woonkamer
en semi-open keuken met bijkeuken, 2 slaapkamers waarvan één zeer ruim
te noemen is en natuurlijk het aantrekkelijke zonneterras op het westen.
Het complex beschikt over een lift.

Op de 1e verdieping gelegen 3 kamer (verbouwd naar 2 kamers)
appartement met zonnig balkon, vrij uitzicht en op nog geen 150 meter
van het strand gelegen. Dit appartementencomplex is voorzien van 2 liften
en beschikt over een eigen afgesloten parkeerterrein.
•
•
•
•
•
•

Voegwerk herstel en nieuw schilderwerk buitenzijde sep/okt 2008
Grotendeels voorzien van dubbele beglazing
Openbaar vervoer op loopafstand
Blokverwarming
Berging in de onderbouw
Gebruiksoppervlakte ca. 70 m2

Vraagprijs € 149.000,--

• Privé parkeerplaats in de afgesloten parkeergarage
• Op loopafstand van het strand gelegen
• Gebruiksoppervlakte ca. 105 m2

• Gebruiksoppervlakte ca. 225 m2 (excl. garage), inhoud ca. 1100 m3

Vraagprijs: € 2.199.000,--

Vraagprijs: € 325.000,--
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Courant

Actueel

5

Watersporters
oneens met
hoorcommissie

MEIJER

Actueel

Zie onze advertentie op de achterpagina

9

Langlaufen en
après skifeest

Jazz

Verspronckweg 1, Haarlem
023 – 534 71 56
(Bel voor gratis oriëntatiegesprek)
(ook voor geinancierde rechtshulp)

www.meijeradvocaten.nl

Zandvoort Optiek

ALLE MONTUREN
50% KORTING
ALLE ZONNEBRILLEN
25% KORTING
Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

Kerkpleinconcerten:
Protestantse kerk Kerkplein 1
te Zandvoort
Zondag 19 oktober 2008

Symfonisch
Blaasorkest Heemstede
o.l.v. dirigent Bern van Echelpoel

Aanvang: 15.00 uur
Toegang: gratis

www.classicconcerts.nl

De Mannetjes

Deel Zandvoortse horeca lapt regels aan laars
Een deel van de Zandvoortse horecaondernemers lapt de nieuwe wetgeving over roken
in openbare gelegenheden aan hun laars. In navolging van een ondernemer die nog he-

Nipte winst
voetballers

Kunstkracht 12 zet
Zandvoort op de kaart als
kunstenaarsdorp

lemaal geen maatregelen tegen roken in zijn etablissement heeft genomen, gaan nu
steeds meer horecaondernemers ook weer ‘asbakken op tafel zetten’. Zandvoort volgt
hiermee een landelijke trend.
Net als in de rest van
Nederland, is het ook in de
Zandvoortse horeca kommer
en kwel door de nieuwe wetgeving. Een groot deel van
de horecaondernemers ziet
de omzetten kelderen, sommigen praten zelfs van een
daling van meer dan 50%!
Een ondernemer die dit zag
aankomen liet de asbakken
gewoon op tafel staan en
gedoogde het roken in zijn
zaak. Hierdoor trok hij andere gasten aan die normaal
gesproken een ander stamcafé hebben, waardoor die
problemen kregen. “Het is
oneerlijke concurrentie. Wij
houden ons aan de regels
en worden gestraft. Hij doet
dat niet en ziet een hogere
omzet. ’s Zomers merk je het
niet zo gauw, dan zitten de
mensen over het algemeen
toch buiten maar nu het

Dichter bij zee
• Oer donker € 2,50
• Speculaasbrokken € 3,95
Nu in de winkel :
nieuw koek assortiment
Zoute koekjes
div nieuwe brood soorten

‘Terwijl de kustbewakers
ons juist VERDER VAN ZEE
willen hebben’

Sport

Rita Reys
in De Krocht

A D V O C AT E N
Arbeids-, huur en strafrecht
Echtscheidingen, (verweer) incasso
Immigratierecht

23

Wegens enorm succes met 1 maand
verlengd de gratis brood actie!
Meer info in de winkel en op:
www.gratisbroodopdeplank.nl
Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

kouder gaat worden willen
ze in de warmte hun sigaret
roken en niet buiten”, klaagt
een ondernemer die niet met
naam en toenaam vermeld
wil worden. “Ook niet-rokers
klagen dat de gezelligheid afneemt als hun gesprekspartner telkens naar buiten loopt
voor een sigaret”, vervolgt de
ondernemer.

opgemaakt en stapelen de
problemen zich op. “We voelen ons eigenlijk verklikkers
maar staan ook met de rug
tegen de muur. Tegen oneerlijke concurrentie haalt
niemand het en we zijn in
principe collega’s. Die zouden elkaar moeten steunen”,
aldus de zegsman.

VWA-controle

Op de door deze
krant bij de gem e e nt e a a n g e vraagde informatie
en dan met name
wat hieraan te doen,
werd medegedeeld
dat de Voedsel en
Waren Autoriteit
(VWA), die met de
controle en handhaving door de minister is aangewezen,
al bezig is met het
uitvoeren van hun
taak (controle) in
Zandvoort. Tot nu
toe echter is er nog
geen enkel procesverbaal tegen enig
horecaondernemer

Ada Mol en Marco Termes, de komende en gaande Dichter bij Zee

Een betere promotie van Zandvoort als kunstenaarsdorp is
er waarschijnlijk niet. Het tweejaarlijkse kunstevenement
van BKZandvoort is uitgegroeid tot een mega-evenement

dat zeer veel bezoekers naar onze woonplaats heeft getrokken. Het schitterende weer werkt ook goed mee.
Drie dagen heeft Zandvoort in
het teken van kunst gestaan.
Kunst met zowel een grote als
een kleine ‘K’. Maar liefst 34
leden van BKZandvoort hadden hun nieuwste werken, al
dan niet in hun eigen atelier,
tentoongesteld tijdens de
kunstroute. De meeste kunstenaars waren zeer positief
over het aantal mensen dat
hun atelier heeft bezocht.
Vrijdagmiddag werd het
boekje ‘De Gedroomde Zee’
gepresenteerd. Het is een
bundel van verhalen, tekeningen en opstellen, gemaakt door Zandvoortse
scholieren, over een wereld

waarin dromen werkelijkheid
kunnen worden. ‘s Avonds
werd Kunstkracht officieel
geopend door burgemeester
Niek Meijer, gevolgd door de
bekendmaking van de kandidaten voor de titel ‘Dichter
bij Zee’. Zaterdag werden het
dorp en het strand benut voor
allerlei kinderactiviteiten en
straattheater. Zondagavond
werd het weekend afgesloten door de bekendmaking
van de nieuwe ‘Dichter bij
Zee’, gevolgd door een concert van Classic Concerts. In
het hart van deze krant vindt
u een mooie compilatie van
het zeer geslaagde evenement Kunstkracht 12.

Gratis goed nieuws!

Geef u op voor ZandvoortNieuws – de digitale nieuwsbrief van de gemeente.
Bijna elke werkdag nieuwsberichten van uw gemeente.
Gewoon doen – want zeg nou zelf, waarom een week wachten op de krant?
www.zandvoort.nl>ZandvoortNieuws en geef u op.
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Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~
~ Verzorging van overledene ~
Begeleiding
voor nabestaanden ~
~
Persoonlijke
aandacht
voor U en Uw dierbare ~
~
Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort
Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

waterstanden
oktober
Do 16
Vr 17
Za 18
Zo 19
Ma 20
Di 21
Wo 22
Do 23

Hoog

Laag

Hoog

Laag

Hoog

-

00.44
01.05
01. 44
02.24
03.04
04.05
05.15
0 7.1 0

05.00
05.39
06.26
07.07
0 7. 5 7
08.59
10.15
11.35

12. 44
13.24
14.05
14.54
15.56
15. 40
1 7. 4 5
19.04

1 7. 1 9
1 7. 5 9
18.41
19.26
2 0.1 5
21.26
22 . 55
-

w

a

t

e

r

burgerlijke stand

4 oktober - 10 oktober 2008
Geboren:

Jayda Nadine, dochter van: Nooij, Michael Alexander en: Bos,
Renate.
Thijs Harald, zoon van: Herwarth von Bittenfeld, Harald
Wolfgang en: Snelling Berg, Fiona Alexandra Regina.
Louis, zoon van: Peute, Pieter Johannes Alexander en:
Guldenaar, Ysanne.
Guusje, dochter van: Stevens, Hendrik Simon en: Schreurs,
Brigitte.

Ondertrouwd:

van der Putte, Remond en: Pastor, Daniëlle.

Overleden:

Versteeg, Hendricus Martinus, oud 62 jaar.
Koper, Pietje, oud 81 jaar.
Bakker geb. Zandvoort, Maria Elisabeth Jacoba, oud 80 jaar.
van der Kooij geb. Muilwijk, Elizabeth Janna, oud 81 jaar.
Bol geb. Meerding, Margaretha, oud 86 jaar.

Sinds 1992 uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

kerkdiensten

ZoNDAG 19 oktober

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur ds. P.N. Renes
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
www.aap-parochie.nl
10.30 uur pastor D. Duijves
RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur dhr. H. Hartog

colofon

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort
Druk: Dijkman offset
Visseringsweg 40 - Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders

Wekelijks de krant lezen op internet?

DIRECTE
HULP
OVERLIJDEN

surf naar www.zandvoortsecourant.nl

2

dag een petitie aan het college aangeboden. De petitie, die

vergezeld werd door circa 350 handtekeningen, werd door

wethouder Wilfred Tates in ontvangst genomen. WVZ wil
graag een permanente huisvesting op het strand en dat

heeft alles te maken met het ontwerpbestemmingsplan
Strand en Duin.

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

A LTIJD
BI J

Zandvoort (WVZ), Margot Berkman, heeft afgelopen maan-

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

Bladmanager: Gillis Kok

Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

De vertegenwoordigster van de Watersportvereniging

APK

Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM

Watersportvereniging
biedt petitie aan

Tel. 06-1139 1478 • info@zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl
Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Margot Berkman biedt de petitie aan | Foto: Rob Bossink

De hoorcommissie bracht
onlangs haar advies uit op
de reacties op dit ontwerpbestemmingsplan. Deze
commissie heeft de wording
van het bestemmingsplan
Strand en Duin intensief
begeleid en heeft, volgens
de vereniging, onvoldoende
rekening gehouden met de
‘zienswijzen’ van de watersporters.
De vereniging wil in verband met de veiligheid van
zeiler, en vooral kitesurfers
die in de winter massaal
zelfs uit het buitenland
naar Zandvoort komen, ook
toezicht kunnen houden.
Dat kan alleen als er een
permanente bebouwing is
volgens de WVZ. Tevens wil-

cartoon

len zij, als enige vereniging
in Zandvoort, niet ieder jaar
opgezadeld worden met de
kosten voor opbouw en aan
het einde van het seizoen
voor het afbreken en opslaan van de containers.
De wethouder beloofde om
het standpunt van de WVZ
in het collegeoverleg mee
te nemen. Het college geeft
daar in de komende weken
nog een oficiële reactie op.
Daarna volgt in de commissie Raadszaken de bespreking
van het ontwerpbestemmingsplan en het advies van
de hoorcommissie, inclusief
de reactie van het college. De
gemeenteraadsbehandeling
van het bestemmingsplan is
op 27 november gepland.
Hans van Pelt

Politiek

Commissie Planning & Control d.d. 14-10

Commissie start met behandeling
Programbegroting 2009
Dinsdag is een begin gemaakt met de behandeling van de

Programbegroting en de meerjarenraming 2009-2012 in de

integrale commissie Planning & Control. Omdat de verga-

dering over twee dagen is uitgesmeerd zal deze krant volgende week een verslag van de tweede avond publiceren.
Voorzitter Eg Poster (OPZ)
merkte aan het begin van
de vergadering op dat
Zandvoort niet op IJsland
een rekening heeft maar
wel op de Cayman eilanden,
waar het een belastingparadijs is. “Zandvoorters kunnen
dus wat dat betreft rustig
slapen”, aldus de voorzitter
die daarna weer serieus de
hamer ter hand nam.
Jaarlijks wordt de begroting
in concept opgesteld door
het college waarna deze vastgesteld moet worden door
de raad. In de Voorjaarsnota,
die onderdeel uitmaakt van
de financiële kadernota, is
een prognose opgenomen
van de cijfers voor de begroting 2009-2012. In de

Voorjaarsnota was zowel het
begrotingssaldo als de saldi
voor de jaren 2010 – 2012
nadelig. In de voorjaarsnota
werden voor 2009 en volgende jaren inclusief nieuw
beleid nog nadelige saldi
verwacht van respectievelijk € 1.029.000, € 1.273.000,
€ 1.275.000 en € 1.149.000.
Uiteindelijk is het college
erin geslaagd de nadelige
saldi om te buigen naar een
voordelig saldo.
Om tot deze voordelige
saldi te komen is opnieuw
kritisch gekeken naar de in
de Voorjaarsnota opgenomen nieuwe beleidswensen. Met name door het
terugbrengen van 7 fte voor
uitvoering van nieuw beleid,

projecten en dergelijke naar
2,5 fte is een aanzienlijke
bijstelling van de ramingen
voor nieuw beleid bewerkstelligd, dit heeft geleid tot
ruim € 300.000 minder
kosten. Ook is gekeken naar
mogelijke inkomstenverhogingen. In het dekkingsplan,
onderdeel van de begroting
2009, zijn diverse verhogingen van leges, rechten en
belastingen voorgesteld.
Vooruitlopend op het onderzoek ‘Kostendekkendheid
leges’ is een taakstellende
extra inkomst ingeboekt van
€ 50.000 structureel. Ook de
toerist zal extra gaan betalen. Voor de toeristenbelasting dagverblijf wordt per
2010 een verhoging voorgesteld van 9,33%, zijnde de
inflatiecorrectie van 2007,
2008, 2009 en 2010. Voor
het nachtverblijf wordt een
verhoging van 25% per 2010
voorgesteld. Op jaarbasis
levert dat € 300.000 extra
op.

Symfonisch Blaasorkest Heemstede in
Protestantse kerk
Komende zondag zal het Symfonisch Blaasorkest Heem-

Wagner, Serge Rachmaninoff en Dimitri Shostakovitch.

dirigent Bert Steinmann, die
tien jaar lang de scepter had
gezwaaid. Vanaf 1 januari dit
jaar leidt de jonge, Belgische
dirigent Bernd van Echelpoel
het orkest.

Het Symfonisch Blaasorkest
Heemstede (SBH) is in de zomer van 1997 opgericht door
een aantal muzikale vrienden
rond de bekende Heemsteedse
musicus en dirigent Bert
Steinmann en is uitgegroeid

Het concert begint om 15.00
uur, de kerk gaat om 14.30 uur
open en uiteraard is de toegang, zoals te doen gebruikelijk, gratis. Na aloop is er een
open schaalcollectie voor het
orgelfonds.

stede een concert verzorgen in het kader van de Kerkplein-

concerten van Classic Concerts. In de Protestantse kerk op
het Kerkplein spelen zij werken van onder andere Richard

tot een orkest met 80 leden.
Het orkest heeft reeds vele
bijzondere concerten op haar
naam staan zowel in het binnenland als in het buitenland.
In 2007, het jubileumjaar,
nam het orkest afscheid van

politiebericht
Agressieve wildplasser

Een 51-jarige Zandvoorter
werd door de politie betrapt
toen hij op de Grote Krocht
tegen de gevel van een winkel aan stond te plassen.
Toen de agenten de man

aanspraken wilde hij niet
meewerken en beledigde hij
de agenten. Daarop werd de
man aangehouden, waarbij
hij zich dermate verzette dat
hij na een linke worsteling

in de boeien werd geslagen.
Een van de agenten kon een
trap richting zijn gezicht
nog net ontwijken. Tegen de
man is proces-verbaal opgemaakt.

column

Volgens mij…

ben ik geen spaarzaam typje.
Ooit had ik een huishoudkasboekje. Na enkele maanden
ijverig noteren ben ik ermee
gestopt. De reden? Het in
zwart en rood geschreven
geldoverzicht werd er beslist niet rooskleuriger op.
De rode cijfers wonnen het
van de zwarte! Mijn sparen
beperkt zich tot op heden in
het vergaren van allerlei tijdschriften. Kasten vol. Ik kan
het niet over m’n hart krijgen
om alles weg te gooien.
Daarentegen is eega
Hans mijn tegenpool. Hij
is een echte potter. Op een
van onze vele vakantie’s naar
Griekenland kochten we een
terracotta spaarpot. Zo een
waar je echt niets kunt uithalen. Na een jaar sparen is het
potje tjokvol. De kick van zo’n
volle spaarpot is om, met een
linke klap van de hamer, het
stuk te slaan. Het gespaarde
geld is een extraatje voor de
volgende vakantie. Natuurlijk
betekent het wel dat we op
elke Griekse reis weer op
zoek gaan naar een nieuwe
spaarpot.
Maar, als ik de 229 bladzijde van de Programbegroting
2009 moet geloven, zal ook
de gemeente Zandvoort link
moeten sparen. In mijn onervaren ogen is de reservepot
reusachtig geslonken met allerlei onvoorziene uitgaven.
Het grappige is dat in het rapport de positieve bedragen
in het rood zijn aangegeven
en de nadelige in het zwart.
Het is weer eens iets anders
en de uitspraak ‘we staan in
het rood’ krijgt hierdoor een
andere dimensie. Ik ben blij
dat ik niet in de schoenen
van de wethouder inanciën
sta. Gelukkig zijn er knappe
raadsleden die hem met de
begroting bij kunnen staan.
Als ik volgend jaar weer naar
Griekenland ga zal ik maar
twee spaarpotten kopen. Eén
voor mezelf en een
reservepotje voor
de wethouder. Dan
heeft hij tenminste
ook iets om stuk te
slaan!

Nel Kerkman

familieberichten
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Met oog en oor
de badplaats door

Langlaufen en après-ski op het strand

De strandpaviljoens Skyline, Bruxelles aan Zee en Mango’s Beachbar hebben zondag het

seizoen afgesloten met de tweede langlaufwedstrijd op het strand. Samen met Snowplanet zorgden ze voor een circa 600 meter lang parcours dat teams van allerlei clubs, kroe-

Grand Café & Restaurant

gen, strandpaviljoens en dergelijke moesten ronden. Onderweg moesten nog de nodige

Zoekt gemotiveerde collega’s
Wij zijn op zoek naar
een enthousiaste en gemotiveerde

Medewerker Keuken (ft/pt)
Medewerker Bediening (ft/pt)
Inzet en ervaring zijn belangrijker dan diploma’s
Bel, mail of kom langs en vraag naar Silvan:

Popocatepetl Haarlem
Riviervismarkt 1-3, 2011 HJ Haarlem
Telefoon: 06-43051099
e-mail: haarlem@popo.nl
www.popo.nl
www.vacaturesindehoreca.nl

Keur Glas

medewerker/ster
bediening
voor zowel de dag - als
avonddienst
werktijden in overleg
Ben jij gastvrij en service gericht
en heb je oog voor detail neem
dan nu contact met ons op.
Per e-mail: cafeneuf@cafeneuf.nl
of 06-26178819
Haltestraat 25
2042 LK Zandvoort

glasmonteur / glaszetter
of leerling in bezit van rijbewijs
Bel 023 – 5715602
en vraag naar de heer Keur

De unieke locatie voor:
* Bruiloft of partij
* Bedrijfsfeest of themafeest
Al uw wensen zijn bespreekbaar!
Voor info en of boekingen
0643906935
Boulevard Barnaart 12 - 2041 JA Zandvoort
Tel 023-8882992 - www.hetbadeendje.nl

Zondag 19 oktober:

Live Jazz

Adam Spoor
met zijn Spoor 5

Vrijdag 17 oktober

Live ‘Quincy’
aanvang 22.00 uur

Aanvang 17.00 uur
Entree gratis
6 dagen per week geopend
maandag gesloten
dinsdag t/m zaterdag van 17:00 tot 03:00 uur
zondag van 17:00 tot 03:00 uur
Gasthuisplein 9A, 2042 JM Zandvoort
Tel. 023 57 19205
4

Brug voor de natuur

presenteert

Bad Monday
met dj’
s
LARS VEGAS
JOSHUA WALTER
RAYMUNDO

hosted by MC Yanto and several special acts
Gratis Entree
Haltestraat 20 - Zandvoort 023-5720461
www.chin-chin.nl

* Een gezellige dag/avond

zoekt een

‘hindernissen’ overwonnen worden.

Linedance spektakel
Aanstaande zondag organiseert de ondernemersvereniging OVZ de eerste Zandvoortse countrymiddag. Het

publiek kan rekenen op cowboyhoeden, puntlaarzen en

vooral veel line dance. Daarvoor heeft de OVZ de North Hill
Country Dancers uitgenodigd, de grootste en oudste linedance vereniging van Nederland.
Line dance past prima in de ilosoie
van de ‘OVZ zondagmiddag’. Het
is een authentieke Amerikaanse
dans en heeft directe verbanden met
de cultuurhistorie van
de Verenigde Staten. Volgens
de dansers van North Hill is
het voor iedereen geschikt
en danst bij het linedance
jong en oud door elkaar. Zo
synchroon mogelijk dansen
is natuurlijk de uitdaging.

En volgens deze
dansgroep is dat
prima voor mekaar. De muzikale omlijsting
wordt verzorgd
door de regionale countryband
‘Wanted’.
De North Hill Country
Dancers staan garant staan
voor een grandioze middag
vermaak. Vanaf 13.30 uur bij
het muziekpaviljoen op het
Raadhuisplein.

Gemeenschapshuis
ZOEKT U RUIMTE VOOR
EEN BRUILOFT, FEEST,
VERGADERING,
CLUB OF PARTIJ
KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!
Ab v.d. Moolen

Grand Café Danzee - Kerkplein 8 - T. 023 571 22 52

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIDSSTRAAT 17
TEL. 573 14 47 MOB. 06-10792723

Dikke pret tijdens de langlauf estafette

“Eigenlijk zouden we het
maar één keer doen, maar
het was vorig jaar zo een succes dat we wel door moesten. We hebben nu hulp van
Snowworld gekregen bij de
organisatie en hebben ook
het voorprogramma veranderd”, zegt Oscar Vos, eigenaar van Skyline. Dat voorprogramma bestond uit 15
van de beste snowboarders
van Nederland die van een
steile helling via een schans
allerlei capriolen in de lucht
uithaalden.
Daarna was het de beurt
aan de ‘sporters’ op de dunne lange latten. Ervaring of
niet, het werd een feest. Alle
teams konden zo naar het
carnaval. Van ‘blote’ dames
en heren tot ‘Heidi’s’ en van
militairen tot indianen, ze
waren er. De teams deden
duidelijk hun best om er zo
ludiek mogelijk uit te zien en
dat werd hogelijk gewaar-

deerd door de naar schatting
2000 toeschouwers langs
het parcours. Uiteraard was
er een eerste prijs maar die
viel in het niet vergeleken bij
de waardering die het team
dat het leukst verkleed was
te beurt viel.
Aan het einde van de middag ging het langlaufen
over in het ‘langsaufen’ en

schalde de après-ski muziek, luidkeels meegezongen door de ‘atleten’ uit de
luidsprekers. “Het is onze
manier om onze gasten te
bedanken voor het seizoen”,
zei Bas Lammers, eigenaar
van Mango’s Beachbar, na
aloop. Een waardig en uniek
einde van het seizoen en een
evenement dat niet meer
weg te denken is!

Vervolgens barstte het après-ski feest los

Eindelijk komt er schot rond
de aanleg van een ecoduct
over de Zandvoortselaan. In
de Zandvoortse begroting
voor 2009 staat vermeld,
dat het ecoduct over de
Zandvoortselaan en een
stukje over de oude trambaan in 2011 zal worden
gerealiseerd. Zandvoort
zal alleen een minimale inspanning op ambtelijke ondersteuning gaan bieden
zowel bij de aanleg als bij
het onderhoud. De bouw
van het viaduct gaat rond
8 miljoen euro kosten. In
een samenwerkingverband
zullen de Provincie, het Rijk
en Natuurorganisaties onder meer bijdragen in de
kosten.

Snel en eenvoudig te regelen
DORSMAN.NL OF 023-5714534

Mooi resultaat

Op vakantie met…

Vorige week zijn 21 vrijwilligers van de regionale
Zonnebloemafdeling Zuid
Kennemerland met evenzoveel Zandvoortse ingezetenen voor een heerlijk ontspannen vakantieweekje
naar Zandhoven (België)
geweest. Op het programma stond een bezoek aan
een dierentuin, Mechelen
en Antwerpen en in de
avonduren werden er gezellige activiteiten gedaan.
De 21 gasten kijken al weer
reikhalzend uit naar een
volgend vakantie-uitstapje
in 2009.

Zonder twijfel

Uitvaartverzekering

gebed, begint om 19.30 uur.
De werkgroep Taizé van de
Lokale Raad van Kerken heeft
het thema ‘zonder twijfel’ in
een voorbereidingsavond
verwerkt in zelfgemaakte
teksten en gebeden. Nieuw is
dat mensen via e-mail (taizezandvoort@live.nl) een voorbede met korte toelichting
kunnen aanvragen. De voorbede zal anoniem verwerkt
worden. Het inzingen begint
zoals gebruikelijk om 19.00
uur. Na aloop is er kofie en
thee. Meer info: www.taizenoord-holland.com

Dat is het thema van de
komende Taizédienst, 17
oktober in de Protestantse
Kerk aan het Kerkplein. De
bijeenkomst, met meerstemmige zang, stilte en

Het was niet alleen in
Zandvoort een kunstzinnig weekend maar ook in
de Princehof in Heemstede
werd er een kunstmarkt
georganiseerd. De kunstenaars, waaronder ook enkele Zandvoorters, verkochten
hun kunstwerken waarbij
40% van de opbrengst ten
goede kwam aan de weeskinderen van Stichting
KibaHome in Oeganda. Dit
goede doel is ook door de
Zandvoortse Kunstkracht
12 gekozen. De kunstmarkt
werd druk bezocht en aan het
eind overhandigde initiatiefnemer en kunstenaar Ellen
Verberne aan een ontroerde
voorzitter van Kibahome Lies
Lucas het geweldige bedrag
van € 3.555! Deze week vertrekt het echtpaar Lucas
naar Oeganda, daar zullen
zij de euro’s gebruiken voor
ondermeer het opknappen
en vervangen van de keuken
en de badkamer.

VVV laagdrempelig

Door een vrij hoge drempel bij de nieuwe VVV in
de Bakkerstraat, waren er
af en toe wat problemen
voor mindervaliden en
mensen met kinderwagens. Totdat de nieuwe
voorpui wordt geplaatst,
planning is eind 2008, zou
dit veel problemen kunnen
geven. Uiteraard werd er
wel een handje geholpen,
maar toch was er een betere oplossing nodig. En
dankzij Floor Systems in
de Kerkstraat is deze oplossing gekomen: zij hebben
de nieuwe drempels van
de VVV gesponsord! Nu
kan dus écht iedereen de
nieuwe VVV in Zandvoort
aanschouwen.

Kinderboekenweek

De kinderboekenweek
2008 stond dit jaar in het
teken van poëzie. In dat
kader organiseerde bibliotheek Duinrand een
theatervoorstelling voor
de jeugd vanaf 7 jaar. Het
poëzietheater van Rop
Janze werd goed bezocht
en boeide de kinderen van
begin tot het einde. Rop
schudde de gedichten uit
zijn mouw en er viel veel te
lachen! Na deze humoristische en ook wel leerzame
voorstelling, werden de
kinderen in de gelegenheid gesteld om hun zelf
bedachte gedicht op een
t-shirt te schrijven. En had
je geen eigen gedicht? Ook
geen probleem, want de bibliotheek heeft kasten vol
boeken met mooie, lieve,
serieuze gedichten.
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Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

Jeugddebat voor herhaling vatbaar
Donderdagmiddag heeft onder leiding van burgemeester Niek Meijer het eerste jeugdde-

bat in Zandvoort plaatsgevonden. Uit iedere groep 8 van de Zandvoortse basisscholen en
de brugklas van het Wim Gertenbach College waren twee leerlingen afgevaardigd. Raadsleden Uschi Rietkerk (PvdA) en Belinda Göransson (VVD), van de werkgroep Jeugd en Politiek, organiseerden de afgelopen weken veel acties op de scholen die betrekking hebben

Zandvoortselaan 35 Zandvoort

op de politiek en het politieke systeem in Nederland. Het eerste Zandvoortse Jeugddebat

• Sfeervolle, gerenoveerde 30-er jaren halfvrijstaande (type 2/1 kap) woning met
voor-, zij- en riante achtertuin en een oprit voor meerdere auto’s!

NIEUW

is het hoogtepunt geweest, waarop beide dames tevreden terugkijken.

• Gesitueerd aan het lommerrijke, recent geheel opnieuw bestrate gedeelte van de Zandvoortselaan;
• Div. originele details; o.a. paneeldeuren, glas-in-lood, balkenplafonds, fraai vormgegeven
raampartijen;
• Beg. grond: o.a. luxe toilet met fontein, royale woonkamer-en-suite met o.a. eikenhouten vloer,
open haard en toegang tot eetkamer met aangebouwde serre en schuifpui naar achtertuin,
luxe semi-open keuken vzv div. inbouwapp.;
• 1e verdieping: 3 slaapkamers, walk-in-closet, loggia, was-/droogruimte, zeer luxe badkamer met o.a.
ligbad, sep. doucheruimte, moderne dubbele wastafel, 2e toilet;
• De besloten achtertuin op het noorden (ca. 14 X 11 mtr) beschikt over div. terrasgedeeltes en
een buitendouche;
• De voortuin wordt omgeven door een sierhekwerk vzv videofoon en op afstand bedienbare
toegangsdeuren;
• Een karakteristieke 30-er jaren woning gerenoveerd met moderne en luxe accenten!
• Woonoppervlakte ca. 150 m², perceel 339 m², inhoud ca. 467 m³.

Na rijp beraad van de jury,
onder voorzitterschap van
de burgemeester, werden
de beide leerlingen van de
Hannie Schaftschool als
winnaars aangewezen. Zij
werkten tijdens het debat
het beste samen en de jury
vond dat het belangrijkste.
Ze kregen de welverdiende
beker van burgemeester
Meijer en na aloop een interview met RTV NH.

Vraagprijs: € 598.000,- k.k.

Oosterparkstraat 27 Zandvoort

NIEUW

• Een vrijstaand, grotendeels te renoveren woonhuis genaamd “Arioso”
met voortuin, royale achtertuin, garage en oprit !
• Gelegen op een perceel van 290 m² in de geliefde en kindvriendelijke
“Parkbuurt” in Zandvoort Zuid;
• Beg. grond: entree, hal, toilet met fontein, woonkamer met rondom raampartijen,
toegang tot semi open keuken met zicht op en toegang tot achtertuin;
• 1e verdieping: 3 slaapkamers, badkamer vzv doucheruimte en wastafel;
• 2 slaapkamers beschikken over een vide met bergruimte;
• Diverse glas-in-lood details door gehele woning;
• Voortuin op het westen en achtertuin op het oosten met stenen schuur;
• Woonoppervlakte ca. 90 m², perceel 290 m², inhoud ca. 240 m³.

Vraagprijs: € 369.000,- k.k.
Leden van het college en de grifier stellen zich voor aan de leerlingen

Van Galenstraat 6 Zandvoort
• Modern -zo te betrekken- 2-kmr appartement met terras op het zuiden direct
aan de boulevard!
• Gelegen op de begane grond van het recent volledig gerenoveerde app. complex
“Livorno”;
• Zonnige een sfeervolle living (zuid ligging) met fraai zeezicht, toegang tot het terras en
verbinding naar aangrenzende modern-landelijke keuken vzv div. inbouwapp., moderne badkamer vzv doucheruimte en wastafel, 1 slaapkamer, modern toilet met fontein;
• Gestuukte wanden en plafonds,
nieuwe zonwering;
• Appartement verkeert in een uitstekende staat van onderhoud; nieuwstaat!
• Woonoppervlakte ca. 35 m² (excl.
terras ca. 12 m²), inhoud ca. 90 m³.

NIEUW

Celsiusstraat 191 Zandvoort

Kochstraat 5 Zandvoort

• Luxe, halfvrijstaande woning met garage, oprit en een onder architectuur aangelegde
voor- en achtertuin met achterom!
• Gelegen op een perceel van 277 m², in een rustige woonomgeving in “Nieuw Noord”;
• Begane grond: riante woonkamer met schouw en toegang tot luxe open keuken vzv div. inbouwapparatuur;
• 1e verdieping: 3 slaapkamers, luxe badkamer met ligbad, 2e toilet, douchecabine en wastafel;
• 2e verdieping: ruime overloop/berging en 2 slaapkamers;
• Voortuin op het zuiden en royale (ca. 12,5 X 10 mtr), besloten achtertuin op het noorden met
verschillende terrassen en achterom,
beide tuinen zijn onder architectuur
S
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aangelegd;
NIEUW
• Deze woning is recent bijzonder smaakvol en onder toepassing van hoogwaardige materialen gemoderniseerd!
• Woonoppervlakte ca. 155 m², perceel
277 m², inhoud ca. 370 m³.

Vraagprijs:
€ 149.000,- k.k.

Via allerlei argumenten
werd het college aangeraden om vooral het sporten
te stimuleren en speelveldjes aan te leggen. De
culturele vorming haalde
het niet. In het tweede
‘raadsvoorstel’ vroeg het
college de ‘raadsleden’ te
kiezen uit een viertal voorstellen om de overlast van
hondenpoep in vooral het
Kostverlorenpark aan te
pakken. Uiteindelijk was er
voor niet één voorstel een
eensluidend advies.

• Bijzonder fraai afgewerkte, stijlvolle 5-kmr maisonnette met balkon op het
zuiden!
• Gelegen op de 1e en 2e (hoogste) verdieping van een klein app. complex;
• Gesitueerd op een rustige locatie in Zandvoort Noord, op 100 mtr afstand van winkels;
• 1e verdieping: o.a. zonnige living met toegang tot balkon, moderne open keuken vzv van div.
inbouwapp.;
• 2e verdieping: 3 slaapkamers, inloop kledingkast, moderne badkamer vzv ligbad, wastafelmeubel en 2e toilet, was-/droogruimte;
S
NIEUWE PRIJ
• Het balkon is op het zuiden gelegen
en voorzien van markiezen;
• Dit is royaal en modern wonen in
een rustige woonomgeving!
• Woonoppervlakte ca. 110 m², inhoud ca. 300 m³.

Vraagprijs:
€ 479.000,- k.k.

Vraagprijs:
€ 275.000,- k.k.

Bijna het voltallige college
was aanwezig om met de
jeugd per agendapunt in
twee termijnen te debat-

teren over een aantal projecten en zaken die voor
de Zandvoortse jeugd belangrijk zijn. Er werd in het

eerste ‘raadsvoorstel’ advies aan ze gevraagd over
sporten, culturele vorming
op school en speelveldjes.

Op voorstel van de burgemeester werden ze eveneens ‘geïnstalleerd’ als
Jeugdraadslid van onze
gemeente. Dat betekent
dat ze tot hun 14e jaar de
gemeenteraadsleden kunnen vertellen wat kinderen
in Zandvoort belangrijk
vinden.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

De leukste courtage van Nederland*;
Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook ’s avonds;
Persoonlijke en pro-actieve karakter van onze dienstverlening;
Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop,
aankoop, verhuur en beheer;
No cure, no pay;
Gratis waardebepaling van uw woning;
Gratis hypotheekadvies;
Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!
Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites: funda.nl, zah.nl, jaap.nl,
huislijn.nl, woonkrant.nl, marktplaats.nl en natuurlijk vrijehuizenmarkt.nl!
* Vraag naar de voorwaarden

BEL 023 – 5 731 999

Sporen uit het verleden

Nick ten Broeke
Emmaweg 21
2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 – 5 732 007
M.: 0655 – 13 03 65
E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

te vinden zijn. Deze rubriek zijn we een speurtocht ge-

www.vrijehuizenmarkt.nl
Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

gen of u het verhaal weet achter de geplaatste foto.

de achtergrond of de reden
waarom het daar geplaatst is?
Uw verhaal kunt u sturen of
brengen naar de Zandvoortse
Courant: Kleine Krocht 2, 2042

kantoor dat gevestigd is in het centrum aan de Louis Davidsstraat 15 is erg content met haar nieuwe medewerker.

Van links naar rechts: Timo Greeven, Kim Dekker, Suzanne Schouten
en Rob Greeven

“Gezien de groei die wij hebben doorgemaakt waren wij
op zoek naar een 3e makelaar.
Wij vinden het belangrijk om
de kwaliteit te waarborgen
en onze dienstverlening verder uit te breiden.” Suzanne
(partner van Timo Greeven)
vindt het een uitdaging
om nu in haar woonplaats
als makelaar aan de slag te
gaan. “Dichtbij de zee en de
duinen, er zijn vele leuke woningen in diverse prijsklassen en dat maakt Zandvoort
een mooi werkgebied voor
een makelaar. Tevens is het
nu echt een familiebedrijf!”

Suzanne is gediplomeerd
makelaar-taxateur en heeft
ervaring opgedaan in Heemstede en in Hoofddorp. Na
het behalen van haar makelaarsdiploma in 2005 is ze
gaan werken bij een groot
kantoor in Hoofddorp. Daar
heeft ze veel succesvolle
transacties begeleid en veel
ervaring opgedaan.
Hierbij nodigt Suzanne u
uit voor een nadere kennismaking en is ze u graag van
dienst! Greeven Makelaardij
o.g., Louis Davidsstraat 15. Tel.
57 39 234

Tazjes-expositie
in bibliotheek

van elkaar voor wat betreft vorm, materiaal en kleuren.

thuisbrengen of waar geen of nauwelijks gegevens over

Dit keer een foto van een
beeldje wat op een dak
staat. Het is niet echt een
spoor uit het verleden en
zal dan ook geen historische achtergrond hebben.
Maar de bedoeling met het

Makelaardij o.g. komen versterken. Het NVM makelaars-

maakt door Nel van Brussel en verschillen in- en uitwendig

merken over het verleden van Zandvoort die je niet kunt

tonen van dit beeld is ondermeer om aan te geven dat er
in Zandvoort (zonder dat het
je opvalt) leuke en speelse
accenten aanwezig zijn.
Misschien bent u er onbewust
wel diverse keren langs gelopen. Onze vraag is: op welk dak
staat het beeldje en wie weet

Per 1 oktober is Suzanne Schouten het team van Greeven

‘tazjes’ geposeerd. Alle tazjes zijn met de hand gemaakt ge-

Heel vaak zie je gevelstenen en andere historische ken-

door Nel kerkman

Nieuwe makelaar voor
Greeven Makelaardij o.g.

Tot eind november worden in de vitrines van de bibliotheek

start naar het verleden. Daarbij zullen we u als lezer vra-

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:

Zandvoortse Courant • nummer 42 • 16 oktober 2008

JN Zandvoort of per e-mail:
sporen@zandvoortsecourant.nl. Eventuele reactie’s
worden in de volgende
courant geplaatst.

Nel van Brussel was jarenlang werkzaam als docent
en schooldecaan aan lyceum
Sancta Maria te Haarlem. Na
haar vervroegde uittreden
zocht ze een nieuwe uitdaging. In de loop der jaren
heeft ze een verzameling aangelegd van mooie gordijn- en
meubelstoffen in de vorm van
stalenboeken, met het idee er
ooit iets mee te gaan doen.
Het duurde even voordat ze
de juiste toepassing kon vinden, maar uiteindelijk begonnen ze deze stoffen te gebruiken voor het maken van haar
‘tazjes’. Knopendozen van

vriendinnen en kennissen
zorgden voor de noodzakelijke aanvulling, evenals het
snuffelen op rommelmarkten
en winkeltjes naar kant, linten
en mooi bandmateriaal.
De benaming ‘tazjes’ is gekozen, omdat dat als samenvoeging van zakjes en tasjes de
objecten het beste typeert.
De ‘tazjes’ zijn ook te koop,
in de vitrines van bibliotheek
Duinrand is daar meer informatie over te vinden. De tentoonstelling is te bezoeken
tijdens de openingsuren van
de bibliotheek.
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Woning verkopen? Kies de actieve NVM makelaar!
Hogeweg 56-14

Zandvoort

Op de 4e en tevens hoogste verdieping gelegen
2-kamerappartement in het centrum van
Zandvoort op loopafstand van het strand.
Het appartement beschikt over een balkon aan
de voorzijde (ca 5 m2) met fraai uitzicht! In de
onderbouw is er een privé berging aanwezig.

Spoorbuurtstraat 11-B

Zandvoort

Vraagprijs: € 159.000,= k.k.

Zandvoort

Modern 2-kamer appartement met lift in gebouw
“Livorno” op de eerste etage gelegen en
aan de boulevard met een fraai uitzicht op zee.
Binnen één minuut genieten van het strand om
heerlijk uit te waaien tijdens een lange strandwandeling of in de zomer direct vanuit uw appartement een heerlijke duik in zee!

De Schelp 67

Zandvoort

Absolute Top maisonnette in een kindvriendelijke
buurt gelegen met 3 slaapkamers, een fraaie
keuken v.v. diverse Miele inbouwapparatuur, een
luxe badkamer met separate douchehoek, een
ligbad en een fraai badmeubel. Tevens is in de
onderbouw een parkeerplaats aanwezig!
•
•
•
•

Dr. Mezgerstraat 73

Zandvoort

Maisonnette is absolute topstaat;
Terras van ca. 12 m2 met zicht over de vijver ;
Woonoppervlak ca. 110 m2; inhoud ca. 310 m2;
Moet van binnen gezien worden

incl. parkeerplaats

Zandvoort

Deze uitstekend verzorgde 3-kamer maisonnette is in
de kindvriendelijke buurt Park Duijnwijk op de begane
grond en 1e etage gelegen. Het beschikt o.a. over een
ruime woonkeuken, 2 slaapkamers, een fraaie badkamer
en 2 terrassen op het westen. U kunt hier heerlijk
vertoeven en genieten van de zomerse avonden!

Tjerk Hiddesstraat 10-4

Zandvoort

Dit 3-kamerappartement is gelegen op de 4e
en tevens hoogste woonlaag in het complex
“Ruyterstede”. Het appartement heeft een
ruime woon- en eetkamer en een balkon op het
zuidoosten, 2 slaapkamers en een badkamer.
Tevens is er een lift en een berging in de onderbouw aanwezig.

Timo Greeven

Suzanne Schouten

Deze vrouw zorgt met haar
warme stem en werkelijk
perfecte timing voor een
sfeer die niet te beschrijven
valt. Als dan ook de begelei-

is gemaakt, heeft niet uitsluitend positieve geluiden

Prachtig 3-kamer hoekappartement op de 4 en
tevens hoogste verdieping met een waanzinnig
zeezicht! Het beschikt over een prettige living,
een heerlijk zonnig en groot balkon op het zuidwesten en het heeft een schitterend uitzicht over
strand en zee.

ding op zeer hoog niveau is,
kan je daadwerkelijk spreken van een topconcert.
Dat werd het dan ook. Met
twee nummers had ze de
zaal aan haar voeten. “Wat
een geweldig publiek”, zei ze

in de pauze. Ook zorgde ze
gedurende het hele concert
voor ruimte voor het trio,
dat dan ook volledig tot zijn
recht kwam. Gijs Dijkhuizen,
die regelmatig met haar
optreed, stak in grote vorm,
zonder iets aan de prestaties van Johan Clement (piano) als Eric Timmermans
(contrabas) af te doen. Het
slotnummer ‘Fly me to the
moon’ van Frank Sinatra
zorgde bij menigeen werkelijk voor kippenvel. De
staande ovatie die volgde,
had Rita Reys volkomen verdiend. Topklasse!
Rita Reys is sinds 1960 oficieel Europe’s First Lady of
Jazz. Ze maakte tientallen
platen en cd’s en trad op
met onder meer Art Blakey’s
Jazzmessengers, Dizzy
Gillespie, Stan Getz, Scott
Hamilton, en Milt Hinton.
Ook werd ze zesmaal onderscheiden met een Edison
Music Award. In 2006 won
ze als eerste Nederlandse
jazzmuzikant een Oeuvre
Edison. De jury noemde Reys
‘onbetwist de grootste jazzzangeres die ons land heeft
voortgebracht’.

Bezwaren tegen meer geluidsdagen circuit

Vraagprijs: € 199.000,= k.k.

Actieve makelaardij
tegen scherp tarief!

Kim Dekker

getocht voor de jazz!

Het vooruitzicht van meer geluidsdagen voor het

Vraagprijs: € 229.000,= k.k.

incl. parkeerplaats

Het was het eerste concert
van alweer het zevende seizoen van Jazz in Zandvoort.
Medeorganisator en bassist
Eric Timmermans had zich
geen betere start kunnen
wensen, het werd een ze-

• Gelegen op slechts 150 m. van het strand;
• Servicekosten € 126,20 per maand;
• Woonoppervlakte ca. 75m2 excl. berging/
balkon

• Parkeren op eigen terrein;
• Servicekosten p/mnd € 238,= inclusief voorschot;
• Totale oppervlakte: ca. 75 m2

Vraagprijs: € 249.000,= k.k.

Rob Greeven

bewees ze op hoge leeftijd nog een topprestatie te kunnen neerzetten.

Rita Reys in de krocht

e

• Maisonnette gelegen op een aantrekkelijke en kindvriendelijke locatie;
• Inclusief een privé parkeerplaats in de onderbouw;
• Lage servicekosten € 105,= p/m;
• Woonoppervlak ca. 90 m2, bouwjaar 2000

Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

formidabel Trio Johan Clement, met Gijs Dijkhuizen in de plaats van Frits Landesbergen,

Parkeergelegenheid in de directe omgeving;
Goede verhuurmogelijkheden;
Servicekosten € 75,= per maand;
Woonoppervlakte: ca. 40 m2

Vraagprijs: € 99.000,= k.k.

Vraagprijs: € 269.000,= k.k.

Ronald Ketellapperstraat 15

zondag in De Krocht een bijna volle zaal volledig ingepakt. Samen met een werkelijk

Een 2-kamer recreatieappartement gelegen
op de eerste verdieping met een open keuken.
Er zijn goede parkeermogelijkheden in de
directe omgeving. Het is gelegen aan de zuidkant
van het complex dus zicht naar de duinen!
•
•
•
•

Vraagprijs: € 179.000,= k.k.

Zandvoort

Deze eengezinswoning is geheel nieuw gebouwd
in 1999 en beschikt over een prettige woonkamer,
een moderne open keuken v.v. een kookeiland
en een fraaie plavuizenvloer, 3 slaapkamers, een
moderne badkamer en een buitenruimte op de
1e verdieping!

Vraagprijs: € 259.000,= k.k.

• Het appartement is in 2004 geheel gerenoveerd;
• Zonnig balkon groot ca.15m2 en gelegen op het
zuidwesten;
• Servicekosten € 186,= p/m incl. voorschot;
• Woonoppervlak ca. 50 m2 excl. zonnebalkon

Kromboomsveld 37

De Europese First Lady of Jazz, onze landgenote Rita Reys (bijna 84!), heeft afgelopen

• Gelegen in het centrum nabij het strand;
• Voorzien van hard houten kozijnen en
dubbel glas;
• Goede staat van onderhoud;
• Woonopp. ca. 105 m2, perceelgrootte 127 m2

• Hoog gelegen met schitterend uitzicht;
• Servicekosten € 218,= per maand incl. voorschot verwarming en water;
• Gezonde en actieve Vereniging van Eigenaren;
• Lift aanwezig
• Woonoppervlak ca. 60 m2, Inhoud 170 m2

Van Galenstraat 30

Rita Reys brengt zaal in vervoering

Circuit Park Zandvoort waarvan vorige week melding
opgeleverd. Diverse milieu- en natuurorganisaties hebben
hun bedenkingen geuit. Ook de gemeenten Bloemendaal
en Heemstede plaatsen kritisch kanttekeningen.
Rolf van Arendonk van
Milieufederatie NoordHolland stelde vorige week
in het Haarlems Dagblad, dat
er over uitbreiding van de lawaaidagen alleen te praten
valt, als er rond het circuit een
goed geluidsscherm wordt
geplaatst. Hij is van mening
dat het geluidsscherm overdekkend moet zijn, waardoor
omwonenden in Zandvoort
en Overveen geen last van
de herrie hebben en ook de
duinnatuur stiller wordt.
Een bijkomend voordeel
kan volgens Van Arendonk
zijn, dat de toeschouwers
droog zitten. De kosten van

de voorziening zou betaald
moeten worden uit de extra
inkomsten die in de regio via
de circuitevenementen binnen komen.
Ook Milieudefensie dringt
aan op een extra afscherming. Volgens deze organisatie zou het circuit iets terug
moeten doen door het organiseren van demonstratieraces met duurzame materialen als biobrandstof.
Voorzitter Frieda van Diepen
van het Nationaal Park ZuidKennemerland stelt dat haar
park rechtstreeks hinder

ondervindt van het circuit.
Volgens haar visie zijn de
duinen een onderdeel van
een door het rijk ingestelde
ecologische verbindingszone,
waar rust en stilte geboden
wordt. Van Diepen vindt het
ongehoord dat het aantal
dagen wordt uitgebreid. Ze
refereert er aan dat toen de
provincie Noord-Holland in
1997 vond dat het circuit bestaanrecht had en vijf extra
geluidsdagen kreeg, daar tegenoverstond dat de natuur
wat duingebied terugkreeg.
De Stichting Natuur en
Milieu zou het betreuren als
het circuit vaker lawaai mag
produceren zonder extra
maatregelen als het plaatsen van geluidsschermen.
Overigens is voor deze organisatie verplaatsen naar Den
Helder geen optie, omdat het
circuit dan in een ander rus-

tig gebied komt. De Stichting
Duinbehoud is van mening
dat het feitelijk ruimtebeslag
door het lawaai al vele malen
groter is dan het circuitgebied zelf.

Verkeersdruk

Voor de gemeente Bloemendaal is niet alleen de groei van
het circuit en het economisch
belang aan de orde. Net als
bij de milieuorganisaties spelen natuurwaarden en milieunormen een belangrijke
rol, terwijl Bloemendaal zich
ook zorgen maakt over de
toenemende verkeersdruk.
De gemeente Heemstede
maakt zich vooral zorgen
over de verkeersafwikkeling,
omdat het aantal dagen met
een enorme verkeersdruk
verder toeneemt. Volgens
een woordvoerder is de grote
vraag hoe zijn gemeente dat
op moet vangen.
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Kumperia

door Erna Meijer

Sinds twee maanden wordt door het uiterst vriendelijke en
deskundige echtpaar Metin en Arzu aan het einde van de
Haltestraat een echte Turkse Supermarkt gedreven, Kumperia genaamd. De naam van de zaak is verbonden aan het
traditioneel Turkse gerecht Kumpir, dat uitermate geschikt

is als gezonde en lichte lunch, maar ook heerlijk smaakt bij
het avondeten.
Kumpir is een zeer grote
aardappel, die in een speciale oven gedurende ruim een
uur wordt gepoft en daarna
met een vork gepureerd
met boter, kaas en kruiden.
Vervolgens kan men een
keuze maken uit meer dan
twaalf soorten, door Metin
vers gemaakte ingrediënten en salades waarmee de
aardappel wordt gevuld. Dit
bijzondere recept stamt al
uit de vijftiende eeuw. Twee
keer per dag, om 12.00 uur en
om 16.00 uur, stopt Arzu de
aardappels in de oven, waarna u deze vijf kwartier later
kan komen ophalen.
Wat valt er verder op in deze
specialiteitenwinkel, waaraan zeker behoefte bestaat
in Zandvoort? Wie eerder in
Turkije is geweest, herkent
zeker Simit, de ronde broodkransjes met sesamzaad, die
daar overal op straat te koop
zijn. Sowieso smaakt Turks
brood erg lekker en Arzu levert dit op bestelling al af aan
pensions en restaurants in het
dorp. Vanzelfsprekend is er het
overbekende zoete Turks Fruit
en baklava in allerlei soorten te vinden, maar ook een
grote sortering deegwaren,
variërend van Russische rijst,
bulgur, couscous tot diverse
(verse) pasta’s. Kikkererwten
en bonen, zowel in blik als
gedroogd, humus, heel veel

soorten olijven en olijfolie,
sweet peppers, dadels, amandelen en andere noten zijn
tegen opvallend lage prijzen
daar te koop.
Naast de ruime keuze in
standaardkruiden, kunt u
binnenkort bij Kumperia ook
terecht voor alle kruiden die
specifiek voor de Indische
keuken nodig zijn. Lekkere
Griekse en Turkse yoghurt en
Ayran (= karnemelk) staan in
de koeling te wachten, heerlijk met gedroogde abrikozen, een lepel vijgenjam of
honing in diverse smaken.
Geitenkaas, maar ook andere
soorten kaas hebben, evenals
speciieke Turkse vleeswaren
een bijzondere smaak en zijn
weer eens heel wat anders
bij de borrel.
Kortom, Kumperia is echt een
winkel waar u op uw gemak
eens moet gaan rondneuzen
en waarbij u desgevraagd
een uitgebreide toelichting
én receptuur van een product krijgt. Elke week zijn er
aanbiedingen en pinnen is
mogelijk.
Kumperia, Haltestraat 61a,
tel. 06-46266331. Vanaf 20
oktober zijn de openingstijden als volgt: dinsdag t/m
zaterdag van 11.00 tot 18.00
uur en zondags van 12.00 tot
18.00 uur.
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Voelt u zich eenzaam?
Heeft u meer hulp of zorg nodig?
Staat u op een wachtlijst voor opname in
een verzorgings- of bejaardentehuis,
maar wilt u eigenlijk het liefst zelfstandig
blijven wonen?

Wij bieden aan:

Krant niet
ontvangen?
Bel vrijdagmiddag

06-1139 1478

of mail:
info@zvo-verspreiders.nl

Een prachtig, aangepast appartement,
met schitterend uitzicht (september 2008
geheel vernieuwd)
- voor maximaal 2 personen
- een riante eigen slaapkamer
- 24 uurs verzorging
(zorgverleners wonen ernaast)
- maaltijden geheel naar eigen keuze
- huisdieren mogen mee

ZANDKORRELS
Behang- en
schildersbedrijf
Arnold
Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw
behang-,
wit- en schilderswerkzaamheden

Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl
.................

Wij vragen:

Klussenbedrijf Rico.
Voor al uw kleine klussen
in en om het huis.
Redelijke prijs.
Voor info: 06-1423 2051
.................

Een oudere hulp- of zorgbehoevende
vrouw met ciz-indicatie
- bij voorkeur roken, omdat de
1e bewoonster rookt
- € 600 p.m. voor kost en in woning
- pgb budget voor 24 uurs zorg

Beautysalon MYRNA
Van Speijkstraat 2/101,
2041KL Zandvoort.
Behandeling volgens
afspraak, ook ‘s avonds.
Tel. 5720108 of 06-48318230
.................

Komt u gerust eens geheel
vrijblijvend een kijkje nemen:
Hoekappartement in gebouw
Mezgerstede, 2e etage
Mezgerstraat 131, 2041 HW Zandvoort
Tel
: 06-5266 0966
Email : e.timmer@versatel.nl

Chinese massage Zandvoort.
Bij u aan huis, Chinese
body- en voetmassage.
80 Minuten à €40.
Bel voor afspraak:
06-3454 9835
.................

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel
Particuliere
zandkorrels €5,-

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

Zakelijke
zandkorrels €10,- (excl.BTW)

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

1
2
3

4
5

6
7
8
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Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen
tevens door u in te vullen:

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of
06-44696001. ;
Met garantie en KvK.
.................

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

Schoonmaken
bij ouderen thuis!
ThuiszorgInHolland.nl
heeft werk voor
vrouwen (v/m)
3 – 10 uur p.w. Haarlem e.o.
Ook Marokkaanse en Turkse
vrouwen meer dan welkom.
Bel nu 023-5519810
.................

Beautysalon Haar en Mode.
wenkbrauwen: €11,00 €8,00
wenkbrauwen
verven: €12,50 €9,50
complete gezichtsbeh.:
€59,00 v.a. € 35,00
Neoderma Bio Prodructs.
Touch of Class, Haltestraat 15,
tel. 7522470 / 06-48322029.
“Just walk in and ind
out”, Sally & June
.................
Te huur in Zandvoort:
Loods/bedrijfsruimte.
Ruim 300 M2.
Info: 5738777
(tussen 09.00 – 16.00 uur)

La Playa Bar Dancing
zoekt barmedewerkers.
Info: 06-53490026
.................

De Bijbel zegt:
“Wie de Zoon (Jezus Christus)
heeft heeft het leven.
Wie de Zoon van God niet
heeft heeft het leven niet.”
Vragen? Ga naar www.
godheeftulief.com
.................
Te huur:
zomerhuis te Zandvoort.
Inclusief G/W/L,
TV, internet.
€ 650,- per maand.
Tel. 06-29521740
.................

Kamer te huur.
incl. TV/bad.
Info: 5738777
(tussen 09.00 en 16.00 uur)
.................
Te koop:
Bank en loveseat.
Kleur: aubergine met
cremekleurige kussens.
Bank: 210cm breed,
95 diep en 85 hoog.
Love seat: 120cm breed,
95 diep en 85 hoog. € 200,-.
Tel. 06 - 28787 237
.................

Let op: modellen gezocht
(elke woensdag) voor onze
stagiaire Kristie, voor:
1. Bodymassage
(alleen vrouwen)
2. Waxen (harsen)
3. Mini-gezichtsbehandeling
(voor 1/3 van de prijs!)
Touch of Class
Schoonheidssalon,
Haltestraat 15,
tel. 7522470 / 06-48322029.
“Just walk in and ind out”,
Sally & June
.................
Wij wensen
Renate en Michael
veel geluk met hun meisje
Jayda
en wij zijn de trotse
opa en oma.
Cor en Marijke Bos
.................
Per direct en tot 1-4-09
te huur in Zandvoort:
2-kamerappartement
met eigen opgang.
Gemeubileerd,
parkeergelegenheid,
5 min. lopen v/h centrum.
€ 850,- incl.
Info: 06-18888564

50 plus pagina
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door Mitzi Visser
50plus@zandvoortsecourant.nl

mijn lust en mijn leven

Alzheimer Café

Het Alzheimer Café Zandvoort heeft een succesvolle start

gehad. Met een opkomst van ruim twintig bezoekers,
onder wie een aantal mensen met dementie, stelde
‘gelegenheidskroegbaas’ Hans Houweling vast dat de
opening geslaagd was.

Het wandelmeneertje
Langs de Zandvoortselaan ziet u dagelijks een man

lopen, die er link de pas in heeft. Sommige ‘Weggers’
(zo worden mensen die aan de ‘laan’ wonen genoemd

door de overige dorpelingen) noemen hem het wandelmeneertje. Wie is deze man?

Cees Bakker wandelt graag

Zijn naam is Cees Bakker. Een vriendelijke man die in het
dorp woont en dagelijks naar Haarlem loopt. Hij heeft dus
al heel wat kilometers in de benen. Als we er vanuit gaan,
dat hij dat gemiddeld vijf keer in de week doet, loopt hij per
jaar ruim 4000 kilometer. “Het is echt een verslaving”, lacht
hij. Vaak bezoekt hij zijn moeder, die in een verpleegtehuis in
Schalkwijk woont. Op de terugweg neemt hij boodschappen
mee. “Meestal te veel. Die tassen worden steeds zwaarder,
naarmate ik dichter bij Zandvoort kom”, vertelt Cees.

topjaar met én de Olympische Spelen, de Paralympics
én de Tour de France. Hij kiende zijn wandelingen zo uit,
dat hij weer op tijd thuis voor de buis kon genieten.
“Geweldig hè, dat Esther Vergeer drie gouden medailles
heeft gewonnen”, straalt hij.

Gelegenheidskroegbaas Hans Houweling (links) en
gast dr. Jos de Jonge (rechts)

burgemeester Niek Meijer een bezoek gebracht aan zorg-

“Wanneer het zo blijft, gaan we
zeker door met het Alzheimer
Café Zandvoort”, concludeerde
Houweling. Als gast ontving
hij neuro-psycholoog dr. Jos de
Jonge, die onderzoek doet naar
geheugenverlies en geheugentrainingen leidt. Bezoekers
kregen de gelegenheid vragen
te stellen aan deze specialist
en daar werd royaal gebruik
van gemaakt. Er kwamen onderwerpen aan de orde als ‘Is
Alzheimer erfelijk?’ (antwoord:
ja) en de bijwerkingen van geneesmiddelen.

bach met een bezoekje. Omdat deze vrolijke dame, die nog

Woensdag 8 oktober was het

Een andere hobby van Cees Bakker is sport. Hij volgt alle
sportieve activiteiten op TV. Voor hem was 2008 dus een

Maar alleen wandelen is maar alleen. Hij zou het erg leuk
vinden om een sportieve dame te ontmoeten die net zo
van wandelen houdt als hij en van een gezellig praatje
onderweg. Dus Zandvoortse dames: de paden op, de lanen
in! Geïnteresseerden kunnen zich melden via de redactie,
email 50plus@zandvoortsecourant.nl of tel. 5732752

Wie goed doet, goed ontmoet

In het kader van de onlangs gehouden ouderendag heeft

centrum A.G. Bodaan. Daar verrastte hij mevrouw Kellen-

geworden, had de burgemeester een kadootje voor haar
meegebracht.

van de Bodaan bezoek van
leerlingen van de tweede
klassen van de Gertenbach
mavo, waarmee beide partijen weer een bijzondere
ervaring rijker waren.
In totaal hebben circa 150

Geboren vóór 1945

Mensen die voor 1945 geboren zijn, zijn ware ‘overlevers’.
Kijk eens naar de veranderingen die zij hebben meege-

maakt. De televisie, de polioprikken, penicilline, diepvries-

voedsel, kopieerapparaten, plastic, contactlenzen, de pil…
en nog veel meer.

Geboren voor 1945 betekent voor: creditcards, atoomsplitsing,
laserstralen, ballpoints, panty’s, afwas- en droogmachines,
elektrische dekens, airconditioning en de eerste mens op de
maan. Voor de huismannen, computerspelletjes, duobanen,
kinderdagverblijven, groepstherapie, ondernemingsraden,
verpleeghuizen. Kevers waren insecten en geen Volkswagens,
een ontsteking had nog niets te maken met elektronica. We
hadden nog nooit gehoord van TL, TV, CD, FM radio, CNN,
magnetrons, faxen, kunstharten, tekstverwerkers, printers,

Meer informaite over het
Alzheimer Café Zandvoort is
te krijgen via Pluspunt Noord,
Flemingstraat 55, tel. 571 7373.

Zondagmiddagconcert

volop van het leven geniet, pas geleden 102 jaar jong is

De jongste bewoner van A.G.
Bodaan, de heer Henk ten
Broeke, wilde graag samen
met de burgemeester en
mevrouw Kellenbach op de
foto. Aan deze wens gaf de
burgemeester graag gehoor.
Ook kregen de bewoners

tweede Alzheimer Café, met
als thema ‘Hoe houd ik het
vol?’ Sociaal-geriater Hans
Houweling ontving een
Zandvoortse mantelzorger.
“Als je moet zorgen voor je
partner of familielid met dementie, is dat een hele zware
opgave. Je hebt vaak het gevoel er alleen voor te staan.
Belangrijk in het geheel is:
waar kun je terecht voor
hulp?”, aldus Houweling.

Zondag 19 oktober organiseren Pluspunt en Stichting
Zorgcontact een zondagmiddagconcert in het Huis in de
Burgemeester Niek Meijer, Henk ten Broeke en mevrouw Kellenbach

vrijwilligers 425 ouderen
bezocht. Bent u zo’n vrijwilliger die vaker een bezoekje
wil aleggen, neem dan con-

tact op met Pluspunt. Zoals u
gemerkt zult hebben, wordt
een bezoekje zeer op prijs
gesteld.

draadloze telefoons, biogarde, booreilanden en jongens met
oorringen, hippies, yuppies, bomvrouwen en ‘dinks’ (double
income no kids).

Duinen. Voor iedereen die brassband muziek een warm
hart toedraagt, komt de Brassband Haarlem Zandvoort
muzikaal verwarmen.
Brassband Haarlem is geheel naar het model van de
Engelse brassbands: alleen
koperen blaasinstrumenten
en slagwerk. Jaarlijks verzorgt
de band een 20-tal optredens
zoals eigen concerten, uitvoeringen van andere ensembles
opluisteren en medewerking
aan kerkdiensten.

Wij waren er voor de A27, A9, de TGV en de oecomene, voor
de AOW, WAO, WW of VUT. Toen betekende ‘made in Japan’:
rommel. IJsco’s kostten 3, 5 of 10 cent, een brief kon je voor 3,5
Door de verscheidenheid aan
cent versturen. Een nieuwe auto kostte 2000 gulden, maar
optredens is het repertoire
niemand kon dat betalen. Benzine kostte 10 cent.
In die tijd was het roken van een sigaret chique en interessant. Een ‘relatie’ had met zakendoen te maken en niet met
een bed. Lat-relaties waren helemaal onbekend. We wisten
niet wat eten uit de muur was. Wij zijn de laatste generatie
die nog dacht dat je een man moest hebben om een baby te
krijgen. Geen wonder dat wij soms in de war zijn en dat er
een generatiekloof is. Maar… wij hebben het overleefd!

heel breed: originele brassband composities en transcripties van klassieke muziek
tot koorbegeleidingen, lichte
muziek Popmuziek en nog
veel meer.
Iedereen in Zandvoort is van
harte welkom om deze middag
gratis bij te wonen in de grote
zaal van het Huis in de Duinen,
Herman Heijermansweg 73.
Tijd: 14.30-16.00 uur.

Rectiicatie
Vorige week stond op deze pagina een artikel over de familie Kwawegen, die wethouder Toonen op bezoek had. De heer
Kwawegen belde verontrust naar de redactie, omdat hij vond dat
het nu leek of hij met zijn vrouw gevlucht zou zijn uit Zuid Afrika.
De werkelijke reden dat zij terug naar Nederland zijn gekomen, was
dat de zorgtoestand daar te wensen overliet. Dat wilde de heer
Kwawegen graag nog duidelijk hebben gemaakt. Welnu, bij deze!
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Kunstkracht 12

‘De Gedroomde Zee’
Kunstroute 2008

Startsein voor 3 dagen kunst en cultuur
De spanning was te snijden bij de leerlingen van de basisscholen. Want wie zou de
winnaars zijn van de BKZ kunstwedstrijd? Mona Meier Adegeest (BKZ) had de aanzet

gegeven voor een fantasieverhaal en met dat thema moesten de kinderen aan de slag.
De fraaist ingeleverde kunstwerkjes waren gebundeld in het boekje ‘De Gedroomde
Zee’ en werd vrijdagmiddag oficieel uitgereikt aan burgemeester Niek Meijer.

Alle prijswinnaars bij elkaar

Meijer nodigde vervolgens de
winnaars één voor één naar
voren. Met een kunst(ige)
medaille om hun nek, een
oorkonde en een prijsje stonden de prijswinnaars trots op
het podium. De winnaars van
de opstellen zijn: Tom Bleijs
(1), Jamie Lee Blansert (2) en
Yasmina Tourni (3). Een aanmoedigingsprijs ontvingen
Justine Bol en Graciëlla ter
Bruggen. De mooiste tekeningen waren van: Fabienne
Deesker (1), Teddy Zigterman
(2) en Nikki Dalman (3). In
deze kunstsector was een
aanmoedigingsprijs voor
Dylan v.d. Spek en Sam
Deinum. Als afsluiting van
de feestelijke middag gaf het
poppentheater ‘Tante Truus’
een voorstelling.

Kunst is helemaal
niet saai

Vrijdagavond zong BKZandvoort voorzitter Marlène
Sjerps alle genodigden een
bijzonder welkom toe met
het lied ‘Suzanne’ van Leonard
Cohen. Vervolgens refereerde
wethouder Gert Toonen in
zijn openingstoespraak aan
de uitspraken bij het jeugddebat, waar leerlingen aangaven ‘kunst niet echt cool
te vinden’. Juist daarom vindt
Toonen het erg belangrijk om
als gemeente door te gaan
met het aanbieden van kunst
op de basisscholen. Ook dit
jaar biedt de gemeente het
kunstproject schilderen/
mozaïeken met Hilly Jansen
en Marianne Rebel aan en
wordt muziekonderwijs op

Donna Corbani bij enkele van haar doeken
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de scholen in gang gezet.
Tevens riep Toonen, als eerste vriend van BKZandvoort,
belangstellenden op zich
massaal aan te melden als
vriend van de kunstenaarsvereniging.
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Dichter bij Zee

Na de officiële handelingen presenteerden twee
genomineerde dichters
zich voor de titel ‘Dichter
bij Zee’ met drie korte voordrachten aan het publiek.
De thema’s waren van te
voren aangegeven. Marco
Termes nam met zijn gedicht ‘Wat is dan poëzie?’
afscheid van zijn titel die hij
drie jaar met veel vakmanschap vertegenwoordigd
heeft. Na de pauze speelde
de Vlaamse toneelgroep
‘Teater Splinter’ de voorstelling ‘Helene’. In 4 taferelen werd het onvervulde
verlangen getoond tussen een muziekminnende
man en een frivole vrouw.
Het decor werd met weinig
middelen door twee dansende vrouwen subtiel veranderd. Met het aanbieden
van al deze kunstuitingen
werd een bruisend kunstweekend ingeluid.

Marlène Sjerps zingt het lied ‘Suzanne’

Ellen Kuijl met haar nieuwste creaties

De kunstroute heeft velen door het dorp doen gaan en vrijwel

alle kunstenaars waren dik tevreden met de belangstelling en

de verkochte werken. Dat niet alles door iedereen evenveel
gewaardeerd werd, moge duidelijk zijn. Gelukkig heeft iedereen een eigen smaak en laat dat ook blijken.

‘Kinderkunst’ op het strand

Zo waren de reacties op
het ‘kunstwerk’, dat via afval was ontstaan op het
Gasthuisplein, weinig lovend. Toch klonk ook zo nu en
dan de opmerking “grappig”,
als blijk van waardering voor
het werk dat Marlène Sjerps,
de zeer actieve voorzitter
van BKZandvoort, samen
met leerlingen van het Wim
Gertenbach College had gemaakt.
Dat was natuurlijk niet alles. Op het strand voor de
Rotonde verrees vrijdag een
‘flessenmonster’ voor de
kinderen. Gedurende het
weekend waren daar diverse
activiteiten voor de jongsten.
Het straattheater verdiende
meer. Op een bijna sfeerloos

Gasthuisplein moesten zij hun
kunsten vertonen voor slechts een
handjevol toeschouwer. Het ware
beter geweest als de muziektent
op zondag ter beschikking van de
creatieve toneelspelers, waaronder het Zandvoortse toneeltalent
Zakaria, had gestaan.

10, 11, 12 oktober 2008
Ada Mol nieuwe ‘Dichter bij Zee’

Kunstenares Ellen Kuijl profiteerde van de kunstroute
door haar nieuwe galerie/
atelier, de voormalige smederij van de gebroeders
Gansner, oficieel te openen.
Zaterdagmiddag was het
er erg druk. Natuurlijk had
ze ook een aantal van haar
nieuwste werken tentoongesteld. Apart was de benadering van Marianne Rebel.
Zij had besloten dit jaar niet
mee te doen maar wilde
haar trouwe bezoekers, die
klaarblijkelijk daar niets van
wisten, niet voor niets naar
haar woning laten komen. Ze
had een plakkaat met tekst
op haar tuinbank gehangen
waarin ze haar excuses aanbood. Haar ‘publiek’ kon een
klein hebbedingetje meenemen dat zij speciaal daarvoor
had neergelegd, wel met het
verzoek er slechts één mee te
nemen. “Je kunt het geloven
of niet, ze waren allemaal
weg toen ik terugkwam”, was
het commentaar van Rebel.

Zondagavond, vlak voor het afsluitende concert van Kunst-

kracht 12, maakte Marco Termes, de ‘oude’ Dichter bij Zee,
bekend wie dat was geworden. De jury die een nieuwe

Dichter bij Zee moest aanwijzen, had unaniem gekozen
voor Ada Mol.

rainbow’ uit de Wizzard of
Ozz, ‘Sing sweet nightingale’
uit Cinderella, ‘The Rose’ uit
The Rose, ‘L’oiseau’ uit Belle
et Sebastian en het wonderschone ‘Don’t cry for me
Argentina’ van Andrew Lloyd
Webber uit Evita werden
door Goudswaard speciaal
voor dit concert bewerkt.

Waardig afscheid

De nieuwe ‘Dichter bij zee’ Ada Mol

Voor een redelijk opgekomen
publiek maakte Termes de
nieuwe dichter bij Zee bekend. “Die unanimiteit moet
zeker niet te hoog worden
opgevat want beide dames
waren aan elkaar gewaagd.
Dit doet dus niets af aan de
prestatie van Else Dudink”,
zei Termes terecht, “en ik
raad haar aan vooral door te
gaan.” Termes vond het jammer dat de derde kandidaat
op de valreep had bedankt
voor de eer.

filmmelodieën’. Beide dames toeren regelmatig met
dit concert door het land
en hebben er grote successen mee geboekt. Ook
in Zandvoort oogstten zij
succes. De dames hadden
muziek uit diverse ilms gekozen en bewerkt: ‘Tonight’
van Leonard Bernstein uit
de Westside Story, ‘Over the

Van grote klasse was het
schitterende ‘Ave Maria’ van
Gounod dat in de ilm The
great Caruso is gebruikt.
Een wondermooi en gevoelvol gebracht stuk klassieke
muziek waarin Emmink
haar kunne volledig toonde.
De beide solostukken die
door Goudswaard werden
gebracht waren eveneens
juweeltjes. Opvallend en zeker voor herhaling vatbaar
was het tweetal nummers
dat de dames gezamenlijk
zongen. Classic Concerts
sloot de kunsthappening
Kunstkracht 12 op waardige
wijze af. Tot over twee jaar!

‘Kunst’ van afval

Kitty Warnawa geeft tekst en uitleg in haar atelier

Kunst in het Gasthuishofje

Wat is dan poëzie?
Woorden vinden voor het onbeschrijfelijke.
Vorm geven aan het ontastbare.
Het is diepte zien in het triviale
en tederheid putten uit het banale.
Dit speciale te schenken aan u.
Het buitenste binnen halen en
het binnenste buiten halen.
Een traan vertellen in woorden:
woorden laten stromen in plaats
van tranen. Troost voor wie lijdt.
Scherp zijn voor hen die bot blijken.
Je verzen een barricade in de strijd.
Zinnen als de wijzers van een tijd.
Kleur uitleggen aan de blinde. Een
weg voor wie het niet kan vinden.
Tonen dat er leven is vóór de dood.
Poëzie is zien en laten weten dat zij
in alles kan huizen, bloeien en schuilen.
Want ook dít is poëzie:
Optreden.
Aftreden.
Zachtjes afscheid nemen.
M. Termes, oktober ‘08

De Gedroomde Zee

Classic Concerts

Classic Concerts had ter gelegenheid van Kunstkracht
12 een slotconcert georganiseerd. Sopraan Lisette
Emmink en pianist Josje
Goudswaard waren naar
Zandvoort gekomen voor
hun concert ‘De mooiste

Afscheidsgedicht Marco Termes

Josje Goudswaard en Lisette Emmink danken hun publiek

Ludieke actie Marianne Rebel

Tijdens de BKZandvoort kunstmanifestatie
Kunstkracht 12 is er een fraaie bundel uitgegeven
met verhalen over een wereld waarin dromen werkelijkheid kunnen worden. Kunstenaar Mona Meier
Adegeest heeft het verhaal van ‘De Gedroomde
Zee’ geschreven en naar aanleiding daarvan zijn
de Zandvoortse leerlingen aan de slag gegaan. In
de bundel staan mooie tekeningen en opstellen
die gemaakt zijn door de schoolkinderen. De opbrengst van de
verkoop van de
bundel zal ook
geheel ten goede komen aan
de weeskinderen
van Stichting Kiba
home. Het boekje
is te koop á € 9,95
bij Boekhandel
Bruna Zandvoort.

Vanaf dit weekend is een geilmd verslag van
Jan v.d. Meer van Kunstkracht 12 te zien op
www.vimeo.com/zandvoort.
13

Zandvoortse Courant • nummer 42 • 16 oktober 2008
Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Flyers/Folders Vlaggen Spandoeken Ontwerp/DTP Beachflags Posters Huisstijlen Stickers Beurssystemen Textielbedrukking

Dorpsgenoten

Jobtide uitzendbureau,

het bureau dat wel goed is voor zijn mensen,
zoekt personeel voor diverse branches.
Kijk op de website www.jobtide.nl of
maak even een afspraak om persoonlijk kennis
te komen maken via telefoonnummer
023-8887340 of de email info@jobtide.nl

Café Oomstee
Vrijdag 17 oktober, aanvang 21.00 uur:

W & W Kwartet

Vrijdag 31 oktober, aanvang 21.00 uur:

Karen Neumann (USA)
& Swinghouse

Deze week een dorpsgenoot die zijn sporen in de politiek

verdiend heeft. Want wie doet het hem na om als wet-

Printing People
Zandvoort
Heeft u folders, brochures, posters of een huisstijl nodig?
En u wilt advies over het ontwerp?
Maak vrijblijvend een afspraak en laat u adviseren.

Tel. 023-8887255

Printing People Group • Kleine Krocht 2
2042 JN • Zandvoort • zandvoort@printingpeople.nl
www.printingpeople.nl

“HET HUIS MET DE DOLFIJNEN” AAN DE HOGEWEG 46 TE ZANDVOORT
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Infodag
zaterdag
18 oktober
van 10:00 - 13:00 uur
locatie
Van Schaik Omaco Makelaars,
Hogeweg 56a te Zandvoort

Luxueus kleinschalig complex, centraal gelegen aan de Hogeweg met alle voorzieningen binnen handbereik: winkels, restaurants, station, enz. Met de duinen, het strand en de zee op loopafstand is de
“Hogeweg” een ideale locatie om te wonen en te leven! Een uitgelezen plek om domicilie te kiezen ...

houder 20 jaar de scepter te zwaaien over Zandvoort? Zijn
naam is Ide Aukema. Samen met zijn vrouw Ank praten we
gezellig over het heden en verleden.

weer terug naar de Brederodestraat in Zandvoort. Het gezin
wordt uitgebreid met 2 dochters en een zoon en al jaren
zijn ze de trotse grootouders waarvan een drieling het getal
verhoogd naar 7 kleinkinderen.

Wethouder

In 1959 krijgt Ide interesse in de politiek en wordt hij, net als
zijn ouders en grootouders, lid van de PvdA. “Mijn oma kreeg
destijds zelfs een bos bloemen omdat ze het vijfhonderdste
lid in Zandvoort was.” In 1970 wordt Ide raadslid in Zandvoort
en volgt hij in 1971 wethouder van inanciën Arie Kerkman
(PvdA) op. Zijn portefeuille bestond met een kleine onderbreking (1982-1986) consequent uit onderwijs,
cultuur, financiën en personeelszaken.
Pas later kwam emancipatie erbij.
“Door toedoen van de lexibiliteit
van mijn werkgever KLM kon ik
mijn werk met het wethouderschap combineren. Als wethouder schreef ik graag zelf
mijn nota’s waarvan soms
weinig gebruik van werd
gemaakt. Bovendien was
ik zeer betrokken bij het
onderwijs en de oprichting
van de schooladviesdienst.
Het Zandvoortse onderwijs
kende destijds veel verschillende lees-, taal-, schrijf- en rekenmethodes. Tevens vond ik in mijn
Vrije tijd
ogen het een volstrekt onacceptabele
Ide turnde en handbalde in zijn jeugd bij
situatie dat de buitendienst een langere
OSS. Daar is het bij gebleven! Zijn interesse ging
Ide Aukema
werktijd per dag had dan de ambtenaren op het
en gaat meer uit naar de geschiedenis, met onderwerpen als: het Midden Oosten, in het bijzonder Beiroet, kantoor. Hoewel ik het dualisme niet heb meegemaakt ben ik
het Suez kanaal en de Franse geschiedenis in de 2de WO. De van mening dat het principieel niet juist is dat de mogelijkgoed gevulde boekenkast is het bewijs. Verder is het echtpaar heid bestaat om, zonder op de kieslijst te staan, men voor
Aukema zeer geïnteresseerd in kunst en ze zijn vaak aanwe- een bepaalde partij wethouder kan worden. Daarnaast zijn
zig bij vernissages. Zijn vrouw Ank Aukema-Otten schildert de kosten voor het dualisme hoog en er kan geconstateerd
zelf zeer verdienstelijk en er hangen mooie schilderijen van worden dat de doelstelling ‘het transparanter, levendiger en
aantrekkelijker te maken voor de burger’ niet gelukt is. Rest
haar hand aan de wanden.
mij nog te zeggen dat wethouders in hoge mate afhankelijk
zijn van de kwaliteit van ambtenaren. In mijn geval waren er
Bedrijfsleven
Op 20-jarige leeftijd wordt Ide radiotelegraist bij de KLM. uitstekende ambtenaren en kijk ik terug op een geweldige
Het beroep wordt ingehaald door de moderne apparatuur en raadsperiode waarin veel gebeurde maar waar het soms ook
in 1960 wordt hij steward bij dezelfde maatschappij. Enige wel eens mis ging.”
jaren later gaat hij tot aan zijn pensionering door als voorzitter van de vereniging van het KLM cabinepersoneel. Maar Ide beantwoordt zonder aarzeling mijn vraag waar zijn vooreerst wordt hij in 1951 naar Indonesië uitgezonden om voor keur naar uitgaat als hij het over mocht doen. “Mijn voorkeur
Garuda Indonesian Airways te gaan werken. Hij trouwt via zou dan uitgaan naar een studie bestuurskunde. Mijn dochde handschoen met Ank Otten (die hij al zeer lang kende). ters zijn mij daar in voorgegaan!” In de ogen van Ide twinkelt
Na drie jaar gaan Ank, die inmiddels overgevlogen is, en Ide een lichtje. Toch nog emancipatie?!
Zijn vader verruilde het varen voor een parfumeriezaak in de
Grote Houtstraat in Haarlem. In deze plaats ziet Ide Murk
Aukema in 1927 het levenslicht. “Als kleine jongen ging ik
met de blauwe tram (retourtje 25 ct.) naar Zandvoort. Mijn
grootouders woonden in de Brederodestraat waar ik vaak
aanwezig was. Een heerlijke periode want vlak achter hun huis begonnen de duinen waar je lekker kon spelen. In 1937 verhuisden we naar
Zandvoort en ging ik naar school B wat
nu het Gemeenschapshuis is. Jaren later ben ik naar de MULO gegaan die
gehuisvest was op de plek van het
huidige politiebureau. In mijn klas
zaten jongens waarmee ik later in
de gemeenteraad mee te maken
had zoals: Jan Termes (wethouder Sociale zaken) en Jelle Attema
(wethouder Publieke Werken). In
de oorlog zijn we naar Amsterdam
geëvacueerd waar ik mijn studie
heb afgemaakt.”

“Sporten bevordert de sociale contacten”

Voor meer info: www.hethuismetdedolfijnen.nl

Hogeweg 56A - 2042 GJ Zandvoort - Tel.: 023 - 571 29 44 - Fax: 023 - 571 75 96
www.vanschaikomaco.nl - e-mail: info@vanschaikomaco.nl
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door Nel Kerkman

Ide Aukema

Wouter Kiers - tenorsax
Walther de Graaff - gitaar
Hans Ruygrok - bas
Menno Veenendaal - drums
Zaterdag 25 oktober: Karaoke!

Aardig weerbeeld richting
weekeinde

www.sportinzandvoort.nl

Het voorbije weekeinde gaf grandioos herfstweer

op Zandvoort, hoewel de zon niet echt alle uren

scheen. Op de maandag kregen we nog een bijna
nazomerse toegift met kwikstanden die piekten tot
net 20 graden.

In 1990 was het nog wat
warmer in deze oktoberfase en steeg het kwik op
tenminste vier dagen tot
royaal boven de 20 graden
met een uitschieter tot bijna 23 graden en het strand
zat toen nota bene nog
deels vol met badgasten.
Als schril contrast is het
misschien wel interessant
om even te kijken naar deze
week ruim dertig jaar geleden. Op 13 oktober 1975 viel
er namelijk sneeuw in ons
land en nog nooit viel dat
‘witte goud’ zo vroeg in het
seizoen. Op diverse plaatsen was het een witte wereld in de ochtend van die
bewuste dertiende oktober.
Iets recenter, op 24 oktober
2003, viel er ook sneeuw
(tot 5 centimeter in het
oosten), maar sneeuwval
in de oktobermaand blijft
toch uiterst zeldzaam in
Nederland.
Na de woensdagse regen
hebben we ook op deze
donderdag nog regenperikelen en de temperatuur ligt al gevoelig lager.
Bovendien maakt de bijna
gure wind het ronduit kil
donderdagavond. Echt
zeer wisselvallig zal het
niet blijven de komende
dagen, want hogedruk zit
steeds ten zuiden van ons

en breidt zich zo nu en
dan even in noordelijke
richting uit.
Met wat geluk knapt het
weer juist richting- en in
het weekeinde op, als een
tijdelijke hogedrukbel voor
iets vriendelijker weer zal
kunnen zorgen. De temperaturen bevinden zich
dus inmiddels op een
lager plan. Overdag nog
maar 13-14 graden, terwijl
enkele komende nachten
gevoelig fris kunnen gaan
uitpakken.
De depressieactiviteit
op de Oceaan lijkt vooral
na het komende weekeinde groter te worden
en onvermijdelijk krijgen
we daar dan ook mee te
maken later. Vanaf het
weekeinde moeten we
tenminste met een aantal
dagen onbestendigheid
rekening houden, maar
dat is normaal in een
maand als oktober. De
temperatuurverschillen
tussen de Noordpool en
de gematigde breedten
nemen altijd toe in deze
fase van het jaar en die
contrasten geven doorgaans een linke depressiedruk op de Atlantische
Oceaan.
weerman Marc Putto
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Locatie Noord
Flemingstraat 55
2041 VW Zandvoort
Tel: 023 574 03 30

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF
levering en plaatsing
van alle glassoorten
vrijblijvende offerte!
023 5720480/06 41374921

Locatie Centrum
Willemstraat 20
2042 VB Zandvoort
Tel: 023 571 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl
cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl
info@pluspuntzandvoort.nl
Cursussen seizoen 2008-2009 waar nog plaats is:
maar wees snel want vol=vol!!!
CULINAIR KOKEN
Laat u verrassen en culinair in de watten leggen.
Zelf pasta, saus, soep en ijs maken. Of zelf zalm roken!
Eindelijk wat anders op tafel.
U krijgt alle recepten mee naar huis.
Start: woensdag 5 november 19:00 tot 22:00 uur.
Kosten: € 96,-- en € 25,- materiaalkosten voor 6 lessen.
FOTOGRAFIE VOOR BEGINNERS
Er is nog plek bij de cursus fotografie voor beginners!
Deze cursus voorziet in het verschaffen van kennis in het
fotografisch proces, het maken van composities en het corrigeren van belichting.
Start: maandag 13 oktober van 19:30 – 22:00 uur
Kosten: € 68,-- voor 4 lessen.

Warme herfstkleuren

Najaarsbeplanting
Bemesting
Tuinaarde
Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93 - dinsdags gesloten

Administratiekantoor

K. Willemse
Administratie en
belastingaangiften
voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf
Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl
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WIJNPROEFCURSUS
Als je van wijn houdt en hier nog meer van af wilt we ten,
is dit de kans om je kennis uit te breiden.
Verdeeld over 9 avonden worden wijnen uit de hele wereld
gekeurd. Niet de theorie, maar de wijn staat centraal.
Start: donderdag 6 november 20:15 – 22:00 uur
9 lessen, 1x per maand.
Kosten: € 85,-- en materiaalkosten: € 15,-- per keer.
THEATERSPORT
Deze cursus is al begonnen maar er is nog plek!
Tijdens trainingsavonden wordt er gewerkt met verschillende spelvormen en er is veel ruimte voor het ontwikkelen
van eigen spelmogelijkheden.
De voorstellingen vinden plaats in de vorm van een wedstrijd tussen twee teams, waarbij de teams elkaar uitdagen
tot het spelen van korte scènes.
Maandag 19:45 – 22:15 uur
Kosten: 12 lessen € 120,-- / 9 lessen € 90.-WIJKSTEUNPUNT SPREEKUREN
- Medial
Bloedafname en trombosedienst: maandag en donderdag
tussen 8.15 uur en 11.00 uur kunt u terecht in het wijksteunpunt (Andere dagen in het Huis in de Duinen).
- Loket Zandvoort
Iedere donderdagochtend van 09.00-11.00 uur.
- Wijkmeesters EMM
Dinsdag 15.00-16.00 uur
- Cliëntenservice ZorgContact
Maandagochtend 10.00-12.00 uur.
- Helpdesk Compunic/Pluspunt
Iedere dinsdag tussen 14.00 en 16.00 uur voor uw vragen
en problemen.
Spreekuren deze maand om vast in uw agenda te noteren:
Politie
: 21 oktober 19.00-20.30 uur / 28 oktober
15.00-16.30 uur
Juridisch : 21 oktober van 19.00-20.30 uur
Geheugen : 23 oktober 11.00-12.00 uur

Het Zandvoortse Circustheater
is een uniek gebouw in Nederland. Het ziet er vrolijk uit met
de ‘wapperende’ vlaggen van
staal, bekleed met kleurige tegels aan de buitenkant. De architect Sjoerd Soeters laat al aan de
buitenkant van het gebouw zien
dat er binnen iets feestelijks te
doen is. Een bioscoop/theaterzaal, een gokhal, speelautomaten en een café bevinden zich
in het gebouw. Al bijna 20 jaar
staat het circus er nu. Zowel de
buitenkant als de binnenkant
zien er nog vrijwel hetzelfde uit.
Als je elke dag langs het kleurrijke gebouw loopt, gaat de vrolijkheid je dan vervelen? Of ben
je er juist trots op als Zandvoorter? Zou het misschien tijd zijn
voor een nieuwe indeling of interieur? Ellen, Jelica en Jerry, het
panel van deze week, geven hun
mening.

“Het Zandvoortse Circustheater, in 1991 ontworpen door
architect Sjoerd Soeters, is toe aan een opfrisbeurt.”
Ellen Bluijs, 21 jaar, studeert aan de Hoge Hotelschool in Den Haag en werkt bij Café Koper:
“Ik vind het Circustheater een erg vrolijk en opvallend gebouw in Zandvoort. Vanaf ver is het al
te zien. Hoewel het niet de bouwstijl heeft die ik persoonlijk prefereer, ben ik wel van mening
dat juist door de uniekheid het zeer geschikt is voor de functies waarvoor het wordt gebruikt.
Kijkend naar het interieur vind ik dat deze wel een opfrisbeurt kan gebruiken. Het rood overheerst te veel.”
Jelica Petrovic, 18 jaar, is in september begonnen met een opleiding tot schoonheidsspecialiste:
“Ik vind dat er wel wat veranderd mag worden. zolang ik er al kom is er niks veranderd. Ik vind
dat ze het wel iets moderner zouden moeten maken. En van de buitenkant ziet het er nou niet
zo uit van ‘laat ik daar eens leuk naar binnen gaan!’, dus dat zouden ze ook wel anders kunnen
doen vind ik. Dus ik ben het zeker met de stelling eens.”
Jerry Kramer, 25 jaar, werkzaam bij een architectenbureau en VVD-raadslid:
“Laat het Circus zoveel mogelijk in originele staat. Het was natuurlijk al een ‘monument’ toen
het werd opgeleverd. De architectuur vind ik niet fantastisch. Het is een icoon, dat Zandvoort
uniek maakt in Nederland. Ik ken geen gebouw dat kan concurreren met het Circus. Trots op het
gebouw ben ik niet, maar het is wel het enige spraakmakende stukje architectuur in Zandvoort.
Voorlopig moeten we het doen met het Circus, en wachten op betere tijden.”

Dylan op reis!

hier een jaar
Kokernoot vertrokken naar Japan, om
Eind augustus is de 17-jarige Dylan
n te ervaren.
te leren en het leven in een Japans gezi
te verblijven. Zijn doel is om de taal
bijdrage…
belevenissen. Deze week zijn tweede
Iedere maand schrijft Dylan over zijn
door Dylan Kokernoot

Japanese highschool

Inmiddels ben ik hier nu net mijn tweede
maand ingegaan, en tot nu toe heb ik echt zo’n
geweldige tijd! Veel mensen op school vragen me allerlei dingen en dat is echt heel erg
leuk! Ze zijn geïnteresseerd in waar je vandaan
komt en wat je het liefste doet. Als je het mij
vraagt zijn Japanse scholieren echt een beetje
het tegenover gestelde van de Nederlandse
scholieren. Hier blijven ze vrijwillig na school
na om bijvoorbeeld een sport te doen of om
Engels te leren in een groep. Ook als de hele
school aan het begin van het nieuwe semester
helemaal moet worden schoongemaakt door
de leerlingen (zelfs de toiletten) hoor je er helemaal niemand over. Tijdens de les is iedereen
muisstil, tenzij natuurlijk spreekoefeningen
worden gedaan voor taallessen.

Clubjes

School is hier in Japan niet per se een plek
om alleen te leren, ook na school gebeurt er
in elk lokaal wel iets. Zo zijn er mensen die
theeceremonies leren leiden, Koto (Japanse
harp) leren spelen, of een sport beoefenen.
De leerlingen zelf zijn ook erg serieus als het
aankomt op hun sport of culturele club.

De stelling:

!
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I Know Where It’s @
Vrijdag 17 oktober:

‘Hey!’: zo heet het feest dat deze vrijdag in het Patronaat,
Haarlem, los zal barsten. Michel de Hey (hey!) zal deze avond
de beste lange sets draaien. Zijn gast, DJ Invite staat bekend
om zijn verrassende en gevarieerde platenkeus, die altijd goed
is aangepast aan het feest waar hij staat. Kom dus kijken
wat het deze avond wordt! Van 23.00 tot 04.00 uur.
Kaartjes in de voorverkoop zijn €10,-

Zaterdag 18 oktober:

De Lichtfabriek, Haarlem, is de locatie waar deze zaterdag het feest Season Style Autumn, zal plaatsvinden.
Terwijl het buiten donker en koud wordt zorgt Season
Style voor een warme avond met o.a. Benjamin Bates
achter de draaitafel. Samen met de Franse DJ Bruno
Banner en Roy Dee zet hij de zaal deze zaterdag volledig op z’n kop! VVK: €12,50 DVK: €15,00

Maandag 20 oktober:
Dylan in zijn schoolkostuum

Welcome Party

Op school hebben we een ‘Welcome Party’
gehad. Het was een goede manier om mensen meer te laten weten over jou. Hiervoor
moesten wij, de uitwisselingsstudenten, een
presentatie houden over onszelf en het land
waar we vandaan komen. Dat moest natuurlijk in het Japans, wat uiteraard hartstikke
moeilijk was! Gelukkig kreeg ik hulp van één
van de Engelse leraressen. Na de presentatie
kreeg ik veel reacties van mensen. Ze vonden
mijn woonplaats en hobby’s erg interessant.
Zelfs mijn uitspraak vonden ze goed!

Het is eindelijk weer tijd voor Bad-Monday in discotheek Chin-Chin. Een aantal topdj’s, waaronder
Raymundo, Lars Vegas en Joshua Walter draaien
deze avond de gaafste nummers voor je! Een special
appearence by MC Yanto mag hierbij natuurlijk niet
ontbreken. Zorg dus dat je er bij bent deze maandag! De deuren van Chin-Chin openen om 22.00
uur. Entree is gratis.

Dinsdag 21 oktober:

Er zijn nog kaarten verkrijgbaar voor de Comedytrain,
die op tour is in Philharmonie, Haarlem. In de
Philharmonie komen bekende en aanstormende
talenten bij elkaar voor een overrompelende show.
Gewapend met de microfoon wordt er, onder leiding
van de MC, met scherp geschoten! Welke cabaretiers
er komen is nog een verrassing maar een spannende avond wordt het zeker. Kaarten van €11,50 tot
€17,50.

column
Kleuterangst

Ik heb twee grote angsten
die zich verspreiden over het
hele jaar, wat dus eigenlijk betekent dat ik altijd wel ergens
bang voor ben. Wat op zich ook
weer een beangstigend feit is.
Mijn zomerangst, die nog te
overwinnen is, betreft bouwvakkers en stratenmakers, die
helaas ook al in de lente hun
geluit en vervelende opmerkingen laten klinken. Met de
komst van de R in de maand
lijken zij voorgoed te verdwijnen in hun lunchkeet, maar
dan treedt de vroege donkerte
tegemoet; mijn grote herfsten winterangst.
Ik weet dat bang zijn in het
donker echt iets voor kleuters is, maar helaas helpt
die gedachte mij niet bij het
overwinnen van de angst.
Het doet me alleen beseffen
dat het op mijn leeftijd nog
veel ernstiger is, omdat het
nu niet echt meer gewenst is
om bescherming te zoeken bij
mama. En daarom zit ik een
paar avonden per jaar, wanneer ik eenzaam en alleen
thuis ben en het buiten begint
te schemeren, in doodsangst.
Uit gewoonte sluit ik op zulke
avonden alle deuren en ramen
en barricadeer ik deze met behulp van (rol)gordijnen. Iets
wat geweldig zou werken,
wanneer deze niet zouden zijn
ontworpen met gaten in de
onderkant waardoor ik alsnog
iedere keer schrik wanneer er
een gedaante in verschijnt, en
vervolgens moet concluderen
dat ik het zelf ben in mijn ook
aardig enge pyjama. Ik denk
namelijk altijd dat er iemand
rondom of in het huis aanwezig is en controleer inderdaad
voor het slapen gaan mijn bed
op eventueel verstopte monsters.
Natuurlijk zou ik op zulke
avonden de lichten aan kunnen laten, maar ’s nachts slapen vind ik op zich ook best
fijn. En daarom kruip ik op
deze eenzame, donkere avonden met mijn kleuterangst op
kleuterachtige tijd in
bed en hoop ik maar
dat er niemand binnen zal komen!

Pauline

Talk of the town
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Medina Woninginrichters
Hele maand oktober:

Malse Ierse Sukadelappen

Bij aankoop van boerenkaas
Boeren landwijn Merlot
Normaal p. l. € 5,95
nu voor maar 2,95 euries

kilo € 13,50 € 9,95

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

15 oktober bestaan wij 3 jaar!
Om dit te vieren geven wij 10% korting
op vertoon van uw ZandvoortPas!

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

5%

q(Vouw)gordijnen qTapijt
023-531 78 40
qVitrages
qVinyl
Haltestraat 56
qLuxalex
qLaminaat
2042 LP Zandvoort
qZonwering
qParket
www.medina-woninginrichting.nl

korting*
*Korting geldt niet op aanbiedingen

Nougat blaadjes

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

melk, wit of puur
zakje 150 gr € 3,-

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Hele maand oktober op
vertoon van uw pas:

Bestel nu de
ZandvoortPas 2008

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 5,00)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ook de
prijs
is aan
brokken
Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Speculaas
brokken

Volop creatieve
kadootjes voor
Sinterklaas en Kerst.
5% korting op
de schilderijen

20% korting op de gehele
collectie winterjassen!
Schofies Kindermode - Haltestraat 2d
2042 LM Zandvoort - Tel.: 023-5738047
Vrijdag koopavond

Hele maand oktober

Gasthuisplein 6
(naast het Circus)

voor ZandvoortPashouders:

GRAND CAFÉ 25

Bij aankoop van
een bril met varilux glazen
handgemaakte wijnglazen cadeau

Koffie naar keuze met
chocolade taart met slagroom
€ 4,00

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing

normaal 6.50

50
4.

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

OP=OP

for shoes

Met ZandvoortPas 10% korting
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Tel. 023 571 44 10

Uw op naam gestelde ZandvoortPas
wordt, tesamen met een welkomstkado,
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.
Met de aangehechte tegoedbon voor een
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst
tijdstip gratis een Zandkorrel (miniadvertentie) plaatsen.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Aanbod geldig tot en met woensdag 22 oktober 2008
en alleen in onze vestiging te Zandvoort.
Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 - 57 12 865
Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

een les huiswijn i.p.v. € 17,50
voor € 16,- (wit, rood of rosé)
Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

Top 3!
3x 100 gram vleeswaren

Tongeworst +
Schouderham +
Cervelaat

Autobedrijf Zandvoort

€ 3,25

Hét APK keurstation
Op vertoon van de pas geen
afmeldkosten bij APK Keuring

Haltestraat 54 - T. 023-5712451
ontdek een nieuwe ervaring van welzijn!

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

10% korting op een
voet-reflexmassage

www.autobedrijfzandvoort.nl

massageservice ook aan huis
www.nympheia.com

(in alfabetische volgorde)

Winkeliers:
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

Verzorging en vrije tijd:
Voor Pashouders

Spare-ribs voor € 12,50 i.p.v. € 13,75
Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.

Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat
Autorijschool Duet - 06-54280393
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hobby -Art- Gasthuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - www.nympheia.com
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

Mode en trends:

Pashouders opgelet:
Formido Finaleraces
25 en 26 oktober 2008
Op vertoon van de ZandvoortPas

Op vertoon van de ZandvoortPas
Deze pas is geldig t/m 31 december 2008

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

met amandelen

Kerkstraat 1a

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Kijk op www.newwaves.nl
023- 571 32 55 of info@newwaves.nl

Kerkstraat 25 - Tel. 5713510

Betaling CONTANT

Betaling PER BANK

10% Korting
op een cadeaubon

Lijst van deelnemende bedrijven

gratis toegang

tot het duinterrein op
zaterdag 25 oktober
en zondag 26 oktober
www.circuit-zandvoort.nl • info@circuit-zandvoort.nl
Tel. 023 5740740
maximaal 2 personen per ZandvoortPas

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Chaozzz - Schoolstraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Schofies Kindermode - Haltestraat

Wonen en onderhoud:
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Mark Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:
Grand Café 25 - Kerkstraat
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
She Satehcafé - Zeestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Kerkstraat 34-36 | 2042 JG Zandvoort | Tel. 023 - 57 12 466
Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Zandvoort Optiek

Gemeentelijke publicatie week 42 - 2008
Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 7 oktober en
de verdere in week 41 door het college genomen besluiten
zijn 14 oktober vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de
Centrale Balie en op de website.

Commissie Welstand en Monumenten

Alle monturen 50% korting
Alle zonnebrillen 25% korting

Op oktober 30 vergadert de Commissie Welstand en Monumenten. De vergadering begint omstreeks 15.00 uur in de
commissiekamer. De exacte begintijd is afhankelijk van de
agenda. U kunt hiervoor het beste even contact opnemen met
de werkeenheid Bouwen, tel. (023)57 40 100.
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Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

Zandvoort:
-Wilhelminaweg 32, uitbreiden woning, ingekomen 06 oktober
2008, 2008-192Rv 2e fase.

Verzonden esl iten

Prada • RayBan • Oakley • Dior • Gucci • Serengeti • Roberto Cavalli
Versace • Chopard • Gijs • Tom Ford • Chanel • Dolce&Gabbana • Persol

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

Zandvoort:
-Witte Veld 42, vergroten berging, verzonden 06 oktober 2008,
2008-188Lv.
-Julianaweg 15 / Emmaweg 22, tijdelijke ontheffing voor gebruik als school, verzonden 07 oktober 2008, 2008-135Vr.

Kapvergunningen verleend

-Wikkelaan 13, één eikenboom, verleend op 10 oktober 2008
-Ten Kateplantsoen 5, één esdoorn, verleend op 10 oktober 2008
-Brederodestraat 3, vier dennenbomen, verleend op 10 oktober
2008-10-10
-Mr.Troelstrastraat 4,één dennenboom, verleend op 10 oktober
2008
-Dr.Kuyperstraat 8, twee dennenbomen, verleend op 10 oktober
2008-10-10
-Bramenlaan 11, één dennenboom, verleend op 10 oktober 2008

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen hebben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande besluiten in
beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen van een
beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een schorsende
werking wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank
dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In geval van
onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van de rechtbank te Haarlem.
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een
kopie van het beroepschrift. Voor het indienen van een verzoek
om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Evenementenvergunningen verleend

Op 9 oktober 2008 is er een evenementenvergunning verleend aan BZEVEN voor de te houden herfstduik op zondag 2
november 2008.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. 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. 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. Indien het een vergunning betreft voor
evenementen, vertoningen op of aan de weg, het houden van
optochten, snuffelmarkten, verruiming sluitingsuur, ontheffing Zondagwet, exploitatie of speelautomaten, dient u uw
bezwaarschrift aan de burgemeester te richten.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 – 16.00
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

Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur
Donderdag:
08.30 - 20.00 uur
Vrijdag:
08.30 - 12.30 uur
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
Tollensstraat 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
collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een
vakafdeling verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur.

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.

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Geslaagde open dag gemeente

De open dag van de gemeente, afgelopen zaterdag, is een
succes geworden. Circa 250 mensen maakten van de gele-

genheid gebruik om zich te informeren over hoe een gemeente functioneert. Zowel het raadhuis als de gemeentelijke remise aan de Kamerlingh Onnesstraat waren een
aantal uren open voor het publiek.
’s Ochtends nam wethouder
en eerste locoburgemeester
Wilfred Tates de honneurs voor
burgemeester Niek Meijer
waar. De laatste had problemen met praten waardoor
20

hij af en toe niet te verstaan
was. Nadat Tates uitgesproken
was, werd er direct al een aantal vragen van geïnteresseerden door diverse ambtenaren
beantwoord. Zij hadden per

afdeling een kraam ingericht
en die voorzien van beeldmateriaal en folders. Opvallend
veel bezoekers maakten kennis met de klachtencoördinator. Deze laatste nam zelfs een
handjevol klachten en meldingen direct in behandeling. Ook
veel mensen wilden uitleg
over de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning en de rol die
Loket Zandvoort daarin vervult.
De ambtenaren gaven uitvoerig tekst en uitleg en haalden
veel misverstanden weg. Ook

maakten velen gebruik van de
uitgestippelde route door het
oude en het nieuwe gedeelte
van het raadhuis. Centraal
daarin stond een bezichtiging
van de fraaie raadszaal.

Bekroond idee

Ter gelegenheid van de open
dag werd ’s middag bekendgemaakt wie het ‘idee van
het jaar’ had ingediend. De
jonge Bo Zwemmer nam een
bescheiden inanciële bijdrage
in ontvangst om zijn bekroon-

Drukte tijdens open dag gemeente

de idee verder uit te werken.
Zwemmer stelt voor om een
jeugdcommissie op te richten
die zich onder meer bezig gaat
houden met de Zandvoortse

politiek. Een handjevol anderen had eveneens een idee
aangedragen. De volgende
open dag van de gemeente is
in 2010.
21

KAKURO
U werkt met de cijfers 1 t/m 9.
Deze dient u in de witte vlakjes
in te vullen. De optelsom van de
vakjes staat in het donkere vlakje naast de rij of boven de kolom.
Indien u in een donker vlakje bijvoorbeeld 4\8 ziet staan, betekent dat u vertikaal op 4 moet
uitkomen en horizontaal op 8.
Let op: er zijn soms meerdere
oplossingen mogelijk.
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Kennemerland komende zaterdag 18 oktober Zandvoort
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een bezoek aan. De brandweer is van 13.00 tot 16.00 uur
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De oplossing staat onderaan deze pagina
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De bedoeling van de breinbreker
is de rekenkundige som op zo een
manier op te lossen dat hij klopt.
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
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kookrubriek

Recept

Het is weer mossel- en bockbiertijd. De Zandvoortse Courant vond voor u de ideale combinatie.

Mosselsoep met bockbier en prei
Maaltijdsoep voor 4 personen.

Benodigdheden:

100 ml kookroom,
600 g prei, gesneden,
1 zakje grove soepgroenten, 500 ml kippenbouillon
(eventueel van een tablet),
2 eetlepels grove mosterd,
1 meergranen stokbrood, in plakken.
2 eetlepels bloem,

2 kg mosselen,
300 ml bockbier,
2 uien, gesnipperd,
4 eetlepels boter,

Bereiding:

Mosselen wassen onder stromend water. Kapotte mosselen en mosselen die na een tik op aanrecht niet sluiten,
verwijderen. Mosselen in mosselpan leggen. Bockbier erbij schenken en mosselen afgedekt in 6 tot 8 minuten
koken tot alle mosselen openstaan (mosselen die niet zijn opengegaan weggooien). Mosselen uit schelp nemen
(12 schelpen achterhouden) en mosselvocht zeven boven een kom. Intussen in een grote soeppan de gesnipperde ui
in de boter goudbruin fruiten. Prei toevoegen en al omscheppend bakken tot de prei slinkt. Mosterd erdoor roeren
en bloem erboven zeven. Mosselvocht erbij schenken en blijven roeren tot het vocht gebonden is. Kookroom en
bouillon toevoegen, aan de kook brengen en het geheel zachtjes doorkoken. Op smaak brengen met zout en peper.
Mosselen even in soep mee verwarmen. Soep over vier diepe borden verdelen en garneren met achtergehouden
mosselen. Serveren met het meergranen stokbrood.
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Oplossing Breinbreker
809

Oplossing Kakuro

Op het Raadhuisplein staat
een informatiekraam en kinderen kunnen verkleed als
brandweerman of -vrouw op
de foto gaan. Tevens zal een
van de grootste brandweerhoogwerkers van Nederland
te bezichtigen zijn.

Rookmelders

Elke dag breekt er in zo’n
20 woningen in Nederland
brand uit. Dit zijn ongeveer
7.000 woningbranden per

jaar. Daarbij vallen gemiddeld 40 doden en raken 700
mensen ernstig gewond.
Rookmelders waarschuwen tijdig bij brand en zijn
daarom een goed middel
om bij brand tijdig te kunnen vluchten. Uit onderzoek
door de Stichting Nationale
Brandpreventieweek blijkt
dat de rookmeldercampagnes van 2006 en 2007 een
positief effect hebben gehad. Het aantal huishoudens

met rookmelders is na twee
campagnes gestegen van
60% naar 68%.

Nationale
Brandpreventieweek

De Nationale Brandpreventieweek is een initiatief van de
Stichting Nationale Brandpreventieweek. Het doel van
de Brandpreventieweek is de
aandacht van het Nederlands
publiek te vestigen op brandveiligheid en -preventie. De
brandweer helpt bij het
bereiken van deze doelstelling. Ieder jaar wordt de
Brandpreventieweek gekoppeld aan een centraal thema.
Voor 2008 is dit thema rookmelders, net als in de jaren
2006 en 2007.

klaverjassen
Klaverjassen in de kantine van ZSC
Iedere dinsdagavond speelt een enthousiaste groep klaverjassers in de kantine van de Zandvoortse Sport Combinatie (ZSC). Voor uitbreiding van deze club is men op zoek
naar gezellige klaverjassers.

Kook eens anders
Recept

Brandpreventieweek

17

Er wordt iedere dinsdagavond vanaf 20.00 uur
gespeeld in de kantine van
ZSC (voorheen handbalkan-

tine) aan de Duintjesweg,
achter de Korver sporthal.
Het inschrijfgeld bedraagt
€ 2,- per avond. Het is een

gezellige groep, in een
gezellige kantine, die zeker niet met het zogenaamde ‘ mes op tafel’
speelt. Geïnteresseerden
kunnen voor nadere informatie bellen met Hans
Paap, tel. 023-5717397 of
06-36534808.

Dier van de Week
De hond van deze week is een bouvier reu van 8 jaar en
zelfs voor een bouvier is hij vrij groot. Maar Timo is een
ongelofelijke lieve zachtaardige hond, altijd vrolijk en altijd
in voor een wandeling. Het liefst loopt hij lekker met een
paar andere honden te darren, dat vindt hij geweldig. Bij
kleine hondjes kan hij nog wel eens een beetje opdringerig
zijn, maar hij heeft nog nooit gevochten. Het is echt een
grote goedzak. Naar katten kijkt hij eigenlijk niet echt om,
maar daar moet natuurlijk rustig worden aan gewend.
Timo kan waarschijnlijk wel even alleen zijn, want hier in de kennel is hij vrij rustig. Dat
geeft natuurlijk geen garantie, maar het is in ieder geval een goed teken! Verder is Timo
gewoon een schat van een hond, die het heerlijk vindt om zoveel mogelijk aandacht te
krijgen, kinderen zal hij daarom waarschijnlijk alleen maar superleuk vinden. Hoe meer
zielen hoe meer vreugde! Dat is zijn motto.
Wel heeft de vacht van Timo wat extra aandacht nodig, wij hebben hem in de opvang
helemaal moeten scheren, want deze man had ongelofelijk lang haar, waar nooit echt
een borsteltje doorheen was gegaan. Een grote puinhoop was het. Nu alles eraf is, voelt
onze Timo een stuk beter en zeg nou zelf… Is ie niet ongelofelijk knap?!
Kom kennis maken met Timo of met een heleboel andere leuke dieren in het dierentehuis
in Zandvoort. Keesomstraat 5, open van maandag tot en met zaterdag tussen 11.00 en
16.00 uur. Tel. 571 3888 of kijk op www.dierentehuiskennemerland.nl.

voetbal - zondag

Armoede troef
bij zondag team

Het zondagelftal van SV Zandvoort is nog steeds in de hoek
waar de zware klappen vallen. In een rechtstreeks duel te-

voetbal - zaterdag
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Keeper houdt SV Zandvoort zaterdag in de race
Dat de keeper van het zaterdagelftal van SV Zandvoort een belangrijke rol vervult in het

veld, is al meerdere keren in deze krant te lezen geweest. Ook afgelopen zaterdag zorgde
Boy de Vet er hoogstpersoonlijk voor dat de wat magere voorsprong op Monnickendam
uiteindelijk een magere overwinning werd, 2-1.

gen mededegradatiekandidaat SVIJ uit IJmuiden konden
onze plaatsgenoten weer geen vuist maken en verloren
kansloos met maar liefst 0-10.
De Zandvoortse zondagtrainer Jamal moet er bijkans
slapeloze nachten van krijgen. Zijn selectie-elftal staat
troosteloos na zes wedstrijden met nul punten onderaan en heeft al 46 doelpunten om de oren gekregen.
Ook zondag was het weer
‘feest’, maar dan voor de tegenstanders. De IJmuidense
gasten speelden zoals zij dat
wensten en lieten niets over
van de al zo vaak geplaagde
Zandvoortse defensie. En op
de korte termijn is er waarschijnlijk ook weinig aan te
doen. De betere spelers zijn
na het vorige seizoen naar

de zaterdagafdeling gegaan
en veel is er niet voor in de
plaats gekomen. Een enkele
talentvolle jeugdspeler daargelaten, hebben de meeste
spelers in deze klasse niets
te zoeken. Zonde van alle
energie die erin wordt gestoken.
Overige uitslagen 4e klasse
D: Bloemendaal – Geel Wit,
4-0; DSK – Concordia, 1-2;
Alliance – Zwanenburg,
3-3 en Olympia Haarlem –
Ripperda werd bij een 1-1
stand vlak voor tijd gestaakt
vanwege een zware blessure
van de scheidsrechter.

handbal

ZSC handbalsters
goed op dreef

Het eerste dameshandbalteam van ZSC heeft de eerste
helft van de veldcompetitie afgesloten met een 13-8 overwinning op het tweede team van Vido uit Purmerend. Door

deze overwinning bezet het team de tweede plaats achter
het nog ongeslagen Aristos uit Amsterdam. ZSC won vijf
van de zeven wedstrijden, speelde er een gelijk en verloor

Boy de Vet weet ook deze bal te stoppen

Trainer Piet Keur heeft ook al
een aantal keren aangegeven
dat zijn spitsen te weinig scoren. In zes duels maar zes keer
het doel vinden is geen goede
zaak. Zaterdag was het niet
anders. Een geconcentreerde
Nigel Berg was een ware plaag
voor de Monnickendamse
verdediging en ook Maurice
Moll kon er wat van. Maar
meer ook niet. Berg had de
mooiste ‘balletjes’ in huis
echter de doellijn passeren
was, mede door pech, iets teveel gevraagd.
Het eerste half uur van de

wedstrijd moest Zandvoort
aan hun gasten laten. Daarna
echter kon de bal wat beter
in de ploeg gehouden worden en ontstond er druk naar
voren, iets waar Keur al weken aanwijzingen over geeft.
Tot de rust echter gebeurde
er voor wat de stand betrof
niets. De tweede helft was
nog geen drie minuten oud
toen de goed leidende arbiter naar de stip wees voor
een Zandvoortse penalty.
Een Monnickendamse verdediger trok Moll dermate
hard en opzichtig aan zijn
shirt dat hem het scoren

Olympische judoka
in Zandvoort

alleen van koploper Aristos.

Van meet af aan probeerde ZSC de tegenstandster
hun wil op te leggen. De
Purmerendse dames gaven
echter goed partij, zodat een
voor de toeschouwers aantrekkelijke partij handbal ontstond. Toen de goed leidende
scheidsrechter blies voor de
rust was de stand gelijk. De
6-6 gaf de verhoudingen in
de eerste helft goed weer.
Ook in het eerste deel van
de tweede helft was er een
gelijkopgaande strijd, waarin
beide teams tot 8-8 elkaar

Bij het ter perse gaan van
deze krant was nog niet duidelijk of de inhaalwedstrijd
tegen WV-HEDW komende
zaterdag gespeeld zal worden. Die informatie zal waarschijnlijk via www.svzandvoort.nl gegeven worden.
Overige uitslagen 2e klasse
A: ZOB – HCSC, 2-2; HBOK –
Marken, 1-2; Kennemerland –
DVVA, 1-1; Swift – Amstelveen,
2-1 en ZCFC – WV-HEDW, 2-0.

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles
wat in Zandvoort leeft. De adverteerders in de krant van deze week zijn:

(In Alfabetische volgorde)
K. Willemse

Algemene uitvaartbegeleiding
Zandvoort

Autobedrijf KariMo
Bertram & Brood

Bloemsierkunst Jef &
Henk Bluijs

Café Alex

Café Neuf

Café Oomstee
Ruben Houkes was dinsdagmiddag in Zandvoort. De bronzen medaille
winnaar van de Olympische Spelen in Beijing bij de judoka’s tot 60
kg., bracht een bezoek aan de Zandvoortse dependance van Kenamju.
Oorspronkelijk zou ook Henk Grol, de bronzen medaille winnaar in de
klasse tot 100 kg. aanwezig zijn, maar helaas was die op het laatst
verhinderd. Houkes beantwoorde vele vragen en deelde na aloop
handtekeningen uit.

Een kwartier voor tijd werd
het ‘billenknijpen’ voor de
Zandvoortse fans. De Vet verkeek zich waarschijnlijk op
een voorzet die door Martijn
Molleman van richting werd
veranderd en via de paal het
Zandvoortse doel inging.
Tot overmaat van ramp kon
Moll in de 81e minuut ook
nog eens voortijdig het veld
verlaten. Een ordinaire natrap bezorgde hem een rode
kaart. Zandvoort wenste echter voor het laatste offensief
van de tegenstander niet te
buigen en hield de drie zeer
welkome punten in eigen
huis.

adverteerders
Administratiekantoor

weinig toegaven. Halverwege
was echter de weerstand van
Vido gebroken. Waar de productie bij de gasten stilstond,
wist de ZSC-aanval nog vijf
keer te scoren en daardoor
de eindstand op 13-8 te bepalen.
Daphina van Rhee was met
zeven goals het meest productief. Romena Daniëls (3),
Laura Koning (2) en Martina
Balk maakten de dertien treffers vol. In de komende dagen
gaat ZSC zich voorbereiden op
de zaalhandbalcompetitie.

onmogelijk werd gemaakt.
Remco Ronday verzilverde de
strafschop. Een kwartier later
kon invaller Patrick van der
Oord de voorsprong verdubbelen. Uit een fraaie voorzet
van Max Aardewerk kopte
hij snoeihard de bal tegen
de touwen, 2-0. Nauwelijks
een minuut later wees de
leidsman weer naar de stip
maar nu in het voordeel van
de gasten. Hans Engl moest
aan de noodrem trekken toen
aanvaller Daan van Schagen
doorbrak. Van Schagen zette
zich persoonlijk achter de bal
maar mikte niet goed waar-

door De Vet het leer weg kon
slaan. De rebound ging huizenhoog over.

Café ‘t Badeendje

Cense en van Lingen
Chin Chin

Circus Zandvoort
Danzee

Dorsman Assurantiën

Gemeenschapshuis

Gemeente Zandvoort

Greeven, Makelaardij o.g.
Harocamo

IJzerhandel Zantvoort
Jobtide

Keur Schilders & Keur Glas
Meijer Advocaten
P. van Kleeff
Pluspunt

Popocatepetl

Printing People

Stichting Classic Concerts

Uitvaartcentrum Haarlem

Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van Schaik Omaco Makelaars
Vrijehuizenmarkt.nl
Zandvoort Optiek
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(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie
De beurs veert weer op zo valt te lezen in
de kranten. Het vertrouwen in de
economie lijkt zich snel te herstellen.
U bent gewend op deze achterpagina van
de Zandvoortse Courant advertenties van
woningen aan te treffen. Het volledige
woningaanbod kunt u natuurlijk terug-

Max Planckstraat 48
Op het bedrijventerrein van Zandvoort-Noord, met een goede verkeersontsluiting en parkeervoorziening, zeer representatieve bedrijfshal
(ca. 550 m2) met showroom, kantine en magazijnruimte. Het pand is v.v.
cv.-installatie, krachtstroom, kunststof kozijnen met dubbele beglazing en
op de begane grond een keurig afgewerkte vloeistofdichte vloer.
• Beg.grond: Showroomruimte ca. 60m2, bedrijfshal ca. 265 m2
• 1e verd.: Magazijnruimte ca. 125 m2, bedrijfskantine ca. 25 m2

Zeestraat 41

Horeca, wonen of beleggen?
In het centrum ligt dit royale karakteristieke halfvrijstaande pand,
bestaande uit 4 verd. met op de bgg en souterrain een restaurantfunctie. Het restaurant Dubrovnic beschikt over een keuken met grote grill,
bargedeelte en in het souterrain bevindt zich de spoelkeuken met div.
opslagruimten en toegang tot de tuin. Op de 1e etage bevindt zich een ruim
3-kamer appartement en op de 2e etage is een studio met kookgelegenheid
en sanitaire voorzieningen.
• Opp. bedrijfsruimte ca. 160 m2 (beg.grond+souterrain)
• Opp. woonruimte ca. 92 m2(1e verd.+2e verd.)
• Perceeloppervlakte 278 m2

vinden op onze actuele site WWW.CVL.NU.
Als complete makelaar in Zandvoort vinden
wij het gepast om juist op dit moment
ook een aantal bedrijfsobjecten onder de
aandacht te brengen. Een kwestie van
service zoals u van een gerenommeerd
kantoor mag verwachten.

Vraagprijs: € 519.000--

Vraagprijs: € 595.000,--

Zeestraat 46 “De Kippetrap”

Zeestraat 58 ‘Pension Mara’

Burg. Engelbertsstraat 72

Sfeervol ingericht cafébedrijf met een grote complete horeca keuken,
opslag, kantoorruimte, 2 moderne separate toiletgroepen, knusse
souterrainwoning met eigen entree en fraaie royale bovenwoning
(ca. 90m2) met eigen opgang. Dit bedrijf ligt aan een woon/winkelstraat
met diverse hotels, pensions en restaurants. Het gezellige centrum, station
en het strand liggen op steenworp afstand van de Kippetrap.

Op centraal punt gelegen zeer ruim en charmant pand, nu in gebruik als
pension met 12 kamers (incl. privégedeelte), een heerlijk zonnige tuin
(zuiden) met schuur en achterom op het zuiden. Het pand uit 1901 is goed
onderhouden, ligt op 100 meter van het station Zandvoort, 150 meter van
het strand en midden in het centrum.

Hotel/Café/Restaurant Meijershof is gunstig gelegen nabij het station van
Zandvoort en met het strand en de zee op loopafstand is dit een goede
uitvalsbasis voor toeristen. Het met warme kleuren sfeervol ingerichte grill
restaurant met bar beschikt over een complete horeca keuken en opslag
en heeft tevens een aangenaam, ruim terras aan de straatkant. Op de 1ste
etage is behalve vier 1-persoonskamers ook een 4-persoons appartement te
vinden. Op de 2e etage zijn nog eens acht 1-persoonskamers.

• Het pand is geheel leeg te aanvaarden
• Woonoppervlakte en bedrijfsruimte totaal ca. 317 m2

Vraagprijs: € 695.000,-- incl. goodwill en inventaris

•
•
•
•
•

Geheel voorzien van hardhouten kozijnen en dubbele beglazing
Wordt geheel gestoffeerd opgeleverd (pension en privégedeelte)
Gebruiksoppervlakte ca. 250 m2 (excl. de balkons en bergingen)
Perceeloppervlakte 305 m2
Inhoud ca. 740 m3

Vraagprijs: € 795.000,--

• Evt. te koop in combinatie met woonhuis Burg. Engelbertsstraat 70
• Totaal vloeroppervlak ca. 375 m2

Vraagprijs € 845.000,--
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Actueel

5

Informatieavond
Kostverlorenpark

Geen Zandvoorts geld
op IJslandse bank

Cultuur

Beachpopsingers
naar Korenslag

Zie onze advertentie op de achterpagina
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Directeur ZorgContact weerlegt
uitspraken PVV-kamerlid Agema

Het ‘spaargeld’ van de gemeente Zandvoort staat niet op

In de Tv-uitzending van Pauw en Witteman van donderdag 16 oktober was Fleur Agema

tijdens de behandeling van de begroting in de integrale

vermeende toestanden in het Huis in de Duinen. Twee weken na het behalen van het

buitenlandse rekeningen. Dat zei wethouder Gert Toonen
commissie Planning & Control. Zandvoort heeft slechts 1
buitenlandse rekening en wel bij ING Duitsland. Die wordt

Sport

Nuttige winst
Basketballers

Heden&verleden
Huis in de Duinen

Wintertijd
26 oktober

te gast. Mevrouw Agema, Tweede Kamerlid voor de PVV, heeft kamervragen gesteld over
bronzen keurmerk staat het HID in een kwaad daglicht en haalt de landelijke media.

alleen gebruikt om boetes van Duitse toeristen te innen.
Voor de rest is gemeente
Zandvoort een ‘modelgemeente’ waar de minister
van Financiën, Wouter Bos,
trots op kan zijn. Zandvoorts
geld staat uitsluitend op
Nederlandse banken waaronder de puur degelijke Bank
der Nederlandse Gemeenten
(BNG). De gemeente heeft
alleen rekeningen courant
bij deze banken, geen deposito’s.
Uit de Programbegroting
2009 blijkt dat de gemeente
Zandvoort iets minder dan 4
miljoen euro in de algemene
reserve heeft. Er is uitsluitend
belegd in aandelen ENECO
en in aandelen BNG vanuit
de publieke taken van de
gemeente. Daarnaast heeft

De woordvoerder van de
Gemeente benadrukt dat de
Provincie en de getroffen gemeenten hebben vertrouwd
op de toezichthouders en
hun oordeel. “Voor Icesave
en Landsbanki stond het
licht op groen. Ze mochten
de Nederlandse markt op.
De getroffen collega’s hebben zich keurig aan de regels gehouden en alleen
gebankierd bij instellingen
die volgens de toezichthouder veilig waren. Met
andere woorden: het had
gemeente Zandvoort ook
kunnen overkomen”, aldus
de woordvoerder.

De Mannetjes
IJslandse bank
Najaars actie
Bij aankoop van een
bril met varilux glazen
handgemaakte
wijnglazen cadeau
‘Zandvoort zag het al
aankomen en heeft het snel
allemaal uitgegeven!’

03.00

de staat nog een schuld aan
de gemeente van nog geen
€ 30.000.

sea Optiek
Zichtbaar Beter

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74
Vrijdag koopavond

02.00

Directeur Ger Mulder

•
•
•
•

Speculaasbrokken € 4,95
Broodje tonijnsalade € 2,95
Speculaasstaven
€ 4,95
Cake naturel en
chocolade-marmer € 4,50
• Weekendtaartje
€ 7,95

Huis in de Duinen was in opspraak

Enkele maanden geleden
kreeg mevrouw Fleur Agema
op haar wekelijkse inloopspreekuur een groepje van 3
mensen dat melding maakte
van mishandeling, verwaarlozing en een abnormaal
hoog aantal sterfgevallen
op afdeling de Branding. Op
deze afdeling verblijven overwegend mensen met een gevorderde dementie. Mevrouw
Agema kwam persoonlijk
naar het Huis in de Duinen
en sprak met directeur Ger
Mulder, overigens zonder te
vermelden dat zij ’s avonds
in het Tv-programma aanwezig zou zijn. Mulder, die
later die dag door de redactie van Pauw en Witteman
werd uitgenodigd om ook
gesprekspartner aan tafel
te zijn, nam de uitnodiging
graag aan. Echter vanwege
het nieuwsitem Aboutaleb
wel of geen burgemeester

van Rotterdam, schoof Job
Cohen aan en was er geen
plaats voor Mulder. Hij heeft
toen telefonisch zijn reactie
op de aantijgingen gegeven,
waarvan helaas geen woord
tijdens de uitzending is weergegeven.

Wat is er werkelijk aan
de hand?

In april dit jaar is bij de inspectie een anonieme klacht
binnengekomen over vermeende misstanden. Omdat
de klacht anoniem was, wilde
de inspectie deze niet in behandeling nemen. De directie van stichting Zorgcontact,
waar het Huis in de Duinen
onder valt, nam de klacht wel
serieus en gaf een extern bureau opdracht een onderzoek
in te stellen. Dat onderzoek
heeft in juni en juli plaatsgevonden, waarbij 23 medewerkers gehoord zijn. De uitslag

was dat er twee incidenten
hadden plaatsgevonden. De
onderzoekscommissie vond
weliswaar dat er sprake was
van onprofessioneel gedrag,
maar van te weinig gewicht
om disciplinaire maatregelen te nemen. De conclusies
van het onderzoek zijn met
de medewerkers besproken
en er zijn maatregelen genomen om de samenwerking te
verbeteren. De inspectie is
voortdurend betrokken geweest bij het proces.

vervolg op pagina 3

Stap ook eens binnen
voor een heerlijk kopje
kofie met een gebakje.
Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

Auto Strijder
Zie onze advertentie
pagina 20
Introductie nieuwe Golf

De Nota Schuldhulpverlening
ligt ter inzage bij de
centrale balie in het Raadhuis

1

Charles David Johann Kirk
op de leeftijd van 78 jaar.
Namens de familie
Correspondentieadres:
Lower Nash Farm House
Nash Lodlow
County fhroq shire SY 83DD
England, U.K.
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Do 23
Vr 24
Za 25
Zo 26
Ma 27
Di 28
Wo 29
Do 30

w

00.25
01.35
02.23
02.09
02.49
03.26
04.06
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08.44
09.44
10.00
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11.14
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11.35
12.56
13.56
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15.06
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20.35
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evenementen agenda
25
25

25+26
26

8
16
16

16
23

Bloemen kleuren je dag
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Week 43 • 2008

Oktober

Wintertijd - Zaterdagnacht om 03.00 uur
gaat de klok een uur terug
Nacht van de Nacht - Voor 1 nacht wordt het licht
gedoofd, in het kader van de energiebesparing
Finaleraces - Circuit Park Zandvoort
Rommelmarkt - incl. kledingbeurs.
Pluspunt Noord, 10.00-15.00 uur

November
Zandvoort 500 - Circuit Park Zandvoort
Intocht Sinterklaas
Mainstream Jazzcombo - in Take Five,
aanvang 16.00 uur
Classic Concerts - Protestantse Kerk
Sinterklaasmarkt - Rommelmarkt in
Pluspunt Noord, 10.00-15.00 uur
Feestmarkt - Centrum

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

Dierenartsenpraktijk

de “Lijsterhof”

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~
~ Verzorging van overledene ~
~ Begeleiding voor nabestaanden ~
~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~
Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort
Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

APK

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop
Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen
Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
en volgens afspraak
Lijsterstraat 7 - 2042 CH Zandvoort - Tel. (023) 571 58 47

Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

K. Willemse
Administratie en
belastingaangiften
voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf

Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl
A LTIJD
BI J

2

DIRECTE
HULP
OVERLIJDEN

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok

Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl

Centrale redactie: Joop van Nes

kerkdiensten

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort
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UITVAARTCENTRUM HAARLEM

De eigenaren van het Kostverlorenpark hebben vorige

woensdag, heeft weer de nodige discussie opgeleverd. Het

senteerd. Daartoe hadden zij de bewoners van het bunker-

commissie Planning & Control, vorige week dinsdag en
college stelt onder andere een aantal belastingverhogin-

gen voor. Een extra verhoging van de Onroerendzaakbelas-

ting (OZB) die het college voorstelt (5%), is voor de VVD een
halszaak. Fractievoorzitter Fred Paap wenst niet akkoord
te gaan met een verhoging van meer dan 2,5%.
Het college heeft een sluitende begroting aan de
commissie aangeboden.
Dit is het gevolg van het
schrappen van beleid en van
nieuw beleid, keuzes dus die
het college heeft gemaakt.
Wethouder Toonen vindt
deze keuzes verdedigbaar
en heeft tevens gekeken
naar meer inkomsten voor
de gemeente om beleid dat
het college graag overeind
wil houden te kunnen inancieren. Die extra inkomsten
moeten voor het grootste
deel komen uit een meer
dan trendmatige verhoging
van de OZB, de verhoging
van de ‘veegkosten’ en de
verhoging van de toeristenbelasting. “Wij vinden dat
zeer verantwoorde en wel-

colofon

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
www.aap-parochie.nl
10.30 uur mevr. M. Wassenaar
RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor C. van Polvliet

Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Druk: Dijkman offset
Visseringsweg 40 - Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06-1139 1478 • info@zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Kostverlorenpark presenteert beheerplan

De behandeling van de Programbegroting in de integrale

overwogen keuzes”, aldus
Toonen.
Komende week zal de gemeente een extra katern
met de ‘begroting 2009 in
één oogopslag’ publiceren
in de Zandvoortse Courant.
Daarin geeft de gemeente in
het kort en helder aan wat
er komend jaar zoal staat te
gebeuren op financieel en
beleidsmatig gebied. De behandeling van de begroting
en onderliggende stukken,
zoals de belastingvoorstellen, zal gebeuren in 2 raadsvergaderingen en wel op 4
en 5 november aanstaande.
Deze vergaderingen zijn
openbaar en hebben een
aangepaste aanvangstijd,
namelijk 19.00 uur.

Buitenschoolse opvang De Boomhut
Voor-, tussen-, naschoolse en vakantie opvang.

Voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Administratiekantoor

Sinds 1992 uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

Begroting in één oogopslag

De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind.
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.
Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer • Plezier
Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten
Flemingstraat 55
T: 023 – 57 173 73 / 57 40 330
info@pluspuntzandvoort.nl

cartoon

•
•
•

2041 VW Zandvoort
F: 023-57 16 865
www.pluspuntzandvoort.nl

Hans van Pelt

week vrijdag een beheerplan voor hun eigendom gepredorp, omwonenden en belangstellenden uitgenodigd in De

Krocht. Aanwezig waren eveneens een vertegenwoordiger
van Landschap Noord-Holland en de groenbeleidsmedewerkster van de gemeente, Hilde Prins.
Met het oog op herstel
en behoud van de natuurlijke waarden in het
Kostverlorenpark is ruim
een jaar geleden, op verzoek van de eigenaren, door
Landschap Noord-Holland
een beheerplan opgesteld
voor het Kostverlorenpark.
Dit beheerplan is afgestemd met provincie en gemeente en omvat het gehele
Kostverlorenpark van ongeveer 14 hectare dus zowel het
zuidelijk deel inclusief het
bunkergedeelte, als het noordelijk deel bij het Visserspad.
Het niet bunkergedeelte van
het Kostverlorenpark is tevens beschermd natuurmonument en aangewezen als
een Natura 2000 gebied.
Vooral het kappen van een
link aantal bomen lag erg
zwaar bij de toehoorders die
voor een redelijk volle zaal
zorgden. Men is bang dat
er een groot aantal vogels
door zal verdwijnen. Ook is

men bang dat een gedeelte
van het park opgeofferd zal
worden voor de bouw van
woningen. Gert Scheffer,
bewoner van de jhr. Quarles
van Uffordlaan: “Tussen mijn
pand en het pand van mijn
buurvrouw is een kaveltje
dat niet bebouwd is. Toen
wij hier kwamen wonen
kregen wij van de gemeente
de garantie dat er niet op gebouwd mag worden omdat
het beschermd natuurgebied zou zijn. Wij gebruikten
het pad dat erlangs loopt
om in onze achtertuin te
komen net zoals mijn buurvrouw, recht van overpad
dus en al vanaf het begin in
de tachtiger jaren. Nu blijkt
dat de eigenaren het willen
verkopen om er een villa op
de bouwen en van de opbrengst het achterstallige
onderhoud van het park te
financieren. De gemeente
zou dan het bestemmingsplan moeten veranderen.
Toen wij hier op reageerden

middels een brief aan de gemeente, kregen we met de
kortste keren antwoord en
een onderhoud. Toen wij op
het raadhuis kwamen, werden we te woord gestaan
door twee wethouders en
twee beleidsambtenaren;
een nogal zware ‘delegatie’
dus. Die kon bij ons het gevoel van onbehagen echter
niet wegnemen. Nu zijn we
al een paar maanden verder
en krijgen we alleen nog
maar bevestigingen van aankomst van onze verdere correspondentie. Het gedeelte
tussen onze woning en die
van de buurvrouw is helemaal niet geschikt om een
villa te bouwen. Wij hebben
losstaande panden gekocht
en daar moet minimaal 3
meter tussen zitten. Verder is
er op de tekening te zien dat
de garage van de te bouwen
villa achteruit is gesitueerd.
Dat kan helemaal niet want
daar ligt een bewoonde bunker. Op de tekening staat
die echter anders geplaatst
dan in de werkelijkheid. En
dan nog iets: er leven daar
zandhagedissen en die zijn
beschermd! In de buurt luistert men dat de burgemeester er zijn oog heeft laten
vallen. Of dat waar is, is een
tweede.”

vervolg Directeur ZorgContact- pagina 1

Hoog sterftecijfer?

Mevrouw Agema had persoonlijk in het plaatselijke
krantje (?) de sterftegevallen geteld en kwam op 26 in
1,5 jaar terwijl volgens haar
11 normaal geweest zou zijn,
in geval van hoogbejaarde
leeftijd zou een aantal van
16 aanvaardbaar zijn. In werkelijkheid zijn in 2006 acht
bewoners van de Branding
overleden, in 2007 16 en tot
nu toe in 2008 12. Gemiddeld
zijn de afgelopen zes jaar 10
bewoners per jaar overleden
met een gemiddelde leeftijd
van 88 jaar.

Objectief, open en eerlijk

Mevrouw Agema is voornemens de staatssecretaris te verzoeken een

onderzoek te laten doen.
Zij kan zich de moeite besparen. Vrijdagmorgen om
08.00 uur heeft directeur
Ger Mulder de inspectie
Volksgezondheid zelf benaderd met het verzoek een
onderzoek in te stellen naar
de aantijgingen. “Wij zijn
een open organisatie. We
hebben niets te verbergen.
We hebben niet voor niets
het bronzen keurmerk behaald”, zegt hij. Een aangeslagen medewerkster van de
Branding geeft als commentaar op de uitzending: “Dit
hebben wij werkelijk niet
verdiend. Denk je nou echt
dat als dat waar was, wat
op TV gesuggereerd is, dat ik
nog met goed fatsoen door
het dorp durfde te lopen?”

Ook de huisartsen ScipioBlume en Paardenkooper,
alsmede de verpleegartsen
zijn verontwaardigd. Zij zijn
immers de eersten die misstanden zouden bemerken.
Ook wethouder Toonen
is onaangenaam verrast.
Hij is niet alleen kritisch
over het Tweede Kamerlid
Agema, maar ook over de
wijze waarop de journalisten Pauw en Witteman dit
item gepresenteerd hebben.
“Door onzorgvuldig werken,
geen controle op de feiten
en geen hoor- en wederhoor,
kon mevrouw Agema goedkoop scoren en dat gebeurde
over de rug van psychogeriatrische patiënten, hun familie en de medewerkers van
het instituut.”

column

Blaffende
honden

En opeens was íe er. De hond.
Nou ja. Meer een kruising tussen een Kees en een Fox. Mijn
oudste zus had hem gekregen.
Na jarenlang soebatten en smeken. Loekie werd hij genoemd.
Ik kan het me herinneren als
de dag van gisteren. Als een
witte tornado kwam hij in de
familie terecht. We waren er allemaal dol op. In het begin dan
hoor… Wát een witte pluizenbol.
Allerliefst. De pluizenbol had
echter een minpuntje. Want
bláffen dat hij deed! Zodra er
iemand aanbelde schoot hij
als een speer naar de voordeur.
Luid grommend en keffend.
Gék werd ik ervan. De postbode durfde amper nog een brief
door de gleuf te gooien.
Verder was het een lief beest.
Behalve als hij in de smurrie
rond had gerold. Grijs en stinkend kwam ‘ie thuis. Moest
grote zus hem onder de douche
schoonwassen.
Heb ik daarom zo een hekel
aan blaffende honden in onze
Spaanse flat? Er wonen hier
veel van die lawaaimakende
viervoeters. En zodra een argeloze bewoner zijn hond
buiten uitlaat is het alarmfase
róód. Is het één kakofonie van
lawaai. Ik ben geen hondenhater. Maar ze mogen er van mij
een geluiddemper op zetten!
Er zijn zelfs mensen met twee
of drie honden op hun balkon!
Dan weet je misschien hoe dat
klinkt. Gelukkig wonen we vlak
aan zee. En maken de golven
ook link wat lawaai. Het is ook
ijn, dat het fenomeen hondop-een-lat wat afneemt. Het
wordt dus wat rustiger.
Wat wel weer heel braaf is, zijn
de poepzakjes. Elke hondenbezitter heeft die bij zich. Ze
worden ook werkelijk gebruikt.
Volgens mij is het zelfs verplicht
om zo’n ding aan je riem mee
te dragen. Dat ze dan ook nog
worden gebruikt is mooi meegenomen. Ach. Als ik
weer thuis ben zal ik
misschien die blaffers missen. Want dan
moet ik ook het milde
Spaanse klimaat missen. Hasta luego.

Lienke Brugman

Onverwacht is overleden mijn broer

waterstanden

novoktoktokt

familieberichten

Zandvoortse Courant • nummer 43 • 23 oktober 2008

3

The Beach Pop Singers naar Korenslag

Tijdens het A1GP weekend waren ze uitgenodigd om op te treden tijdens de uitreiking van
Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

&

Restaurant Cinq
Driegangen-menu
€ 32,50
GEROOKTE EENDENBORST
met dressing van cranberry
***
HAZEPEPER OP TRADITIONELE WIJZE
met kastanjepuree
***
APFELSTRUDEL
met kaneelijs

Zondag 26 oktober
Amsterdamse middag
met live muziek van

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

op zondag 26 oktober

‘Hans Kap’

EINDFEEST
FINALERACES 2008

Aanvang 15.30 uur

en natuurlijk de uitreiking van de

SCHEIVLAK BOKAAL!!!
met een spetterend optreden van

TIMELESS
Gratis Entree
Grand Café Danzee - Kerkplein 8 - T. 023 571 22 52

Haltestraat 20 - Zandvoort 023-5720461
www.chin-chin.nl

Afgelopen donderdag 16
oktober organiseerde de
Hannie Schaftschool weer
een appeltjesdag op school.
Het is een bijna jaarlijks terugkerende traditie geworden. De appels zijn door de
kinderen van groep 8 zelf

Voor het bestuur van het Genootschap
“Oud Zandvoort” zoeken wij kandidaat
bestuursleden die de komende jaren een actieve
rol in onze vereniging willen gaan spelen.
Bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van
Zandvoort, denkt u een bijdrage te kunnen
leveren aan het uitdragen hiervan en wilt u
deze ideeën graag omzetten in concrete acties? En wilt u daarnaast ook nog meedenken
over het te volgen beleid van onze vereniging
voor de komende jaren? Reageert u dan nu!

geplukt en zij hebben geholpen met het verwerken
van de appels. Ze werden
geschild, gesneden, gemengd en gemaakt tot appellappen. Peter Tromp van
Kaashuis Tromp heeft behalve zijn kennis ook zijn grote

bakoven ter beschikking gesteld waar 2 x 16 bakplaten
vol met appellappen in zijn
gebakken. De 200 appellappen zijn door de kinderen in
het Huis in de Duinen rondgedeeld aan de blij verraste
bewoners.

de markt zijn de benedenbar en de bar in de foyer met kof-

het Appeltaart Imperium. Alle
bezoekers ontvangen een gratis lot waarop een Appeltaart
van het Appeltaart Imperium
wordt verloot.

In verband met de grote belangstelling en het aantal te
verwachten deelnemers stelt
de organisatie hierbij ook de
beneden- zalen beschikbaar
( lift aanwezig). Ook dit keer

Voor deelname aan de
markt zijn deelnameformulieren verkrijgbaar bij de receptie van Pluspunt Noord,
Flemingstraat 55. De toegang
tot de markt is gratis en in de
wijk is vrij parkeren.

melmarkt, dit keer gecombineerd met een kledingbeurs.
De markt wordt gehouden van 10.00 tot 15.00 uur. Tijdens
ietafels geopend.

Belangstellenden kunnen
contact opnemen per e-mail
op info@oudzandvoort.nl.

zijn er weer kramen beschikbaar gesteld aan het Rode
Kruis en de Stichting Tsunami
Weeskinderen. Genieten van
een kopje kofie kan met verse Appeltaart, gebakken door

Op 25 oktober vertrekken zij
in alle vroegte met de bus
naar Hilversum, met als argument dat ze dan alvast
“lekker kunnen inzingen”. Bij
terugkomst wacht er een lekkere lunch voor ze en gaan ze
weer verder repeteren voor
de komende optredens. Het
eerstvolgende optreden van
het koor is overigens in de
reeks Kerkpleinconcerten van

de stichting Classic Concerts
in de Protestantse kerk in de
Protestantse kerk op 16 november aanstaande. Dit concert krijgt in de donderdag
daaraan voorafgaande nog
aandacht in deze krant. U
kunt de verrichtingen tijdens
Korenslag, en meer informatie over het koor, vinden op:
www.thebeachpopsingers.
nl.

Sporen uit het verleden

Rommelmarkt / kledingbeurs bij Pluspunt
Zondag 26 oktober organiseert Pluspunt weer een rom-

The Beachpopsingers tijdens Korenslag 2008 | Foto: Rob Bossink

De leiding van het koor
werd vorige week verrast
met een telefoontje van
de EO of zij mee willen
doen. Met de lovende woorden “wat mooi” en het o.k.
teken van Marco Borsato
voor het Borsato-lied ‘de
Speeltuin’ nog in het geheugen, heeft het koor besloten om de uitdaging aan
te gaan.

Scholieren delen hun zelfgemaakte appellappen uit
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Met oog en oor
de badplaats door
Toen was het donker

presenteren samen

Appeltjesdag

Vergaderfrequentie en tijdsbeslag:
Wij vergaderen twaalf keer per jaar in
Zandvoort op de donderdagavond van 20.00
tot 22.00 uur. Daarnaast gaan wij er van uit
dat bestuursleden ook een actieve bijdrage
leveren aan de verschillende te organiseren
themadagen c.q. activiteiten. Het tijdsbeslag
van de bestuursfunctie bedraagt gemiddeld
1 à 2 uur per week, met pieken en dalen.

ook uitgenodigd om deel te nemen aan het bekende EO tv-programma ‘Korenslag’.

Scheivlak.nl

Viergangen-menu € 39,50
Vijfgangen-menu € 46,50
Voor reserveringen: 023-5716119/info@tfaz.nl

de Prix d’Humanité aan Marco Borsato. Nu is het Zandvoortse koor The Beach Pop Singers
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Op onze vraag van vorige week in de Zandvoortse Courant op welk dak het gefotografeerde beeld staat en

wie de achtergrond of de reden weet waarom het daar

Licht wordt gedoofd

geplaatst is, is een reactie gekomen. En wel van Martin

Bluijs, hij is de zoon van de toenmalige eigenaar van café
restaurant De Kousenpael. Zijn verhaal over het beeld
luidt als volgt.

Het beeld is in 1968 gevonden in de duinen bij
Riche bad. Het is toen vervoerd, met toestemming
van de heer D. Pomper, op
een rode Honda bromiets
naar café-restaurant De
Kousenpael. Daar heeft
het 2 jaar aan de achterkant van de zaak op het
plaatsje gelegen. Totdat
de heer C.G. Bluijs, eigenaar van De Kousenpael,
besloot een bar achter de

zaak te bouwen. Het beeld
is toen bovenop de punt
van het dak gemetseld. Het
beeld staat dus op het dak
van het tegenwoordige caférestaurant Neuf, op de hoek
van de Swaluëstraat (aan de
achterkant). U vraagt zich
misschien af waarom Martin
dit allemaal zo goed weet?
Hij was de persoon die op de
rode brommer het beeld van
Riche naar De Kousenpael
heeft gebracht. Ook heeft hij

Met de vele lichtreclames, straatverlichting en
verlichte gebouwen, is de
nacht in Nederland steeds
minder donker. Dat heeft
vervelende effecten. Bij de
mens kan het leiden tot
slaapstoornissen en bij
nachtdieren tot verwarring. Bovendien kost de
‘verlichte nacht’ veel energie. Daarom wordt er 1 keer
per jaar verzocht om met
de ‘Nacht van de Nacht’,
dit jaar op 25 oktober, mee
te doen. Om tijdens
deze speciale nacht
de sterrenhemel
te bewonderen is
het Planetarium
Copernicus in
Overveen op 25 oktober ’s avonds van
20.00 tot 23.00 uur
geopend.

het beeld op het dak gemetseld. Alleen de vraag
hoe het beeld in de duinen
terecht is gekomen, zal altijd een raadsel blijven.
Martin, hartelijk dank voor
je inbreng. Voor volgende
week gaan we weer op
zoek naar een spoor uit
het verleden.

Tijdens de Nacht van de
Nacht doet ook de gemeente Zandvoort weer
mee. Zo zal de gemeente
het aanschijnlicht van
het raadhuis en van de
Protestantse kerk uit laten.
Verder zijn de volgende gebouwen ook in het donker
gehuld: bij de watertoren
en Circus Zandvoort gaat
het gevelverlichting uit en
café Scandals zal de laserverlichting op die avond
niet gebruiken. Verder
wordt er een studie gedaan om de verlichting op
bepaalde doorgaande wegen, bijv. Zandvoortselaan,
Gerkestraat en Hogeweg,

‘s nachts te gaan dimmen. Hierdoor zal een besparing van 40% worden
bereikt. In een later stadium kan gedacht worden om een lichtplan voor
de Zandvoortselaan op te
stellen. Afgelopen jaar is
dit door het college van de
wensenlijst geschrapt.

op als karaoketalent van
Zandvoort? Inschrijving is
gratis en kan aan de bar tijdens de avonden geschieden.

Teruggeplaatst

Foto actie

Doe mee met de fotoactie
en maak de mooiste foto
van de Zandvoortse Nacht
van de Nacht! Lever daags
na 25 oktober uw duistere
meesterwerk in, die de kern
van de actie uitdrukt. De
mooiste foto krijgt een Senz
Stormbestendige paraplu. De
foto wordt op de gemeentelijke website geplaatst. Uw
digitale foto kunt u sturen
naar info@zandvoort.nl.

Verkeersbord

Zeker een ijn berichtje is
dat de koperen lantarens
naast de trappen van het
Raadhuis na maanden afwezigheid op maandag
20 oktober weer teruggeplaatst zijn. Zo te zien zijn
ze opnieuw gemaakt en
is het raadhuis weer klaar
voor een mooi plaatje.
Zouden de lantarens
op 25 oktober ook
worden gedimd?

Bazaar

Een oplettende bewoner
viel dit bord op dat langs de
Zeestraat is geplaatst vanwege de wegwerkzaamheden
in de Kostverlorenstraat. Een
voorbijganger heeft er met
een viltstift ‘Stadhuispraat’
bijgeschreven…

Winterkaraoke

Deze winter zal in café
Oomstee weer een grote
winterkaraoke worden georganiseerd met als hoofdprijs een reischeque van
maar liefst € 500. De avonden worden georganiseerd
op 22 november, 20 december, 17 januari, halve inale
14 februari met op 14 maart
aanstaande de grote inale.
Wie volgt Joyce Vastehouw

De Protestantse kerk
aan het Kerkplein
organiseert op 1 november een gezellige
bazaar in de kerk en in het
jeugdhuis. De opbrengst
is dit jaar bestemd voor
brandvrije gordijnen om
het zonlicht t.b.v. het orgel
te weren. Deze verkoopdag
is ongeveer 25 jaar geleden
gestart door enkele mensen die voor bijzondere dingen geld wilden inzamelen.
De kerk is omgetoverd voor
een groot verkoopfeest
met zelfgemaakte hapjes
en drankjes, kerstkaarten,
boeken en nog veel aan diverse attributen. Ook is er
op diverse tijdstippen een
loterij met gulle bijdrage
van de Zandvoortse ondernemers. Van 09.30 tot
16.00 uur is iedereen van
harte uitgenodigd.
5

Kiwanis

Onlangs stond in deze krant een artikel over de serviceclub
Lions Zandvoort. Minder bekend is dat er sinds eind jaren

tachtig in Zandvoort, naast de Rotary waaraan wij binnenkort ook aandacht zullen besteden, nog een internationale
serviceclub bestaat: Kiwanis. Een introductie middels een
plezierig gesprek met de heren Cees Koenekoop en Bob
Wisman van de Kiwanis afdeling Haarlem/Kennemerland.

NIEUW

NIEUW

Stationplein 15/16

Koningstraat 29

Penthouse met drie slaapkamers, riante living van 70 m2 met openslaande deuren naar het zonneterras,
open Bulthaup keuken en twee badkamers gelegen op de zesde verdieping van Residence Monopole
II met panoramisch uitzicht over zee en duinen. Woonoppervlakte ca. 150 m2 (excl. terras van 30 m2).
Eigen garageplaats en berging onder het woongebouw.

Compleet gerenoveerde ruime ééngezinswoning met dakopbouw, patio en riant dakterras gelegen
in rustige straat midden in het centrum. De verrassende indeling maakt het woonhuis geschikt voor
praktijk/kantoor aan huis of voor dubbele bewoning. Mogelijkheid tot 5 slaapkamers! Achter de woning
is een bijgebouw gelegen van ca. 30 m2, welke eventueel geschikt te maken is tot gastenverblijf.

>
>
>
>
>
>
>

Optimale beveiliging via liftcode en videofooninstallatie
Sainitair van Villeroy & Boch
Badkamer voorzien van stoomcabine en whirlpool.
Bulthaup keuken v.v. hoogwaardige apparatuur
Marmeren vloer door gehele appartement
Terras van 9 x 2,8 m op het westen
Garage bereikbaar via elektrische deur v.v. afstandsbediening

>
>
>
>
>
>

Vraagprijs € 695.000,- k.k.

Woonoppervlakte ca. 140 m2 (excl. bijgebouw).
Bouwkundig gekeurde woning; keuringsrapport ter inzage bij de makelaar.
Perceeloppervlakte 121 m2
Dakterras van circa 40 m2!!
CV gas Neit HR combiketel.
Verrassend ruim woonhuis voor vele doeleinden geschikt.

Vraagprijs € 379.000,- k.k.

NIEUW

Zandvoorts lid Kees Koenekoop

De oorsprong ligt ook hier in
de Verenigde Staten. Twee
Amerikanen kregen het idee
om mensen met uiteenlopende beroepen samen te
brengen in een vriendenkring, met de bedoeling elkaar wederzijds te steunen
en te helpen. Dit leidde tot
de oprichting van de club in
Detroit op 21 januari 1915. Pas
in 1961 werd de eerste club
buiten Amerika en Canada
opgericht in Wenen, waarna
Nederland in 1965 volgde.
Momenteel heeft Kiwanis
clubs in 88 landen met in
totaal ca. 300.000 leden.

Betekenis

Hogeweg 54/5

Wilhelminaweg 50

Dit tweekamer-hoekappartement met balkon op het zuiden is gelegen op de eerste verdieping van een
kleinschalig appartementencomplex genaamd “Marina”. Het appartementencomplex ligt op loopafstand
van strand en zee en aan de rand van het dorpscentrum. Het goed onderhouden complex is voorzien
van een lift en een trappenhuis. De bergingen bevinden zich in het souterrain.

In het “Groene Hart” ligt in een rustige straat deze uitstekend onderhouden en uitgebouwde gezinswoning met een zonnige en fraai aangelegde voor- en achtertuin. Deze ruime woning is aanzienlijk
vergroot door een uitbouw aan de achterzijde en een bij de woning getrokken bergruimte. Tevens is
de nok van de tweede verdieping verhoogd, waardoor een extra woonlaag is gecreëerd. Parkeren is
mogelijk op eigen terrein aan de achterzijde.
Totale perceeloppervlakte 233 m2.

>
>
>
>
>

Woonoppervlakte ca. 55 m2
Servicekosten € 186,- per maand (incl. stookkosten)
Moderne badkamer v.v. douche, wastafelmeubel en toilet
Lichte woonkamer met open keuken
Centrale ligging nabij winkels en openbaar vervoer

Vraagprijs € 159.000,- k.k.

Zandvoort - Hogeweg 56A
Tel 023 - 571 29 44
www.vanschaikomaco.nl

>
>
>
>
>

Totale woonoppervlakte ca. 130 m2.
L-vormige en uitgebouwde woonkamer.
De woning is geheel voorzien van dubbel glas.
Zonnige achtertuin met vrijstaande stenen berging en achterom.
Rustige en kindvriendelijke omgeving in de mooiste buurt van Zandvoort.

De naam Kiwanis is afkomstig van de taal van de
Ochipew Indianen. De woorden ‘NunKee-wan-is’ vormen
de basis. Er zijn drie verta-

lingen bekend: ‘Wij drijven
handel’, ‘Wij maken plezier’
en ‘Wij maken lawaai’. In
Nederland wordt de naam
Kiwanis tegenwoordig graag
uitgelegd als ‘Laat zien wie
en wat je bent’ en ‘Behandel
een ander zoals je zelf behandeld wil worden’.

Vriendenclub

Volgens Koenekoop en
Wisman heerst er in de afdeling Haarlem/Kennemerland,
op dit moment bestaande
uit circa 15 uitsluitend mannelijke leden, een nauwe
onderlinge vriendschap. “Wij
zijn een club van mensen, die
door het opzetten en uitvoeren van activiteiten geld bijeenbrengen en dat geld dan
uitgeven aan goede doelen
voor met name het jongere,
behoeftige kind. De doelen

Politiek
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dienen echter vooral tastbaar en controleerbaar te
zijn”, aldus Koenekoop. Het
motto daarbij is: het leven
verbeteren op basis van
vriendschap en wereldwijde
dienstverlening.

Naar aanleiding van de parkeerproef in de Brederodebuurt,

Activiteiten

ken hebben die in het raadsvoorstel zouden moeten staan.

Voorbeelden van zulke activiteiten zijn onder meer: 4x per
jaar komt er een kleermaker
uit Thailand, bij wie men kleding c.q. een maatpak kan laten maken; er worden rally’s
georganiseerd; per opbod is
een door een kunstenares
beschilderde BMW motor
verkocht en beeldhouwer
Kees Verkade (erelid van de
club) heeft diverse keren
een beeldenserie gemaakt,
waarvan de Kiwanis een
deel van de opbrengst ontvangen. De projecten waaraan wordt gedoneerd zijn
ook heel divers: 20 oktober
a.s. krijgt een groep zwakbegaafde kinderen een dagje
naar Duinrell aangeboden;
vorig jaar is een bedrag van
€ 5000,- geschonken aan
de Miss Minimastichting in
Haarlem, maar eveneens is
er een tuin opgeknapt en
voorzien van een jeu de boulesbaan bij een bejaardentehuis in Molenwijk.
Het huidige ledenbestand
kan uitgebreid worden
naar maximaal 25 en zowel
Cees als Bob verwelkomen
graag potentiële leden binnen en buiten Zandvoort,
die zich willen aansluiten.
De club komt twee keer in
de maand op maandagavond bijeen in Kraantje Lek.
Geïnteresseerden kunnen
contact opnemen via e-mail:
robwoelinga@quicknet.nl.

Parkeren Brederodebuurt voortgezet
heeft een meerderheid van de commissie Raadszaken besloten dit als beleid voort te zetten. Alleen het CDA heeft

nog wat bedenkingen en wil nog een aantal zaken bespro-

De parkeermeter blijft een vertrouwd beeld in de Brederodebuurt

Een aantal insprekers was
zeer tevreden over de proef
die ervoor zorgde dat er veel
minder parkeerdruk in de
buurt is. Wel vond men het
jammer dat de strook parkeerplaatsen aan de duinrand
van de Cort v.d. Lindenstraat
en de Frans Zwaanstraat
vrijwel ombenut is gebleven. Henk Kamminga pleitte voor een zo eenvoudig
mogelijke regeling voor die
plaatsen, die veel gebruikt
worden door mensen die
hun honden daar uitlaten
en niet van plan zijn om een
paar uur te blijven staan. Elly
de Vries, bewoonster van de
Vogelenbuurt, was echter allerminst tevreden. Bij haar in
de straat is het nu af en toe
een gekkenhuis omdat daar
nog geen parkeerregime is.
“Wij hebben veel overlast
van vooral bestelbusjes van
Poolse werknemers die eerst

in de Brederodebuurt stonden. Ze zetten ze overal neer
en sommige bewoners kunnen slechts met moeite uit
hun opritten komen”, zegt
zij.
De commissieleden waren
ook tevreden maar hadden
wel hier en daar kritische
kanttekeningen. Zo vroeg
Joke Draijer zich op een gegeven moment af waarom
er niet meer samen werd
gewerkt. “Het is toch het belang van de Zandvoortse ingezetenen? Laten we dan samen tot een nieuw integraal
parkeerbeleid komen”, was
zij van mening. Een aantal
commissieleden wilde graag
dat er parkeerbeleid voor de
Vogelenbuurt komt. Daar
kunnen dan de bewoners van
proiteren. Volgens parkeerwethouder Wilfred Tates echter is dat een moeilijke zaak.

“We hebben het regime voor
de Brederodebuurt al naar
voren gehaald, waardoor ander gepland werk verschoven
moest worden. Het is bijna
onmogelijk om nu ook de
Vogelenbuurt naar voren te
halen, mede omdat de afdeling sterk onderbezet is door
ziekte”, zei hij in antwoord op
de vragen. Ook was hij het
met Gert-Jan Bluijs (CDA)
oneens over het budgettair
neutrale van de proef in de
Brederodebuurt. Bluijs: “Als
de bezettingsgraad van de
parkeervakken lager wordt,
kost het meer. U moet uw
best doen om die graad terug
te brengen op het niveau van
circa 85%. Dan zou het kunnen.” Volgens de wethouder
is het na tien jaar echter wel
budgettair neutraal. Tates
stelt ook voor om het tarief
voor de duinrand te brengen
op € 1 per uur: “Daarmee kan
iedereen weer voor een billijk tarief daar parkeren.” Ook
had de wethouder veel goede
zaken uit deze proef geleerd.
“Die zouden de basis kunnen
vormen voor een integrale
parkeervisie”, zei hij.
Het ‘Realtime’ parkeren via
de GSM-telefoon, waardoor
men nooit teveel hoeft te
betalen, gaat zo snel mogelijk overal ingevoerd worden.
Zodra de ‘oude’ apparatuur
afgeschreven is, komt het
nieuwe systeem overal”, aldus de wethouder. De commissie vroeg Tates wel om
het parkeerregime voor de
Vogelenbuurt, dat gepland
staat voor 2011, alsnog zo snel
als mogelijk in te voeren.

Zandvoortse Courant
Onze nieuwe website gaat zeer binnenkort online…

Vraagprijs € 450.000,- k.k.

Haarlem - Rijksstraatweg 8-10 - tel 023 - 5 255 266
Haarlem Centrum - Spaarne 38 - tel 023 - 5 428 408
www.omaco.nl
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Dorpsgenoten

door Nel Kerkman

genwoordigster van de badplaats geworden. Tijdens de

slotmanifestatie van Kunstkracht 12 heeft de jury haar uit-

gekozen als ‘Dichter bij Zee’. Met haar gedicht over de A1GP
werd haar droom bekroond. Wij spraken snel met haar af
om nader kennis te maken.

Ada is voor de komende twee jaar door de gemeente, woningbouwvereniging EMM en stichting Kunstcircus Zandvoort
aangesteld als ‘stadsdichter’. Haar taak is zoals ze het zelf
zo mooi verwoord: “Om nieuwe denkbeelden te gaan neerzetten waar alle facetten van Zandvoort in worden
belicht.” Geen gemakkelijke opdracht maar met
ondersteuning van haar man Rob zal het
Ada beslist gaan lukken.

OVZ Cultuurfonds/Muziek

paviljoen/
Zandvoort
0UU Jaar

Zondag 26 okt 13.30 u

OVZ Cultuurfonds is een initiatief
van de Gemeente Zandvoort en de
Ondernemers Vereniging Zandvoort.
redactie info@ondernemendzandvoort.nl
grafisch ontwerp www.basvanvuurde.nl

Flying Dutchman
Wind regen of zonneschijn... luisteren naar The Flying Dutchman Jazzband is een droom voor
de ware liefhebber. Deze populaire formatie speelt over de hele wereld en brengt de oude stijl
jazz weer tot leven. Hun sound is al vanaf het begin zeer herkenbaar. Met eigen interpretaties,
arrangementen of composities van beroemde Amerikaanse meesters. The Flying Dutchman is
het visitekaartje van de traditionele jazzmuziek uit Nederland. Ze staan garant voor professionele
vertolkingen van traditionele jazzmuziek op wereldniveau!

Terugblik

komt door een relatief gunstige ligging van Nederland

ten opzichte van de weersbepalende hoge - en lage-

Ada Mol

Dorpsgenoot Ada Mol is sinds kort een belangrijke verte-

Het is geen uitgesproken regenweek deze keer en dat

drukgebieden. Door de bank genomen blijven we de

gene die me heeft aangezet om mijn eerste gedichtenbundel
ADAcadabra uit te geven. Sindsdien ben ik me verder gaan
verdiepen in het dichten. Het komt gewoon op je pad want
eerlijk gezegd heb ik nog nooit op creatief vlak geschreven. De
enige werkstukken die ik maak zijn de patiëntenverslagen. Na
mijn debuut als dichter ben ik vanaf 2007 lid geworden van
de ‘Dichterskring de Nieuwe Eglantier’, waar we de gedichten
van elkaar lezen en bekritiseren. In 2006 heb ik tijdens het
dorpsomroepersconcours enkele gedichten voorgedragen. In
2008 heb ik meegedaan met de Haarlemse Poëzieprijs waar
ik de 17e plaats bereikte. Dus een beetje ervaring had ik al opgedaan toen ik me aanmeldde voor de titel Dichter bij Zee.”
Ondertussen heeft Ada haar vuurdoop al gehad want vorige week ze heeft zich in de
Waag in Haarlem als de Zandvoortse
stadsdichter gepresenteerd en op
29 november is ze in Lelystad
aanwezig voor de Nationale
Stadsdichtersdag. Ook de
media hebben haar ontdekt,
zo heeft ze een interview bij
RTV N-H gemaakt waarbij ze haar gedicht A1GP
voorlas in de pitsstop. Het
interview zal een dezer dagen bij het programma van
‘Van Zuks Dus’ worden uitgezonden.

Op tweeënhalfjarige leeftijd kwam
Ada met haar ouders, broer en
zus naar Zandvoort. Haar ouders
waren kustbewoners, haar moeder kwam uit Bergen en haar
vader uit Egmond a/d Hoef, dus
Zandvoort was als woonplaats
een goed alternatief. Ada heeft met
veel plezier de Mariaschool en de
Wim Gertenbach MULO doorlopen.
Daarna ging ze met haar iets en later
met ‘t brommertje naar de Academie voor
Overige bezigheden
Het is niet alleen maar dichten wat de
Fysiotherapie in Bloemendaal. Ada is een
klok slaat. Ook op sportief gebied is Ada
leergierig persoontje en ze breidde haar studie
Ada Mol
actief, zo is ze lid bij Tennis Club Zandvoort waar
uit met manuele en geriatrische fysiotherapie en podologie. Gedurende 32 jaar werkt ze als maatschapslid in een ze de damescompetitie begeleid en ’s winters staat skiën
Zandvoortse particuliere groepspraktijk. Ze is vakinhoudelijk op haar verlanglijstje. Verder gaat ze samen met haar man
actief bij de Eerstelijnsoverleg Zandvoort (ELSO). Bovendien Rob graag naar het theater, het liefst cabaret, en ook reizen
heeft ze zich ingezet voor bijzonder schoolgymnastiek, was vindt het echtpaar Mol een ijne bezigheid. Daarbij staan
ze 20 jaar als fysiotherapeute aan het Strandhotel verbon- de cultuur en het bezoeken van musea hoog in het vaandel.
den en gaf ze in verzorgingstehuizen ‘meer bewegen voor Daarnaast speelt Ada alleen voor het thuispubliek piano
ouderen’. Dus al met al was en is Ada een bezig bijtje.
en straks is er een nieuwe huisgenoot, hond Micky, waar ze
heerlijk mee gaat wandelen. Nee, Ada verveelt zich beslist
Dichter bij Zee
niet, daar hoeven we ons niet bezorgd over te maken. Ze
Maar hoe is ze dan tot dichten gekomen? “Gewoon door heeft al allerlei creatieve ideeën hoe ze haar nieuwe taak
toeval” vertelt Ada, “ik ben gestimuleerd en geïnspireerd als woordkunstenaar gaat invullen. Zeker weten: dat komt
door een bijzondere vrouw, Wanda Sieradzka. Zij was de- wel goed!

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF
levering en plaatsing
van alle glassoorten
vrijblijvende offerte!
023 5720480/06 41374921

rest van de week bivakkeren tussen enerzijds diepe
depressies ver ten noorden van ons en anderzijds een

gebied met vlakke hogedruk ten zuidwesten van Ne-

derland. In Zeeland zeggen ze dan dat ze een beetje
tussen smal en dwars verkeren.
We hebben ook op deze
donderdag nog een lange
periode met nagenoeg
droog weer in Zandvoort.
Wel zagen we het kwik
al inleveren na afgelopen
maandag. Met een graad
of 13-14 is het ook vandaag
(donderdagmiddag) wel
bekeken en tevens zijn de
nachten inmiddels weer
minder zacht geworden.
Vooral de voorbije gaf zelfs
wat grondvorst in de binnenduingebieden richting
Bentveld, maar op de boulevard en aangrenzende
gebieden bleef het boven
de 5˚C.
Op vrijdag kan een volgende storing ons weer met
regen bereiken en het blijft
dan ronduit kil overdag.
Waarschijnlijk beleven we
dan aansluitend (voor de
derde keer op rij) een hele
aardige zaterdag. Zondag
geeft dan vervolgens weer
minder weer af met een
grote regenkans.
De landelijke regenhoeveelheden deze maand zijn
inmiddels link opgelopen
en opvallend zijn de grote
regionale verschillen. In
delen van Noord-Brabant
is nog maar 45 millimeter

regen naar beneden gekomen. Echt veel water
kwam er vooral begin
oktober naar beneden in
het noordwesten van het
land, waar de teller soms
al op meer dan 150 millimeter staat. Zandvoort en
Bentveld zitten inmiddels
op ruim 90 millimeter
maandregen.
Op de middellange termijn wordt het mogelijk
kouder (minder zacht eigenlijk). Diverse weermodellen laten al enige tijd
een behoorlijke afkoeling
zien voor de periode rond
de maandwisseling. Een
met kou gevulde depressie zoekt het dan mogelijk
zuidelijker op en komt in
de buurt van Nederland
te liggen. Opvallend is ook
dat de zogenaamde pluim
van het KNMI (gebaseerd
op het Europose weermodel) al een paar etmalen
lang enkele ‘sneeuwlijntjes’ gaf tegen november.
Dat wil niets anders zeggen dan dat enkele van de
(vele) modeloplossingen
een -gesmolten- sneeuwkansje zien. Geen witte
wereld dus!
weerman Marc Putto
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Wekelijks de krant lezen op internet?

C U L T U U R

surf naar www.zandvoortsecourant.nl
Beauty Balance by Sheila
Opent 1 November haar deuren!

Vrijdag 24 oktober:

Salsafeest
met DJ Q
Merengue
Bachata
Aanvang 22.00 uur
Entree gratis
6 dagen per week geopend
maandag gesloten
dinsdag t/m zaterdag van 17:00 tot 03:00 uur
zondag van 15:00 tot 03:00 uur
Gasthuisplein 9A, 2042 JM Zandvoort
Tel. 023 57 19205

U bent van harte welkom in onze salon.
Kennismakingsactie:
Uurbehandeling “Facial Wellness Deluxe”
€30,00 i.p.v. €40,00 (incl. presentje)
Potgieterstraat 24
2041 PC Zandvoort

Genieten van Symfonisch Blaasorkest Heemstede
De unieke locatie voor:
* Een gezellige dag/avond
* Bruiloft of partij
* Bedrijfsfeest of themafeest

pleinconcerten. Het Symfonisch Blaasorkest Heemstede (SBH) concerteerde en was bijna
op volle sterkte. De nieuwe dirigent, de Belg Berndt van Echelpoel, glunderde na aloop

en had een glimlach van oor tot oor op zijn gezicht. Hij was duidelijk uitermate tevreden
over de prestatie van zijn orkest.

Al uw wensen zijn bespreekbaar!
Voor info en of boekingen
0643906935
Boulevard Barnaart 12 - 2041 JA Zandvoort
Tel 023-8882992 - www.hetbadeendje.nl

APK KEURING

(gevestigd in kapsalon Studio Total Care)

Tel: 06-51822167
Tel: 023-5719633
Email: beauty.balance@live.nl
Openingstijden:
Do: 09.00 - 21.00 - Za: 09.00 – 17.00 uur

Alle merken vanaf € 29,vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Solist Jelle Geerts temidden van het orkest

door Joop van Nes jr.

En dat was dan ook terecht.
Een volle kerk genoot met
teugen van het programma
dat een opvallend aantal
Belgische componisten
kende. Het openingsnum-

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld
DORSMAN.NL OF 023-5714534

Dat was echt genieten, zondagmiddag bij het concert van Classic Concerts in de serie kerk-

Jobtide uitzendbureau,

het bureau dat wel goed is voor zijn mensen,
zoekt personeel voor diverse branches.
Kijk op de website www.jobtide.nl of
maak even een afspraak om persoonlijk kennis
te komen maken via telefoonnummer
023-8887340 of de email info@jobtide.nl

mer echter was van Richard
Wagner en was, zoals dat
hoort, nogal bombastisch.
Het SBH draaide echter de
hand er niet voor om en
klonk grandioos. Het tweede
programmaonderdeel was
van de hand van de nog jon-

Het hoogtepunt voor uw verslaggever kwam na de pauze.
Na het ‘For always’ uit de ilm
Artiicial Intelligence en de
ouverture voor band ‘Ross
Roy’ van Jacob de Haan,
speelde het SBH op een
werkelijk fenomenale wijze
‘Mannin Veen’ van de Brit
Haydn Wood. Alles wat in het
vermogen ligt van het orkest
werd eruit gehaald en dat
was niet weinig. Gevoel en
aanzwellend geluid volgden
elkaar met het grootste gemak op en toonde een zeer
volwassen SBH. Het concert
sloot af met twee stukken
ilmmuziek die er ook niet
om logen. Terecht mochten
de muzikanten een staande
ovatie in ontvangst nemen.

W & W Kwartet zet Oomstee op zijn kop

Het vorige week in café Oomstee opgetreden w & W Kwar-

in uw eigen tempo en op de dagen waarop het ú uitkomt.

vaak te vinden. Met de saxrock band Blood, Sweat & Kiers,
met zijn Wouter Kiers (jazz) Quartet of Trio, of een van de
vele andere bands waarmee hij regelmatig optreedt. Ook
Walther de Graaf mag zich verheugen in een grote bekendheid. Samen hebben de heren, onder begeleiding van
Veenendaal en Ruygrok (ook van anderen), al menige zaal
aan het voeten gekregen en dat gebeurde afgelopen vrijdag
tijdens Oomstee Jazz weer. Met hun goed in het oor liggende
muziek werd er zelfs plaats gevonden om te dansen hetgeen
aangeeft dat het publiek er zin in had.

Veelzijdig?

Karen Neumaan & Swinghouse

Gerard, 55 jaar, parttime pakjesbezorger:

“Dé zelfstandige bijbaan vindt u bij
SELEKTVRACHT!”

tet heeft het kleine café aan de Zeestraat op zijn kop gezet

met hun aanstekelijke muziek. Het kwartet van Wouter
Kiers (tenorsaxofoon) en zijn kompaan Walther de Graaff
(gitaar) had verder nog Hans Ruygrok (contrabas) en drummer Menno Veenendaal in de gelederen.

Wilt u ook het liefst zoveel mogelijk zelf bepalen in uw werk? Pakjes bezorgen voor
SELEKTVRACHT is dé zelfstandige bijbaan! U bezorgt volgens uw eigen bezorgroute,

Vanuit het depot bij u in de buurt bezorgt u zelfstandig twee middagen in de week
pakjes in uw eigen regio. Omdat u veel mensen ontmoet en voortdurend op de weg
zit, maakt u elke dag wel weer iets bijzonders mee. Elke bezorgdag is anders!
Interesse?
U zoekt een veelzijdige en zelfstandige bijbaan? Houdt u van autorijden en het omgaan
met mensen? Wanneer u beschikt over een eigen auto, goed oriëntatievermogen en
een goede lichamelijke conditie, bent u de collega waar wij naar op zoek zijn!
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze site www.selektvracht.nl
en zien uw sollicitatie via het sollicitatieformulier graag tegemoet.
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ge (48) Belgische componist
Piet Swerts die al twee keer
het verplichte werk voor het
Koningin Elisabethwedstrijd
mocht schrijven. Zoals men
mocht aannemen was het
een modern stuk dat met
verve door het SBH werd ge-

speeld. Een schitterende solo
op tenortuba was weggelegd
voor Jelle Geerts in het traditionele Ierse Carrickfergus
naar een arrangement van
Van Echelpoel zelf. Zijn landgenoot Dirk Brossé tekende
voor het laatste nummer
voor de pauze: Tin Tin, prisiner of the Sun.

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort
Telefoon: 023 57 168 41
E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

Wouter Kiers en Walther de Graaff in Oomstee

Kiers is allang geen onbekende meer in de Nederlandse
jazzscene. Het podium is zijn thuis en daar is hij dus heel

Volgende week vrijdag, 31 november, staat de Amerikaanse
zangeres Karen Neumann met haar band Swinghouse op
de ‘bühne’ bij Oomstee Jazz. Karen Neumann, groeide op in
Charleston South Carolina (VS), en is de vocalist en leider van
Swinghouse. Zij heeft ondertussen in Nederland al haar ‘jazzsporen’ verdiend met haar stijl van zingen die het midden
houdt tussen Ella Johnson, Dinah Washington, Ruth Brown
en Big Maybelle. De band bestaat verder uit saxofonist Bart
van Balloogien, trompettist Kees-Jan Hoogebond, gitarist Eus
Menagé, Sergei Shapko op contrabas en Clint Marana neemt
de ritmesectie voor zijn rekening. Heb je vrijdagavond zin om
te dansen? Kom dan naar Oomstee Jazz, gegarandeerd dat
je niet stil kunt blijven staan!

Vorige week is Ada Mol
uitgeroepen tot de nieuwe dichter bij Zee
Zij won de verkiezing onder meer
met het volgende gedicht:

De goden van de wereld
naar kwalificatie
in de formule 1.
Debrayerend, accelererend
ronkend, gierend
verraderlijk bijt en glijdt
het asfalt, ideale lijn
de stank van smeulend rubber
regen stormwind
zigzaggend technisch
uitgebalanceerd
zwart-wit geblokt de vlag
een lauwerkrans.
Wereldwijd vertolkt de pers
Circuit Park Zandvoort
schittert met glans.
Na het einde van de strijd
verdween Helios, de titaan
Ferrarirood
diep onder in de oceaan.

Jazzmuziek bij cafe Alex
Iedere zondagmiddag is er
vanaf 17.00 uur jazz muziek
van SPOOR 5 bij café Alex
op het Gasthuisplein. Deze
be-bop formatie speelt jazz
uit de jaren 50, uit het repertoire van onder andere
Art Blakey en Chet Baker.
Pianist Frans van Tongeren

heeft in deze stijl vele nummers geschreven die dan
ook uitgevoerd worden.
Verder bestaat de band
uit Peter van Litsenburg
(trompet), Adam spoor (tenoor sax en zang), Frans
Tunderman (bas) en Jan Bes
(drums).

Neva Ensemble
Op woensdag 5 november
is, na een korte onderbreking vanwege de verbouwing van de Agathakerk, het
in Zandvoort bekende Neva
Ensemble weer aanwezig.
Het ensemble bestaat uit
zes topmusici, waaronder
de bas Sergej Ordinenetz,
die zich pas kort geleden
bij het ensemble aangesloten heeft. De begeleidster en pianiste is Valerya

Matygulina. Voor de pauze
wordt Slavisch-Russische
kerkmuziek gezongen en na
de pauze bestaat het repertoire uit licht klassieke muziek en beroemde liederen
uit de folklore van het land.
Aanvang in de Agathakerk
is 20.00 uur, de toegang is
gratis maar wel met een
vrijwillige bijdrage bij de
uitgang. Iedereen is van
harte welkom!
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Medina Woninginrichters

Voor Pashouders
Hele maand oktober:

Malse Ierse Sukadelappen

Echte boeren Geitekaas
AF! Chèvre d’Or
met gratis 50 gr druiven tapenade
nu voor maar € 5,95

kilo € 13,50 € 9,95

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

De nieuwe
Riverdale collectie
is binnen,
ook te zien in de bladen
oktober - At Home
+ VT wonen

Bezoek ook onze kerstafdeling.

www.de-bode.nl
Pashouders op alle
artikelen 5% korting.

Stamppot
van € 8,75
voor € 8,-

q(Vouw)gordijnen qTapijt
023-531 78 40
qVitrages
qVinyl
Haltestraat 56
qLuxalex
qLaminaat
2042 LP Zandvoort
qZonwering
qParket
www.medina-woninginrichting.nl

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102
Geopend van 9.00 - 22.00 uur
maandags gesloten

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!
www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

BELLI E RIBELLI

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Kinderkleding

Nieuwe collectie Bam Bam binnen!
pashouders 5% korting op de gehele collectie

Op vertoon van de ZandvoortPas
10% korting

150 gr € 3,Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023- 5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Haltestraat 45 - Zandvoort
023 571 27 05 www.bellieribelli-shop.nl

Alle outdoor
laarzen weer
op voorraad.
Pashouders 5% korting!
Burg. Engelbertsstraat 94b – Zandvoort
7 dagen per week geopend

Bestel nu de ZandvoortPas 2008
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Aanbieding
met
inhoud

Addie Ottho & Zn
Potgieterstraat 4
2041 PC Zandvoort
Telefoon 023 – 5717 287
Mobiel 06-5577 8563
Mobiel 06-1887 6726

ZandvoortPas houders 10% korting

Op vertoon van uw ZandvoortPas:
Deze pas is geldig t/m 31 december 2008
Uw op naam gestelde ZandvoortPas
wordt, tesamen met een welkomstkado,
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.
Met de aangehechte tegoedbon voor een
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst
tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Amandelstaaf
normaal 5.45

45
3.

OP=OP

Aanbod geldig tot en met woensdag 29 oktober 2008
en alleen in onze vestiging te Zandvoort.
Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 - 57 12 865
Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

Broodje naar keuze met
een kop koffie 5 euro!!
Kerkstraat 25 - Tel. 5713510

Pashouders opgelet:
Formido Finaleraces
25 en 26 oktober 2008

met de
lekkerste spijs

Op vertoon van de ZandvoortPas

L
Voor zandvoortpashouders aanbieding:

Gratis proefles
(vraag naar onze voorwaarden)

Bel voor informatie
06-54280393 of 023 - 5730107
www.members.lycos.nl\rijschoolduet

Winkeliers:
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat
Autorijschool Duet - 06-54280393
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hobby -Art- Gasthuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - www.nympheia.com
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

Mode en trends:

GRAND CAFÉ 25
Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

(in alfabetische volgorde)

Verzorging en vrije tijd:

(Indien betaling met creditcard: 5%)

Pompoentjes

Lijst van deelnemende bedrijven

gratis toegang

tot het duinterrein op
zaterdag 25 oktober
en zondag 26 oktober
www.circuit-zandvoort.nl • info@circuit-zandvoort.nl
Tel. 023 5740740
maximaal 2 personen per ZandvoortPas

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Chaozzz - Schoolstraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Schofies Kindermode - Haltestraat

Wonen en onderhoud:
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Mark Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:
Grand Café 25 - Kerkstraat
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
She Satehcafé - Zeestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

&

Addie Ottho & Zn levert vakwerk op maat af

Heden Verleden

Schilder- en Onderhoudsbedrijf Addie Ottho & Zn is al jaren
een begrip in Zandvoort en omstreken. Voor schilderwerk,

Het Huis in de Duinen

glaszetten en behangen bent u bij Addie Ottho & Zn aan
het juiste adres. “Wij leveren vakwerk af. Voor minder

Op 27 oktober is het alweer 53 jaar geleden dat het Huis in de Duinen oficieel door de
minister van Wederopbouw werd geopend. “Een sieraad in Zandvoort”, kopte het Zandvoorts Nieuwsblad van 4 november 1955 op de voorpagina. De op dit moment onterecht in
een kwaad daglicht gestelde instelling werd ook een “juweel van moderne architectuur”
genoemd. Hieronder integraal het verslag van Cees Kuyper sr.

doen we het niet”, aldus Martha Ottho.
“Ruim vijftien jaar geleden zijn we met ons schilderen onderhoudsbedrijf begonnen. Het is hard werken,
maar de zaken lopen goed. We moeten het vooral hebben van mond-op-mond reclame. Dat is trouwens de
beste reclame dat een bedrijf kan krijgen. Het geeft
aan dat onze klanten tevreden zijn met het werk dat
we aleveren. Tevredenheid bij de klant is voor ons het
belangrijkste”, vertelt Martha. Binnen het familiebedrijf
is ze verantwoordelijk voor de administratie en public
relations.

De bouw schiet al aardig op | Foto Genootschap Oud Zandvoort, bld12531

Vader en zoon Ottho

ook het eindresultaat in zicht, dat geeft de mens plezier”,
vertelt Addie enthousiast. Een jaar geleden heeft hun zoon
ook besloten om deel te gaan uitmaken van het familiebedrijf. Een besluit dat Martha en Addie van harte toejuichen.
“Met onze zoon Marcel aan ons zijde zien we de toekomst
vol vertrouwen tegemoet. We zijn een hecht team. Als bedrijf
én familie staan we sterk”, lacht Martha.

Het Huis in de Duinen, een sieraad voor Zandvoort

ZandvoortPas

Addie Ottho & Zn heeft voor houders van een
ZandvoortPas een mooie aanbieding in het verschiet. Op
vertoon van uw ZandvoortPas ontvangt uw maar liefst
10% korting op al het schilder- en onderhoudswerk.
Schilder- en Onderhoudsbedrijf Addie Ottho & Zn is te
vinden in de Potgieterstraat 4.
Voor meer informatie, bel: 5717287, 06-55778563 of
06-18876726. Binnen een half jaar zal het onderhoudsbedrijf ook online gaan met een eigen website.

Autogroep Sam van Lingen

Eysinkweg 69 - Haarlem
tel. 023 - 553 20 05
www.samvanlingen.nl

In Zandvoort en omgeving heeft Addie Ottho & Zn in de
loop van jaren een goede naam weten op te bouwen.
Aan klandizie geen gebrek. “We hebben veel vaste klanten die altijd een beroep op ons kunnen doen. Het is een
mooi vak, omdat het schilderswerk aan het einde van
een verbouwing plaatsvindt. Het is leuk om alles voor
je ogen te zien opknappen. Met het schilderwerk komt

Eysinkweg 69 - Haarlem
tel. 023 - 553 20 05
www.samvanlingen.nl
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Als een fonkelend juweel van moderne architectuur
ligt te midden van een fraai duinlandschap Zandvoorts
nieuwe bejaardentehuis „Het huis in de duinen”, dat
vorige week Donderdag door de Minister van wederopbouw en volkshuisvesting Zijne Excellentie Ir. H. B.
Witte, in tegenwoordigheid van vele autoriteiten, werd
geopend.
Inderdaad, een juweel van moderne architectuur is deze
wonderfraaie schepping van architect Van Tijen. Strak van
lijn en met een opzet, waaruit als het meest kenmerkende
de rust naar voren springt, die er van het geheel uitgaat, zal
dit moderne bejaardentehuis, het eerste dat in ons land tot
stand kwam, aan het einde van dit jaar bewoond worden
door 164 alleenstaanden, en 40 echtparen, die hier een tehuis
vinden, zoals men zich lot voor kort slechts dromen kon.
En een elk, die thans via de laan Zandvoort binnenkomt,
zal getroffen worden door de schoonheid en voornaamheid,
die er van dit gebouw uitgaat, waardoor reeds direct aan

onze badplaats een zéér bijzonder cachet wordt gegeven en wij
wensen het stichtingsbestuur, dat dit tehuis liet bouwen en ons
gemeentebestuur, ja héél Zandvoort, van harte geluk met deze
prachtige aanwinst.

niet waarom dit plan zo angstvallig in de kast wordt opgeborgen. Men heeft nu ons onvolprezen bejaardentehuis aan
de landzijde, men wil nu óók de afsluiting aan de zeezijde
zo gaarne voltooid zien.

De openingsplechtigheid van dit gebouwencomplex, welke met
gouden letters, in Zandvoorts’ historieboek zal worden geschreven, wekte in ons gedachten aan een tweede lustrum, dab wij
dit jaar herdenken. Het tweede lustrum van een braak liggende
Noordboulevard, van een grandioze verwoesting, waarvan zelfs
de sporen werden uitgewist. Het is niet zonder weemoed, dat wij
aan het verleden van deze Boulevard terugdenken, want kaal en
troosteloos ligt daar nu reeds tien jaar lang die vlakte, waar eens
het leurige, kleurige seizoenleven hoogtij vierde, een centrum
van vertier en vrolijkheid, waar het hart van de badplaats in het
seizoen klopte. Twee maanden hebben degenen, die het grote
plan van Professor Wijdeveld voorbereiden, om deze Boulevard
weer tot weer een centrum van badplaatsverlier, te maken, nog
voor de boeg en naar dat tijdstip wordt in Zandvoort reikhalzend
uitgezien want men wordt het wachten moe en men begrijpt maar

Hierop doelde ongetwijfeld onze burgemeester, toen hij in
zijn welkomstwoord tijdens de opening, zich richtend tot
de Minister, zei, dat er nog meerdere plannen in Zandvoort
zijn op de weg naar herstel en ontwikkeling, plannen, die
Mr. H. M. van Fenema gaarne onder vier ogen eens met de
Minister zou willen bespreken. Want ook onze burgemeester
weet misschien wel beter dan iedereen dat bij bestaande
plannen Zandvoort altijd moet zorgen, bij andere gemeenten
een stapje voor te blijven en daarvan is de totstandkoming
van dit “Huis in de duinen” een sprekend voorbeeld. Wij
wensen bestuur en bewoners een gelukkige en voorspoedige toekomst en moge dit bejaardentehuis bij de voortduur
in aller belangstelling blijven staan, óók wat betreft onze
verenigingen opdat men daar een leven vol aleiding zal
hebben. K.

Lopen in de strijd tegen borstkanker
Na de succesvolle actie in 2007 heeft de landelijke Stichting ‘A Sister’s Hope’ ook in 2008 een tweedaagse sponsor-

wandeling van 60 km op 11 en 12 oktober georganiseerd.
Dit jaar is in totaal het fantastische bedrag van € 640.000

opgehaald. Het ingezamelde geld gaat naar stichting Pink
Ribbon en wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek
naar borstkanker.
door Nel Kerkman

Iedere deelnemer die wil meedoen met de sponsorwandeling moet een minimaal bedrag van €1500 inzamelen. Tussen
de ruim 300 deelnemers die meeliepen bij de ‘60K walk’ en
de ruim 100 vrijwilligers, waren ook de Zandvoortse Bert en
Zisca Beumer aanwezig. Bert liep voor de eerste keer de wandeling mee en Zisca zette zich voor de 2de keer als vrijwilligster in en verzorgde, in teamverband, de gesponsorde lunches bij de 2daagse wandeling. Dankzij de inzet van familie,
vrienden en bekenden én mede door de collectebussen die
Zisca bij 10 Zandvoortse ondernemers mocht neerzetten, is
het geweldige bedrag van ruim € 2.300 opgehaald. Daarmee

werd de inschrijving voor de wandeling van Bert een feit.

Indrukwekkend

Eén kilometer na het startpunt in Amersfoort raakte Bert
in gesprek met een vrouw die ook met borstkanker was geconfronteerd en voor de tweede keer meeliep. Gezamenlijk
hebben zij de tocht gemaakt waarvan de eerste dag het
zwaarste was omdat er 37.2 km gelopen moest worden.
Buiten dat het een lichamelijke prestatie is, is het voor iedereen ook een emotionele ervaring en elk heeft zijn eigen
gedachte en gevoel bij deze wandeling met in het achterhoofd het resultaat: veel geld inzamelen voor het prachtige
doel. “De onderlinge sfeer” vertelde Bert “ was goed en iedereen liep puur op karakter. Vooral de intocht op 12 oktober in
het Olympisch stadion van Amsterdam was aangrijpend en
heeft veel indruk achter gelaten.”
Bert en Zisca Beumer willen iedereen in Zandvoort hartelijk
bedanken voor de geldelijke bijdrage en de steun. Volgend
jaar zetten zij zich weer 100% in voor het goede doel van
stichting ‘A Sister’s Hope en zij rekenen daarbij nogmaals
op uw medewerking.

De eerste dag van de ‘A Sister’s Hope’ 60K walk
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Lona is onze langste

bewoonster. Ze zit hier al
anderhalf jaar en wacht nog
steeds op een nieuw huisje.
Voor Lona is dat blijkbaar
niet zo’n makkelijke opgave.
Haar grootste probleem is
dat ze vrij bang blijft voor mensen. Het is best een
schuwe kat. Maar het gekke is, dat we al een hele-

boel schuwe katten hebben geplaatst die precies
zo zijn als Lona, maar onze lieve Lona zelf nog niet.
We zoeken voor Lona een rustig huis waar ze lekker
de tijd krijgt om te wennen. Het zal nooit een echte
schootkat worden, maar stukje bij beetje gaat het
steeds beter. Toen ze net bij ons in de opvang kwam,
was er helemaal niks met haar te beginnen. Een stap
in haar richting was al aanleiding om heel hard weg
te rennen. Inmiddels blijft ze wel zitten en kunnen
we haar af en toe paaien met wat lekkers. Echt knuffelen is er nog niet bij, maar wie weet, in de toekomst
kan nog veel gebeuren. Geduld is bij deze dame het
sleutelwoord. Ze is erg lief voor andere katten en zal
op den duur graag naar buiten gaan. Wie geeft haar
een nieuwe kans waar ze al zo lang op wacht? Kom
kijken in het asiel, Keesomstraat 5, tel: 023-5713888,
geopend van maandag tot en met zaterdag tussen
11.00 uur en 16.00 uur of kijk op www.dierentehuiskennemerland.nl.

ZANDKORRELS
Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw
behang-,
wit- en schilderswerkzaamheden
.................

Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it,
totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of
06-44696001. ;
Met garantie en KvK.
.................
Autobedrijf
Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl
.................

Klussenbedrijf Rico.
Voor al uw kleine klussen
in en om het huis.
Redelijke prijs.
Voor info: 06-1423 2051

Het Pakhuis.
Tweedehands
artikelen en kleding.
Kennemerweg 6
Zandvoort.
Open:
don-vrij-zat 10-17 uur.
.................

Beautysalon MYRNA
Van Speijkstraat 2/101,
2041KL Zandvoort.
Behandeling volgens
afspraak, ook ‘s avonds.
Tel. 5720108 of
06-48318230
.................

Te huur:
woonruimte in centrum,
voor 1 persoon.
Slaap/woonkamer, keuken,
douche/toilet/ligbad.
Electra/water/internet/
tv incl. Geen huisdieren.
€750,- p.m. + borg.
Info: 0653344660
.................

Schoonmaken
bij ouderen thuis!
ThuiszorgInHolland.
nl heeft werk voor
vrouwen (v/m)
3 – 10 uur p.w.
Haarlem e.o. Ook
Marokkaanse en Turkse
vrouwen meer dan welkom.
Bel nu 023-5519810

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel
Particuliere
zandkorrels €5,-

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

Zakelijke
zandkorrels €10,- (excl.BTW)

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

1

2
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4
5

Chinese massage
Zandvoort.
Bij u aan huis, Chinese
body- en voetmassage.
80 Minuten à €40.
Bel voor afspraak:
06-3454 9835
.................

Het is niet belangrijk
wat mensen over
ons denken of zeggen
maar hoe God over
ons denkt. Het is niet
belangrijk dat God
onze wil doet maar dat
wij Zijn wil doen.
.................

Gezocht:
compagnon voor starten
bio-winkel
in Zandvoort.
Tel. 06-5596 4637
.................

Te koop:
tienerkamer beuken/
blauw, complete: €100.
Seniorenbed, d. eiken: €50.
Bed/computertafeltje: €10.
Inl. 06-47935536
.................
Bent u ook op zoek
naar de echte
aloë-vera
voor mens en dier?
Wij kunnen u helpen.
Bel 5716511 en/of kijk
op www.aloe-info.nl

Thuiskapster
Voor uw gemak en een
mooie coupe. Voor meer
info: www.dehaarkoning.nl
of bel: 06-4913 4921
.................

Gevraagd: jonge dame voor
erotisch contact.
Hoge bijverdienste:
€ 150, discr. verz.
Tel. 5716998
.................
Renate en Michael,
heel veel geluk en
gezondheid met jullie
prachtige baby en ons
nichtje Jayda Nadine.
Kusjes Marion en Sophie
.................

Gedachten bepalen je leven.
Oefenen in
mislukking - succes,
eenzaamheid -vriendschap,
verwarring - vrede.
Start: 28 okt. 19.30 uur.
Info: 5716793
.................
Touch of class
Beautysalon Haar en Mode.
Haltestraat 15
wenkbrauwen epileren:
€8,00, verven: €9,50,
samen: €16,50
complete gezichtsbeh.: v.a.
€ 35,00 met Neoderma
Bio Sensations USA.
Tevens modellen gezocht
(elke woensdag) voor
onze stagiaire Kirstie,
individuele beh. voor
betaalbare prijs.
“Just walk in and ind
out” of bel Sally & June,
tel. 7522470 / 06-48322029.
Maandags gesloten.

Ook iemand in de Spotlights zetten?

6
7
8

9

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen
tevens door u in te vullen:

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

Te huur:
zomerhuis.
Per 1 december.
Inclusief G/W/L, TV, internet.
1-2 pers. Geen huisdieren.
€ 650,- per maand.
Tel. 06-29527140
.................

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

Bel 023-5732752 of mail
info@zandvoortsecourant.nl
Spotlight €25,- Met ZandvoortPas: 115,Bij voorkeur digitaal aanleveren via info@zandvoortsecourant.nl

Talk of the town
Take Five aan Zee is
momenteel het enige
jaarrondpaviljoen dat
het Zandvoortse strand
kent. Door zijn unieke
locatie trekt het paviljoen ook in de winter
veel klanten, waaronder natuurlijk vooral
strandwandelaars. Uit
verschillende enquêtes is gebleken dat het
overgrote deel van de
Zandvoorters positief
is over jaarrondpaviljoens in het algemeen.
Deze week vragen wij
onze panelleden of zij
deze mening delen;
zouden zij graag meer
j a a r ro n d p av i l j o e n s
zien verschijnen op het
strand?

De stelling:

!
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“Meerdere jaarrondpaviljoens op het Zandvoortse strand
zou een groot succes zijn!”
Roy van Buuringen, 19 jaar, werkzaam bij Hotel Hoogland, organisator en DJ bij ZFM Zandvoort:
“Ik zou dit een goed idee vinden, alleen zal ik er zelf niet veel gebruik van maken. Ik denk dat het wel
een succes kan worden en Zandvoort ook een goede naam zou kunnen geven. Ook denk ik dat we
het aantal toeristen op langere termijn zien groeien in Zandvoort. Je zou kunnen overwegen om een
overgangstunnel te maken vanaf het NH Hotel naar een strandtent die dan beheerd wordt door het
NH hotel. Zandvoort is toch een toeristendorp dat het van de toeristen moet hebben, maar het kan
altijd meer!”
Lenna van den Haak, 28 jaar en journalist
“Ik denk het wel, ja! Als ik naar mezelf kijk: omdat alleen Take Five aan Zee open is en dus altijd ontzettend druk bezocht wordt, heb ik al vaak geen zin meer om naar het strand te gaan. Maar als ik weet
dat er meerdere jaarrondpaviljoens zijn dan kom ik zeker vaker op het idee om zelfs in de winter aan
het strand te gaan dineren. En ik zal vast niet de enige zijn!”
Peter Koolstra, 20 jaar, studeert HBO-V aan Hogeschool Leiden:
“Inmiddels zijn we allemaal wel gewend aan het feit dat we in de winter bij Take Five terecht kunnen.
Zelf weet ik niet of er veel animo voor is in de winter, maar zodra er bekend wordt dat er van de winter
meerdere strandtenten open zijn en de zon zich even laat zien, dan ben ik ervan overtuigd dat dit een
succes zal gaan worden! Buiten dit om zal het strand er ‘s winters niet zo verlaten uitzien en hebben
mensen die buiten Zandvoort wonen er weer een goed excuus bij om naar ons dorp te komen!”

Uit je herfst-dip-tip!
Heb jij nu soms ook last van de herfstblues? De bladeren vallen uit de bomen, het is
koud buiten, het regent én het wordt sneller donker. Je hebt nergens zin in. Wat te
doen? Lamlendig in je bed kruipen? Of toch iets doen waar je lekker vrolijk en blij van
wordt? Wij van de Jong - redactie gaan jou helpen en geven vanaf nu elke week een
paar uit je herfst-dip-tip. Gewoon leuk om te doen!

Uit je herfst-dip-tip nummer 1:
Ga met een stel vrienden naar een concert
Iedereen heeft zo zijn eigen smaak. Justin Timberlake, Pink of Anouk? Wat is nou leuker dan
lekker uit je dak gaan, zingen en dansen op de muziek van jouw favoriete artiest? Niks toch?!
Voor mij is dat Marco Borsato. Gezellig met tig duizend man mee blèren in een bomvolle
Gelredome. Dresscode: zo wit mogelijk. Witte broek, wit t-shirt, stoere glittercowboyhoed
en een witte kriebelende boa om je nek. Met z’n allen wachten op het moment suprème.
Oorverdovend geknal. Eindelijk, Marco is binnen! Het feest kan beginnen. Alle handen in de
lucht voor de wave. Iedereen doet mee. Een witte golf van mensenhanden gaat de lucht in.
Lasterstralen in alle kleuren, opzwepende muziek en gillende fans. Het ene wijntje na het volgende wijntje volgt. Marco die aan touwen door de lucht vliegt. Nog meer gillende fans. Voor
een paar uur is de wereld wit. Laat alles lekker
achter je. Don’t worry be happy. Ongeveer drie
uur later staan we weer buiten. Mijn kleren zijn
niet meer wit en mijn boa is stuk, maar ik voel
me super! Misschien ook iets voor jou? Google
op internet naar je favoriete artiest. Zoek uit
waar en wanneer die optreedt. Bel je vrienden
op of ze met je mee willen. Koop op tijd kaartjes.
Ga uit je dak. Have the time of your life. Wedden
dat dit helpt tegen de herfstdip?

I Know Where It’s @
Vrijdag 24 oktober:

Het 3-daagse Salsa Festival Haarlem gaat van start.
De feestelijke opening van het salsa event vindt
plaats in het Patronaat met een sensationeel live
optreden van de Colombiaanse formatie La-33 en
verschillende DJ’s zullen hun salsasounds ten
gehore brengen. Het event begint om 23.00
uur, een kaartje kost € 20,-.

Zaterdag 25 oktober:

Van 23.00 uur tot 05.00 uur kan je in het
Patronaat dansen op muziek uit de jaren ’90.
90’s NOW! duurt maarliefst tot 05.00 uur
vanwege de invoering van de wintertijd. Een
kaartje kost € 10,-.

Zaterdag 25 oktober:

Een nieuwe ronde Karaoke-wedstrijden bij
Café Oomstee gaat van start. Afgelopen
winter waren de Karaoke-avonden bij
Oomstee een groot succes en de organisatie verwacht weer een grote opkomst van
zangtalenten. De hoofdprijs: Een reischeque
voor 2 personen t.w.v. € 500! Kom zingen,
kijken en luisteren vanaf 21.00 uur.

Zondag 26 oktober:

De internationale Big Band Flying Dutchman
zorgt voor het allerlaatste optreden in het
muziekpaviljoen op het Raadhuisplein in
Zandvoort. Kom kijken en genieten, vanaf
13.30 uur.

column
Moordlustig
weekend

Met een enorme snelheid duw
ik op de trappers van m’n supersonische opoeiets. Samen
met mijn vriendinnetjes race ik
na een ongelofelijke stapavond
door de Kostverlorenstraat op
weg naar huiselijke warmte.
Brullend van het lachen wanen wij ons in een wereld die
alleen wij begrijpen… Totdat
de woorden “Uhgggg… ik…
geen… lucht…” moeizaam uit
mijn mond vallen. Als een
strakgetrokken koord voel ik
mijn nek samenkrimpen met
het uiteindelijke resultaat van
bijna afgesloten luchtwegen.
Ik stop met het gestamp op de
trappers en kom tot stilstand.
Mijn vriendin stapt van haar
iets en concludeert dat ik vanavond wel een heel moordlustige sjaal om heb gedaan. De
lange zijde van mijn gebreide
sjaal heeft zich volledig om de
as van mijn wiel gewikkeld.
Met een zwart gesmeerde derriesjaal om mijn nek vind ik
uiteindelijk mijn thuis. Ik plof
op de bank en kijk eens rustig
om me heen, totdat… een bruut
trappelend geluid van een
angstaanjagend gestalte mijn
aandacht trekt. Met benauwde
ogen vrees ik het ergste. Mijn
moordlustige sjaal is niets bij
deze verschrikkelijke ontdekking. Voor mijn ogen vind ik mijn
grootste nachtmerrie, welke in
ongecontroleerde bewegingen
door de woonkamer jaagt. Het
diertje in kwestie moet met paniek geslagen zijn wanneer ik
met grote platvoetbewegingen
hem de stuipen op het lijf jaag.
Vervolgens vlucht ik naar m’n
bedje en trek de dekens tot over
m’n oren. Dat zal vast helpen...
Ik hoor geritsel, ik hoor gepiep,
wat hoor ik? Met grote ogen lig
ik de hele nacht om me heen te
staren. Misschien is hij langs de
trap omhoog geslopen en zal hij
me van achter ‘attacken’. Stel nou
dat er een heel nest zit, dan zitten ze overal! Hij kan in de buurt
zijn. Wees op je hoede. De volgende morgen ontwaak ik met
een bonkend hoofd. Was het een
droom of werkelijkheid? In ieder
geval geen wodka lime
meer voor mij…

Ilja

Dier van de Week
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U werkt met de cijfers 1 t/m 9.
Deze dient u in de witte vlakjes
in te vullen. De optelsom van de
vakjes staat in het donkere vlakje naast de rij of boven de kolom.
Indien u in een donker vlakje bijvoorbeeld 4\8 ziet staan, betekent dat u vertikaal op 4 moet
uitkomen en horizontaal op 8.
Let op: er zijn soms meerdere
oplossingen mogelijk.
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De nieuwe Golf.
Standaard met 34 jaar ervaring.

Introductie 23 oktober

Wat ik las in de krant van vorige week, deed mijn haren rechtovereind staan! Volgens de zegsman (wie
dat ook mogen zijn) is er sprake van oneerlijke concurrentie in Zandvoort, vanwege het negeren van
het rookverbod! Er zijn een 30-tal horecazaken in Zandvoort en ik heb begrepen van mijn collega’s,
dat door het rookverbod hun omzet behoorlijk naar beneden is gekelderd, zo ook bij mij.

+
DF

EBKJ

1 juli was de datum dat het rookverbod inging en ik heb mij eraan proberen te houden. Tot ik er achter kwam
dat al mijn vaste gasten elke dag weer ‘fijn’ buiten stonden en mijn zaak leeg was, dat ze later kwamen en
eerder weggingen. De maand juli was een maand van regen en wind. Het was op een zaterdagavond dat ik
besloot, nadat er twee agenten langskwamen en vroegen beetje ruimte te maken omdat doorgang op het
trottoir werd belemmerd, weer te laten roken. Aangezien ik een terras heb van ongeveer 3,5m2 is dat
natuurlijk snel vol. Ik zag de omzet in juli behoorlijk naar beneden gaan en dat in vergelijking van de afgelopen
5 jaar. Ik heb toen besloten om maatregelen te nemen. Een rookruimte is niet mogelijk, want een
horecaruimte moet minimaal 35m2 zijn en dat red ik net aan. Een rookruimte is geen horecaruimte en
dus valt dat af. Dan rest er voor mij één ding en dat is “het rookverbod aan mijn laars lappen”.
Ik ben ondernemer en heb mijn centjes in mijn zaak zitten en als ik door slecht management mijn zaak
verlies, dan ben ik daar zelf schuldig aan. Maar als ik door maatregelen van de overheid in de knoei
kom te zitten en er zijn alternatieven, dan laat ik mezelf niet op mijn kop zitten en ga ik ten strijde.
Het artikel in de krant is heus begrijpelijk, maar de zegsman heeft één ding vergeten, en dat is te
communiceren met zijn collega’s.
Je kunt het verhaal ook omdraaien. Oneerlijke concurrentie is er zeker, want het verschil van oppervlakte tussen sommige zaken is zeer groot. Blijkbaar is de zegsman en zijn collega’s het met het
rookverbod eens, want ze zouden ook samen met de rokende cafés kunnen samenwerken, zodat hun
stem ook gehoord wordt. De cafés die weinig of geen oppervlakte hebben om iets van een rookruimte
te maken, moeten een keuze maken: het negeren en proberen door samenhorigheid van de collega’s,
wat overigens ver te zoeken is in Zandvoort, een front te vormen om hun zuurverdiende centen te
behouden of gewoon af te wachten wanneer ze hun personeel moeten ontslaan en/of de deuren
kunnen sluiten.
Ik denk dat niet één ondernemer zo in elkaar zit en zal strijden voor hun bestaan. Gelukkig bestaan er
ook ondernemers die wel het lef hebben om zich te verenigen in welke vorm dan ook en die hun stem
willen laten horen. Door te communiceren met mijn collega’s kwam ik er achter dat ik zeker niet de
enige ben die in deze situatie is beland. Een organisatie als Koninklijke Horeca Nederland, die de taak
heeft om ook voor de kleine ondernemers op te komen, laat ons helaas in de kou staan. Dus wordt het
tijd dat wij als horecaondernemers een keer de handen ineen slaan en een front vormen en de horeca
weer de horeca laten zijn en de gasten die wij ontvangen, weer gastvrij te behandelen.

Een bijzondere vriendschap

“Het mooie van Co is, dat ze ondanks ziekte en tegenslag
eerlijkheid erg”. Bep Petersen (bijna 88 jaar) vertelt vol
enthousiasme over haar bijzondere vriendschap met Coby

van Duivenbode (bijna 90 jaar). Een vriendschap die al
ruim 70 jaar duurt.

Mevrouw Coby van Duivenbode

Ruim voor de oorlog volgden
twee ondeugende tienermeiden samen de opleiding
‘Kinderverzorging- en opvoeding’ aan de Haarlemse
huishoudschool. Ze hadden
veel lol en hingen regelmatig
de beest uit. Spijbelen? Ook
daar hadden ze totaal geen
moeite mee. Tijdens de les
werd bijvoorbeeld Bep zogenaamd ziek. “Cootje, breng
jij Bep maar weg”, zei de juf

Inzet: Mevrouw Bep Petersen

vol medelijden. Coby begeleidde de arme Bep de school
uit. Eenmaal buiten zetten
ze het op een lopen richting … Rembrandtbioscoop!
“Daar zaten we dan voor een
kwartje op de eerste rij”. Bep
krijgt weer pretoogjes als
ze het vertelt: “We hebben
altijd zo vreselijk gelachen
samen!” Nadat de meisjes
de opleiding afgerond hadden, werd Bep kinderjuf in

Herfstvakantie

Nauwelijks bekomen van die eindeloze zomervakantie,
die vroeger altijd zonnig was en net voordat de sneeuw-

en ijszekere kerstvakantie begint, is het herfstvakantie.
Zo’n ‘tussendoorvakantie’ waarbij half Nederland te-

Ton Weber,
Café De Scharrel

genwoordig via reisbureau of internet een reisje boekt.
Wij vermaakten ons, afhankelijk van de weersomstan-
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www.autostrijder.nl
Zandvoort
Burg. v. Alphenstraat 102 - Tel. 023 57 145 65

18

Auto Strijder Zandvoort

= 1834

Uw Volkswagen partner

14

De attractie van Volkswagen.

x

Scirocco.

Oplossing Breinbreker
131

Oplossing Kakuro

door Mitzi Visser
50plus@zandvoortsecourant.nl

“Deze vriendschap is zó bijzonder, dat mag wel eens in de krant”

altijd opgeruimd en optimistisch is. En ik waardeer haar

De oplossing staat onderaan deze pagina
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en plaatsing van brieven te weigeren.

23

De bedoeling van de breinbreker
is de rekenkundige som op zo een
manier op te lossen dat hij klopt.
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.

eens is. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten
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Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud

13
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digheden, binnen- of buitenshuis.

Met een beetje geluk was het droog, zodat je je op strand
uit kon leven. Want het hele strand was immers weer van
ons, Zandvoortse kindertjes. De toeristen zaten allang
weer in der Heimat. Een bungalowpark was er toen nog
niet. Wij gingen eendjes voeren en spelen in de speeltuin
van de Vijverhut. Begroeven schatten in verlaten konijnenholen in de duinen, zoals statiegeldlesjes en andere
‘waardevolle’ dingen die we op strand gevonden hadden.

Aerdenhout en Haarlem
en Coby kinderverzorgster.
Tijdens de oorlog was het
contact minder omdat Coby
vanuit Zandvoort moest
evacueren, maar na de oorlog hadden ze weer regelmatig contact. Bep Petersen
woonde in Amsterdam en
Coby van Duivenbode runde,
samen met haar zuster Rie,
een manufacturenzaak in
de Zandvoortse Haltestraat.
Omdat Coby vanwege de
zaak niet vaak weg kon, pakte Bep regelmatig de ‘Blauwe
Tram’ naar Zandvoort. “In de
manufacturenzaak was het
altijd heel genoeglijk. Daar
dronken we kofie en spraken veel over vroeger”, vertelt Bep.

Toeval bestaat niet

Bep trouwde, kreeg een zoon
en een dochter en verhuisde
in 1956 naar Zandvoort. Toen
Coby en Rie op latere leeftijd
stopten met de manufacturenzaak, bleven ze bij elkaar
wonen. Toen Rie overleed,
kwam Coby uiteindelijk in
het Huis in de Duinen, waar
ze nu al acht jaar woont. Bep,

inmiddels weduwe, woont
met veel plezier op de Jac.P.
Thijsseweg, maar kwam vier
maanden geleden ongelukkig ten val en brak haar
schouder. Ze revalideert in
de ziekenboeg in het Huis in
de Duinen. Haar kamer blijkt
zich recht onder die van haar
hartsvriendin Coby te bevinden. Toeval? “Wat ook zo
leuk is aan Coby, is de manier
waarop ze zich jaarlijks voorbereidt op haar verjaardag.
Ze is in juni jarig, maar begint
in februari al met de voorbereidingen. Ze bestelt allerlei
lekkers. Er komen altijd veel
Zandvoorters op haar verjaardag, die écht ouderwets
gezellig is. Coby is dan het
feestelijke middelpunt en
geniet daar met volle teugen van. Ik wil haar voor haar
verjaardag meenemen naar
het pannenkoekenhuisje
de Duinrand.” Dat is nu dus
geen verrassing meer, maar
de vriendinnen hebben wel
weer iets leuks om naar uit
te kijken. En waarover ze zullen praten? Die goeie, ouwe
tijd, waarin ze zo vreselijk
gelachen hebben!

Memories
Maar voordat de herfst- of een andere vakantie begon,
mochten we de laatste gymles ‘apekooien’ en genoten
we van een extra lange alevering waarmee meester
Loogman wereldberoemd, in elk geval in Zandvoort, was
geworden: de avonturen van Sissi de Aap. Het door hem
bedachte verhaal is later ook in boekvorm verschenen en
vlogen als witte broodjes bij Bruna over de toonbank. Het
ging over chimpansee Sissi die door een circusdirecteur
aan Artis verkocht werd. Vriendje Tom vond het verschrikkelijk ‘zijn’ aap in een hokje te zien. Gé Loogman kon boeiend en zeer levendig vertellen en sprong plotseling tegen
het schoolbord, waarmee hij illustreerde hoe Sissi over het
hek van Artis ontsnapte. Superspannend! Natuurlijk heeft
het verhaal een happy ending. Uiteindelijk komt Sissi,
met behulp van vriendje Tom, in een groot buitenverblijf
van de Antwerpse Zoo terecht, waar hij met zijn vrouwtje
Lola en babychimp nog lang en gelukkig leeft. Ppfffff…de
vakantie kon beginnen…

Reiki:
universele levensenergie

Marianne Wijsman is Reiki Master en heeft een praktijk
aan huis. In haar behandelkamer klinkt rustgevende muziek en het ruikt er naar wierrook. Een aparte sfeer. Gaan

we zweverig doen? “Helemaal niet”, lacht Marianne, Reiki
heeft niets met zweverigheid te maken. Ik probeer alleen

een ontspannen sfeer te creëren.” Ze vertelt over haar
‘gave’.

Marianne Wijsman

“Het is geen gave, iedereen
kan het leren. De meeste
mensen doen het al onbewust. Denk maar wat je doet
als een klein kind valt en zijn
knie bezeert. Dan wrijf jij over
de knie. In wezen is dat ook
Reiki. Overal om ons heen is
de universele levensenergie,
die stroomt door iedereen
heen. De energie bevordert
het natuurlijke zelfgenezingsproces, wat ieder mens
heeft. Door energie door het
lichaam te sturen, breng
je iets wat uit evenwicht
is weer in balans. Omdat
een iriscopist opmerkte dat
Marianne heel gemakkelijk
energie kon doorgeven, adviseerde ze haar zich in Reiki te
verdiepen. Marianne volgde
diverse cursussen, waarbij ze
haar 1e en 2e graad haalde.
Ze verdiepte zich verder in
de Reiki-leer en behaalde
haar master en master-teacherschap. Ze kan er dus zelf
ook in lesgeven. “Je begint
met Reiki toe te passen op
jezelf. Door veel te oefenen
leer je vanzelf de energie te
voelen en kun je het doorgeven. Ervaring is de beste leermeester”, aldus Marianne.
Wat voelt Marianne zelf tijdens een behandeling? “Op
punten waar het lichaam in
onbalans is, stroomt er meer

energie door mijn handen.
Ik raak zelf mijn energie
niet kwijt, ik vang het alleen op en stuur het naar de
plaatsen waar het nodig is.
Mensen krijgen nooit te veel
of te weinig. En zelf word ik
er niet moe van, omdat het
mijn eigen energie niet is”,
zegt ze.

Toepasbaar bij klachten

Bij zowel geestelijke- als lichamelijke klachten kan Reiki
zeer heilzaam werken. Zowel
bij mensen als bij dieren.
Marianne, die jarenlang in de
ouderenzorg werkte, paste
vaak Reiki toe bij mensen die
last hadden van bijvoorbeeld
slijtage. “Die slijtage kan
ik natuurlijk niet oplossen,
maar ik kan de pijn die erdoor veroorzaakt wordt, wel
verminderen. Ook is het weldadig voor terminale patiënten. Mooi om te zien hoe rustig de mensen dan worden.”
Mensen met bijvoorbeeld
pijnklachten, vermoeidheidsklachten en stress laten zich
graag door Marianne behandelen. Wilt u ook eens
een heerlijk ontspannende
Reiki-behandeling ondergaan? Bel dan met Marianne
Wijsman, tel. 5715928 of mail
naar: Marianne.Wijsman@
casema.nl.
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Gemeentelijke publicatie week 43 - 2008
Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 14 oktober en
de verdere in week 42 door het college genomen besluiten
zijn 21 oktober vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de
Centrale Balie en op de website.

Nota Schuldhulpverlening ter inzage

In de vergadering van 30 september 2008 heeft het
college van burgemeester en wethouders van Zandvoort
Nota Schuldhulpverlening vastgesteld. Deze nota treedt in
werking op 23 oktober 2008 en ligt gedurende 6 weken ter
inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis en staat op de
website.

Commissie Welstand en Monumenten

Op 30 oktober vergadert de Commissie Welstand en Monumenten. De vergadering begint omstreeks 15.00 uur in de
commissiekamer. De exacte begintijd is afhankelijk van de
agenda. U kunt hiervoor het beste even contact opnemen met
de werkeenheid Bouwen, tel. (023)5740100.

ngekomen vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

Zandvoort:
- Haltestraat 58, wijzigen pui voorzijde, ingekomen 14 oktober
2008, 2008-193Lv.
- Kerkplein 7/Kleine Krocht, aanbrengen reclame-uitingen,
ingekomen 15 oktober 2008, 2008-195R.
Bentveld:
- Zandvoortselaan 363, plaatsen houten schermen met ramen,
ingekomen 14 oktober 2008, 2008-194Lv.

Ontwerpbesluit aanvraag kapvergunningen

- Flemingstraat,(hoek Flemingstraat bij de speeltuin) 14 iepen,
3 populieren, aanvraag ingekomen op 17 oktober 2008,i/.v.m
renovatie plantsoen.
- Keesomstraat, 12 iepen, Keesomstraat 277/375 5 stuks/ Keesomstraat 152/271 7 stuks, aanvraag ingekomen 17 oktober 2008,
i.v.m. renovatie plantsoen.
- Westerduinweg, 5 dennenbomen, i.v.m overlast.
De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens
openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van zes weken na publicatie hun zienswijzen schriftelijk
kenbaar maken bij het college van de gemeente Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

ervisielegging ontwerpbesluiten

Wanted

De 25-jarige Wes is een slome, ongeïnteresseerde
kantoorklerk. Dat verandert als de dodelijk sexy Fox
(Angelina Jolie) Wes rekruteert voor de Fraternity,
een genootschap van ongeloolijke moordenaars die
in het geheim de orde handhaven. De verdwenen vader van Wes was ook lid van het genootschap, en die
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Ontheffingen artikel 3.6 en 3.23 van de WRO

is kortgeleden vermoord. Wes wil wraak nemen en
besluit zijn slapende talenten als vechter en moordenaar te ontwikkelen en te verijnen. Onder leiding
van Fox wordt hij sterk, slim en uitgekookt. Maar hij
komt er langzaam ook achter dat de leden van het
genootschap gevaarlijker zijn dan hij dacht.

Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens
om met toepassing van artikel 3.6 en 3.23 van de Wet op de
Ruimtelijk Ordening ontheffing van de voorschriften van het
bestemmingsplan te verlenen voor het bouwen van 7 appartementen op het perceel Poststraat te Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2008-132Rv 1e fase).
Tevens is het college van Burgemeester en Wethouders voor-

nemens om met toepassing van artikel 3.23 van de Wet op
de Ruimtelijk Ordening ontheffing van de voorschriften van
het bestemmingsplan te verlenen voor het uitbreiden van de
woning op het perceel Saxenrodeweg 101 te Bentveld (bouwaanvraagnummer: 2008-148Rv).
Voormelde bouwaanvragen liggen met ingang van 24 oktober
2008 gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale Balie van
het gemeentehuis tijdens de openingstijden. Gedurende de
termijn van de terinzageligging kan een ieder schriftelijk of
mondeling haar/zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek van
uw brief “zienswijze” te vermelden.

Verzonden besluiten
Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

Zandvoort:
- Boulevard Barnaart 59, aanbrengen reclame-uitingen, verzonden 15 oktober 2008, 2008-183R.

Kapvergunningen verleend

Kapvergunning Verleend:
- Treubestraat 24, één esdoorn, verleend op 16 oktober 2008
- van Lennepstraat 43, twee coniferen, verleend op 16 oktober
2008.
- Zandvoortselaan 293, één esdoorn, verleend op 16 oktober
2008
- Wikkelaan 12, één eikenboom, verleend op 16 oktober
2008-10-17
- Gerkestraat t.h.v de Schelp, vier platanen, één esdoorn, het
verwijderen van acht platanen, verleend op 16 oktober 2008

Beverwijk. Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk. Telefoon:
(0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. E-mail: info@milieudienstijmond.nl
Beroep en voorlopige voorziening
Van 25 oktober tot 9 december 2008 kan tegen de vergunningen door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA, Den Haag. Bij spoedeisende belangen kan
tevens een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij
de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State. Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten
geen zienswijze te hebben ingediend tegen de ontwerpvergunning.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. 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. 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.

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen hebben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande besluiten in
beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen van een
beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een schorsende
werking wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank
dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In geval van
onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van de rechtbank te Haarlem.
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een
kopie van het beroepschrift. Voor het indienen van een verzoek
om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven…

Centraal telefoonnummer

Milieuvergunningen verleend

Openingstijden begraafplaats

De Milieudienst IJmond maakt namens het college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort het volgende bekend:
Verleende milieuvergunningen
1.Slotemakers antislipschool, een oprichtingsvergunning voor
een antislipschool/ rijvaardigheidscentrum, gelegen aan de
Burg. van Alphenstraat 106 te Zandvoort.
2.Stichting Beheer Dierentehuizen in Kennemerland voor
Dierentehuis Kennemerland, een revisievergunning voor dierenverblijven ten behoeve van dierenverzorging, gelegen aan
de Keesomstraat 5 te Zandvoort.
Deze milieuvergunningen liggen van 24 oktober tot 9 december 2008 ter inzage bij de Centrale Balie van het raadhuis
en bij de Milieudienst IJmond. Bezoekadres: Wijckermolen 2,

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag
t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 – 16.00 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
klachtenco rdinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur
Donderdag:
08.30 - 20.00 uur
Vrijdag:
08.30 - 12.30 uur
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d.
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de
Tollensstraat 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 collegelid
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling
verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur.

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.

autosport
Goed slot Ard Keff

Zandvoorter Ard Keff heeft het afgelopen seizoen in de
BMW E30 klasse meer dan waardig afgesloten. Na zijn

vervelende uitstapje op het Drentse Assen wist zijn ploeg
technici de BMW E30 toch startklaar te krijgen op het

Duitse Oschersleben. Keff wist daar vier van de vijf races
te winnen.

Ard Keff voorop in de strijd

Het was om het even, want
door zijn crash op het TT
circuit van Assen was onze
plaatsgenoot al eerder kansloos voor het kampioenschap.
Keff zou alleen op basis van
deze uitslagen de kampioen
moeten zijn in de BMW E30
klasse, maar door het éénmalige uitvallen op Assen
en de merkwaardige manier
van punten tellen, loopt de
boomlange Zandvoorter het
kampioenschap mis. Wellicht
dat een puntensysteem met
aftrek van bijvoorbeeld twee
slechte resultaten beter zou
kunnen zijn.
Tijdens het afsluitende
weekend in Zandvoort wist
onze plaatsgenoot een plek
te vinden in de voorste gelederen van het veld. De vrije
training werd onder natte

omstandigheden afgewerkt, maar de kwaliicatie
vond plaats op een opdrogende baan. Daar had de
Zandvoorter wel wat problemen. Hij zette een snelle tijd
neer, maar een link deel van
het veld kwam daar toch onder. De BMW hield tijdens de
kwaliicatie een aantal keren
in, bovendien verremde Keff
zich in de Tarzanbocht, wat
een platte kant opleverde
aan de rechtervoorband.
Desondanks wist hij in de
slotfase een tweede tijd neer
te zetten.
De eerste race kende voor
de Zandvoorter een goed
verloop. Hij had een goede
start, waardoor hij direct
de koppositie kon pakken.
Gedurende de race kon Keff
rustig werken aan zijn voor-

sprong. Hij bouwde die voorsprong mooi op. Uiteindelijk
wist hij bijna vier seconden
te pakken op de tot dan toe
bijna kampioen Etman. De
tweede race werd er iets aan
de BMW veranderd. De verandering moest leiden tot
minder overstuur, maar dat
pakte compleet verkeerd uit.
Toch wist Keff ook bij de start
in de tweede race de kop te
pakken. “De wegligging van
de auto was niet goed, daardoor kon ik geen voorsprong
nemen. Sander (Etman, red.)
zat in de eerste ronden
daarom ook zowat in mijn
kofferbak. Ik kwam te langzaam uit de bocht, omdat de
auto de neiging had om aan
de achterkant uit te breken.
Je gaat daardoor later op het
gas”, aldus Keff.
De race had oorspronkelijk
moeten gaan over twaalf
ronden maar na negen ronden ging de rode vlag uit,
omdat één van de deelnemers een gevaarlijke situatie
veroorzaakte. De voorsprong
op Etman was na deze negen
ronden twee seconden. Na
aloop van dit raceweekend
voelt Keff zich de morele
kampioen. De Zandvoorter
wist 15 keer als eerste de
inish te bereiken van de in
totaal twintig wedstrijden.
Een ongekend aantal overwinningen en toch geen
kampioenschap. Het kan
vreemd lopen.

golf

Spannend slot Strokeplay Club Kampioenschap
Op de baan van Open Golf Zandvoort is afgelopen zater-

dag het jaarlijkse Strokeplay Club Kampioenschap van
Sonderland gespeeld. Voor het eerst in de geschiedenis

van het kampioenschap moest een play-off gehouden

worden om te bepalen wie de clubkampioen van 2008
zou worden.

Onder grote belangstelling
gingen zes heren, die met
een gelijk aantal punten
waren geëindigd, van start in
de tweede ronde. Na het afslaan, chippen en putten ble22

ven er uiteindelijk nog twee
heren over: Harrold Bolkes en
Hans Kerkman. In de play-off
viel op de tweede hole de beslissing, Hans Kerkman was
de clubkampioen van 2008.

Dames

Bij de dames ging het een
stuk rustiger. Nadat de wedstrijdcommissie het aantal
slagen geteld had, bleek
Roos de Haan het minste
aantal slagen nodig te hebben gehad om 18 holes te
voltooien. Tijdens haar spel
vertelde ze dat voor haar het
spel vooral leuk en gezellig
moet zijn. Ze speelt niet om
te winnen. Is Roos niet wat
te bescheiden?

Slotakkoord nationale autosport bij
Formido Finaleraces

Het traditionele slotstuk van het nationale autosportseizoen zal komend weekend plaatsvinden op het Circuit

Park Zandvoort. Tijdens de Formido Finaleraces zal er gestreden worden voor de laatste en resterende punten in
het kampioenschap.

Toerwagen Diesel Cup

Tijdens de Wijzonol Trophy
haalde de equipe van Bertus
Sanders en Marc Koster de titel al binnen. Wat overblijft is
de strijd om de tweede plaats
in het kampioenschap. Ook
zullen veel equipes gebrand
zijn op het behalen van een
dagsucces om het raceseizoen met champagne af te
sluiten.
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basketbal - heren

Nuttige overwinning basketbalheren

Het herenteam van The Lions heeft zaterdag in eigen huis

een nuttige overwinning geboekt op het derde team van
het hoofdstedelijke Mosquito’s. Op een kleine inzinking in

het derde kwart na waren onze plaatsgenoten superieur
aan hun gasten.

Formule Ford

Ricardo van der Ende maakt een vreugdedans op het dak van zijn
BMW130i na het behalen van de titel in 2007 | Foto: Chris Schotanus

Van alle raceklasses woden
de kwaliicaties op zaterdag
25 oktober afgewerkt. Op
zondag 26 oktober worden
maarliefst tien races afgewerkt. Zowel op zaterdag
als zondag zorgen de drifters
uit de NL Drift Invitationals
tijdens de pauze voor de afwisseling.

Formido Suzuki
Swift Cup

In het tweede seizoen van
deze raceklasse zijn vooral de
aankomende autosporttalenten te zien, zal gestreden
worden om de opvolging van
de eerste kampioen Steve
Kirsch. Jeroen den Boer leidt
het kampioenschap. Zijn
voorsprong is niet groot en
bedraagt slechts vier punten. De naaste belager in het
kampioenschap voor Den
Boer is Sandra Douma.

Samsung BMW 130i Cup

Dat een veld niet groot hoeft
te zijn om toch leuke gevechten te zien, heeft de Samsung
BMW 130i Cup bewezen.

Grootste titelkandidaat is
Bas Schothorst. Hij wist dit
seizoen tijdens elk evenement
minimaal een van beide races te winnen. Schothorst
kan tijdens de Finaleraces de
titel veilig stellen, maar dan
dient hij rekening te houden
met opponenten als Jan Joris
Verheul en Bertus Sanders.
Zandvoorter Dillon Koster zal
in deze klasse te zien zijn. Of
oud-Zandvoorter Jan Lammers
ook aan de start verschijnt is
nog niet duidelijk.

Dunlop SportMaxx
Clio Cup

Al jaren probeert Pim van Riet
een kampioenschap binnen
te halen. Vorig jaar zag hij de
titel aan zich voorbij gaan,
die ging naar Tim Buijs. Van
Riet bewaart slechte herinneringen aan de Finaleraces
van 2007 en zal daarom met
gemengde gevoelens naar
de Zandvoortse racepiste
afreizen. Een incident in de
tweede race zorgde vorig jaar
voor uitschakeling, waardoor
hij de titel mis greep.

Simon Knap wist net als de
equipe Sanders en Koster
in de Toerwagen Diesel
Cup het kampioenschap al
veilig te stellen tijdens de
Trophy of the Dunes. Knap
kende een sterk begin van
het seizoen, met onder andere zeges tijdens de Proile
Tyrecenter Pinksterraces en
de Jubileum races. Zandvoorter Jan Paul van Dongen
wil zijn enigszins tegenvallende seizoen afsluiten met
een mooi slotweekend.

Benelux Racing League

Een broederstrijd zal uitmaken wie de titel in de
BRL gaat ophalen. Met nog
twee races te gaan gaat de
titelstrijd tussen twee teamgenoten: Donald Molenaar
en Sandor van Es. Maar
ook Donny Crevels maakt
met een theoretische kans
op de eindoverwinning. In
de BRL Light divisie is het
Marijn van Kalmthout die
het kampioenschap leidt.
Niels Hartvelt en Eric van
den Munckhof volgen in de
stand om het kampioenschap. Theo Stor en Peter
Furth uit Zandvoort zullen
proberen mee te strijden
voor een podiumplek.

Toegangskaarten

Toegangsbewijzen zijn in de
voorverkoop aan te schaffen via het Ticket CallCentre
(0900 – 9000 500) of aan
de circuitkassa’s. Een weekend duinkaart kost € 12. Een
weekend paddockkaart, met
toegang tot het rennerskwartier, kost € 35.

De beide topscorers aan het werk in de verdediging

Lions begon sterk met aan de wedstrijd en leek na het eerste
kwart op weg te zijn naar een monsteroverwinning. Vooral Ron

v.d. Meij en Robert ten Pierik konden zich aanvankelijk uitleven
waardoor er na tien minuten een 25-5 stand op het scorebord
stond. Ook in het tweede kwart wisten de Zandvoorters positief af te sluiten en gingen met een 43-16 stand rusten.

Vorige week vrijdag wisten de futsallers van ZSC’04 een

In het derde kwart, vaak de achillespees van de Zandvoortse
heren, ging weer van alles mis. Alhoewel er met
de basis gestart werd, konden zij niet zoveel indruk maken als het eerste kwart. Verdedigend
klopte er niets van en ook de aanvallen liepen
niet echt goed. De Amsterdammers daarentegen kregen vleugels door het ‘gestuntel’ van
de gastheren en kwamen terug tot elf punten. Verder liet Lions ze niet komen. Een sterk
laatste kwart, met veel scores van Ten Pierik,
zorgde uiteindelijk toch nog voor een groot
gat: 76-59.

de ploeg draait al een tijdje bovenin mee in de 2e klasse.

Duidelijk is dat Lions, als het loopt, in een
mooie klasse terecht is gekomen met goede
stegenstanders. Dat er ook een andere kant
is, hebben de tweede en derde wedstrijd van
dit seizoen aangetoond, die ‘schlemielig’ verloren werden. Volgende week zaterdag spelen
de heren om 20.15 uur in Alkmaar tegen het
plaatselijke Guardians in sporthal de Hoornse Vaart. Topscores:
Ron v.d. Meij: 29; Robert ten Pierik: 16 en Evert Bol 10.

basketbal - dames

Dames verliezen in laatste kwart

Het is het damesteam van The Lions net niet gelukt om de
thuiswedstrijd van afgelopen zaterdag tegen het Amster-

damse BC Schrobbelaar positief af te sluiten. In het laatste

kwart kwam Schrobbelaar langszij en voorbij het Zandvoortse team. Een ongemeend spannend duel eindigde

uiteindelijk in 62-68 en kon de invalster voor coach Richard
Koper, Henriëtte Geurtse, hem geen cadeautje aanbieden
in de vorm van een overwinning.

Het eerste kwart liep vanuit Zandvoorts oogpunt gezien
voorspoedig, getuige de 20 (!) punten die het team maakte.
Schrobbelaar echter liet zich de kaas
niet van het brood eten en maakt 18
punten. Ook het tweede kwart ging
het gelijk op met een lichte voorsprong voor onze plaatsgenoten
waardoor er bij rust een 31-27 score
op het formulier stond.
Aanvankelijk bood het derde kwart
hetzelfde beeld. Een steeds aan de
goede kant van de score staand
Lions dat echter niet bij machte
was om weg te lopen bij hun tegenstanders. Toen Schrobbelaar een
‘streak’ van 10 punten op rij maakte
en Lions daar slechts 4 tegenover
konden stellen, kenterde het even-

futsal
Belangrijke winst ZSC’04

wicht en kwam Zandvoort voor het eerst in de wedstrijd in
de problemen. Met de laatste tien minuten te gaan stonden ze echter nog steeds op voorsprong: 47-46. Het vierde
kwart bracht een nogal fysiek spelend Schrobbelaar op de
vloer, waar Lions misschien wel door geïmponeerd werd. Een
uitstekende arbiter, die echter niet door haar collega werd
gesteund, moest toen alle zeilen bijzetten om het niet uit de
hand te laten lopen, hetgeen echter slechts ten dele lukte.
Schrobbelaar rook bloed en de overwinning die eigenlijk toch
nog ‘groot’ uitviel: 62-68.
Zaterdag speelt het damesteam in ’t Spectrum in Hoofddorp
tegen Hoofddorp 1. Deze wedstrijd begint om 20.15 uur.

belangrijke winst te behalen op Onze Gezellen, kortweg
ZOG. Vanzelfsprekend was de overwinning op het eerste
team van ZOG allerminst een vanzelfsprekendheid, want

ZSC’04 had in de beginfase in
de eigen Korverhal het betere van het spel. Echter omdat
keeper Sander van der Wal
soms als een extra aanvaller
opkomt, viel het eerste doelpunt door een uittrap van de
keeper van ZOG aan de kant
van de bezoekers. Toch bleven de Zandvoorters rustig
en mede door het spel van
Maurice Moll kwamen de
gastheren aan het eind van
het eerste bedrijf uit op 2-1.
In de tweede helft liep
ZSC’04 verder weg. Bij een
5-1 tussenstand kwam ZOG
toch weer terug, waardoor
de marge teruggebracht
werd tot slechts twee doelpunten in het voordeel van
de Zandvoorters. Na de 5-3

“Sport is goed voor lichaam en geest”

www.sportinzandvoort.nl

adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden
van alles wat in Zandvoort leeft. De adverteerders in de krant
van deze week zijn:
Administratiekantoor

Dierenarts Dekker

Algemene uitvaartbegeleiding

Gemeente Zandvoort

K. Willemse

Zandvoort

Auto Strijder

Autobedrijf KariMo

Autobedrijf Zandvoort

Dorsman Assurantiën
IJzerhandel Zantvoort
Jobtide

Ondernemers Vereniging
Zandvoort

Beauty Balance by Sheila

Pluspunt Boomhut

Bloemsierkunst Jef &

Sani Dump

Bertram & Brood
Henk Bluijs

Café Alex

Café Oomstee

Café ‘t Badeendje

Cense en van Lingen
Chin Chin

Circus Zandvoort
Sabine Dijkstra blokt haar tegenstandster uit

gingen onze plaatsgenoten
toch weer beter voetballen
en liep de ploeg van coach
Marcel Paap uit naar 8-3.
“Uiteindelijk mochten ze blij
zijn dat ze niet met dubbele
cijfers de zaal uit konden,
want we hadden toch een
aantal behoorlijke kansen.
Bij 5-3 zag ik even dat er wat
vertwijfeling insloop, maar
we bleven ons eigen spelletje spelen en dat leverde ons
de winst op”, aldus Paap. De
doelpuntenmakers waren
Maurice Moll die vier treffers voor zijn rekening nam.
Van der Wal en Mark Hoppe
maakten beiden twee doelpunten. De volgende wedstrijd komende maandag om
19.55 uur tegen ZOG 2 in de
OG-hal in Haarlem.

Danzee

Sam van Lingen Haarlem B.V.
Sea Optiek

Selekt Vracht
Take Five

Uitvaartcentrum Haarlem

Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van Schaik Omaco Makelaars
Van der Valk &

Swart Notarissen
23

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR Zandvoort Tel: 023-5 715 715

royaal

www.cvl.nu

in prijs verlaagd

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie
fors in prijs verlaagd

Kostverlorenstraat 94

Prinsenhofstraat 5-B

Dr. J.G. Mezgerstraat 43

Zeer verrassende en royale 2-onder-1 kap villa aan de rand van het groene
hart van Zandvoort op 882 m2 eigen grond. De vormgeving van deze
woning is bijzonder en daardoor ook de indeling, bovendien beschikt dit
huis over 4 verdiepingen, 5 ruime slaapkamers en een groot souterrain;
voor verschillende doeleinden in te richten. Naast de zeer ruime inpandige
garage is ook er voldoende parkeerplaats voor meerdere auto’s op de oprit
in de voortuin. De achtertuin met diverse terrassen is onder architectuur
aangelegd.

Op loopafstand van centrum, station en strand gelegen royale,
luxe maisonnette met ruim dakterras van ca. 40 m2 op het zuidoosten,
3 slaapkamers, woonkeuken en een inpandige garage.

Modern 4-kamer hoekappartement op de 1ste verdieping van het vlak aan
de boulevard gelegen complex “Ruyterstede”. De woonkamer heeft veel
lichtinval en geeft toegang tot het balkon. De open keuken is modern, de
badkamer is luxe en beschikt over een ligbad en douche. Er zijn 3 slaapkamers waarvan 2 met zeezicht en in de onderbouw bevindt zich de berging
en garage. Het complex beschikt over een lift.

• Gebruiksoppervlakte ca. 260 m2
• Perceeloppervlakte 882 m2

Vraagprijs: € 1.095.000--

•
•
•
•
•

Midden in het centrum en toch rustig gelegen
Garage met elektrisch bedienbare deur
Alle vertrekken v.v. paneeldeuren, strak stucwerk
Geheel v.v. dubbele beglazing
Gebruiksoppervlakte ca. 140 m2

Vraagprijs: € 465.000,-- maisonnette
€ 40.000,-- inpandige garage

vaste prijs

nieuwe prijs!

• Wit gestuukte muren en plafonds
• Eventueel garage onder in het gebouw te koop
• Gebruiksoppervlakte ca. 85 m2

Vraagprijs: € 209.000,-- appartement
€ 27.500,-- garage

nieuw

Burg. van Fenemaplein 22/10

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 27

R. Ketellapperstraat 20

Op de 5e verdieping gelegen ruim 4 kamerappartement (verbouwd naar
3 kamers) met geweldig uitzicht over de boulevard, strand en zee.
Balkons aan zowel land- als zeezijde en het complex beschikt over een lift.

Goed onderhouden vrijstaande villa met 3 slaapkamers, wijnkelder,
waskamer, hobbykamer, zonneterras aan de voorzijde, besloten en vrij
gelegen achtertuin, oprit en ruime garage voor 3 auto’s. De woning staat in
een rustige groene woonomgeving waar alleen bestemmingsverkeer komt
en grenst aan een prachtig natuurgebied.

Deze zeer royale, goed onderhouden, uitgebouwde 2 onder 1 kap villa met
4 slaapkamers, oprit en garage beschikt over alle comfort die u zich kunt
wensen. We noemen graag de royale woonkamer met erker en haard, de
strak vormgegeven luxe woonkeuken met bargedeelte, de luxe badkamer
met massagedouche en whirlpool. Ook de achtertuin met zonneterrassen en
een automatisch sproeisysteem ontbreken niet bij deze woning.

•
•
•
•
•
•

Nette keuken en moderne badkamer
Berging in de onderbouw
Parkeren middels vergunningensysteem
Inboedel is eventueel ter overname
Enige modernisering gewenst
Gebruiksoppervlakte ca. 100 m2

Oude vraagprijs: € 239.000,-- NIEUW! vaste prijs € 209.000,-

•
•
•
•
•

Geheel voorzien van hardhouten kozijnen en dubbele beglazing
Buitenzijde geschilderd in 2006
Vloerverwarming begane grond en 1e verdieping
Alarminstallatie (met onderhoudscontract)
Gebruiksoppervlakte ca. 200 m2, perceeloppervlakte 360 m2

Vraagprijs: € 795.000,--

• Strakke afwerking met hoogwaardige materialen
• Gebruiksoppervlak ca. 175 m2
• Perceeloppervlakte 347 m2

Vraagprijs € 624.000,--
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Het wekelijkse nieuwsblad
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl
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Actueel

Courant
9

Eerste ‘poppy’
voor Tates

Cultuur

Zie onze advertentie op de achterpagina

11

Inschrijven voor
Circuitrun 2009

Rubriek

Expositie
Str@ndleven21

De School in Gereformeerde kerk
Voorlopig heeft de nieuwe basisschool in Zandvoort, De School, een eigen gebouw tot
•
•
•
•

Speculaasbrokken
Broodje “Hete Kip”
Speculaasstaven
Cake naturel en
chocolade-marmer
• Weekendtaartje

€ 4,95
€ 2,95
€ 4,95

30

haar beschikking gekregen. Vanaf 21 oktober jongstleden is de oude Gereformeerde kerk
op de hoek van de Emmaweg en de Julianaweg de thuisbasis voor deze op sociocratische
leest geschoeide basisschool.

Sport

Finaleraces op
nat circuit

Garagehuurders
huur opgezegd
Woningbouwvereniging EMM bezit garages, bergingen en/

of parkeerplaatsen door het hele dorp die worden verhuurd.
Een groot aantal huurders is per 1 december aanstaande de

€ 4,50
€ 7,95

wacht aangezegd. Via een brief hebben zij verstaan gekre-

gen dat zij de garages, die niet in hun huidige woonwijk

Stap ook eens binnen
voor een heerlijk kopje
kofie met een gebakje.

liggen, leeg moeten opleveren. Omdat er voor garages, ber-

gingen en/of parkeerplaatsen geen huurbescherming bestaat, komt een link aantal van hen in de problemen.

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

MEIJER
A D V O C AT E N
Arbeids-, huur en strafrecht
Echtscheidingen, (verweer) incasso
Immigratierecht
Verspronckweg 1, Haarlem
023 – 534 71 56
(Bel voor gratis oriëntatiegesprek)
(ook voor geinancierde rechtshulp)

www.meijeradvocaten.nl

Zandvoort Optiek

ALLE MONTUREN
50% KORTING
ALLE ZONNEBRILLEN
25% KORTING
Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

De Mannetjes
EMM garages

‘Opnieuw een verschuiving
van het parkeerprobleem’

De voormalige Gereformeerde kerk fungeert nu als schoolgebouw

Huisvesting voor De School
is de afgelopen maanden
nogal een ‘hot’ item geweest
in Zandvoort. De gemeente,
die verplicht voor huisvesting
moet zorgen, had eerst het
plan geopperd om een aantal
containers op het grasveld bij
de Oranje Nassauschool (ONS)
te plaatsen en die geschikt
te maken voor onderwijs en
ondersteunende activiteiten.
Daartegen kwam het schoolbestuur van de ONS in opstand
en het plan ging de prullenbak
in. Daarna kwamen nog een
paar mogelijkheden naar boven die allen op weerstand of
onmogelijkheid stuitten. Tot
slot kwam de Gereformeerde
kerk in beeld. Deze was door
de woonstichting EMM/
De Key gekocht, nadat de
Zandvoortse Gereformeerde
gemeenschap zichzelf had opgeheven. EMM/De Key wenste
het gebouw te laten zoals het
is. Overleg tussen de directie
van de woonstichting en de
gemeente werd al snel geho-

noreerd door de stichting: De
School mocht het gebouw gebruiken voor lesdoeleinden.
Een aantal weken geleden
belegde de gemeente een
informatiemiddag die bedoeld was om eventuele onrust bij de buurtbewoners
weg te nemen. De reactie
van de buurt gaf echter een
ander beeld dan wethouder
Gert Toonen gedacht had. Er
was wel degelijk weerstand
in deze nogal rustige buurt.
Omwonenden verwachten
overlast van ouders die gedurende de hele dag hun
kinderen komen brengen en
halen. Een enkeling vreesde
zelfs voor overlast tijdens het
speelkwartier en wel zo erg
dat er niet meer in de tuin zou
kunnen worden gezeten.
Toch heeft het college de
procedure voor de wijziging
van het bestemmingsplan
gestart met als resultaat de
verhuizing van De School

uit gebouw De Golf, waar
tijdelijk twee lokalen van de
Beatrixschool werden gebruikt, naar de Gereformeerde
kerk. Ondertussen heeft de
gemeente ook niet stil gezeten en heeft het interieur van
het kerkgebouw aangepast
en is alles opnieuw geschilderd. Ook is er een nieuw
afsluitbaar hek rondom het
terrein verschenen.
Nu echter komt de spannendste tijd voor De School.
De komende twee jaar zal
De School zich moeten bewijzen. Als er binnen die periode minder dan het door
het ministerie voorgeschreven minimale aantal leerlingen zich hebben aangemeld,
gaat het hele feest niet door.
De grote vraag is dus of dit
zeer vernieuwende onderwijsconcept aan zal slaan
in Zandvoort en de directe
omgeving. Slechts dan kan
De School een zonnige toekomst tegemoet gaan.

Vele huurcontracten voor o.a. garages worden door de EMM ontbonden

In de brief die door de EMM
aan een huurder van een
EMM-garage is gestuurd,
wordt de situatie uitgelegd:
“Vanwege de grote vraag is
er een wachtlijst aangelegd
met huurders van EMM die
een garage, parkeerplaats
en/of berging zoeken. In het
nieuwe verhuurbeleid, dat op
1 januari 2007 is ingegaan, is
onderstaande volgorde van
toewijzing opgenomen: Om

te bepalen wie het eerst in
aanmerking komt, worden
eerst alle ingeschreven huurders die wonen in de wijk
waar een garage, parkeerplaats of berging vrijkomt
geselecteerd. Zijn er geen
kandidaten uit de eigen wijk,
dan komen de ingeschrevenen uit de andere wijken in
aanmerking.”

vervolg op pagina 3

Dinsdag 4 november en op woensdag
5 november vergadert de gemeenteraad
over de Begroting 2009.
Beide vergaderingen starten om 19.00 uur.
In deze krant een handige samenvatting van
de begroting – De Begroting in één oogopslag.

1

Ik ga slapen ik ben moe
sluit mijn beide oogjes toe.
Heere houdt ook deze nacht
over mij getrouw de wacht.
Toch nog onverwacht is van ons heengegaan
mijn lieve vrouw, onze liefhebbende moeder,
schoonmoeder en onze trotse oma

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~
~ Verzorging van overledene ~
Begeleiding
voor nabestaanden ~
~
Persoonlijke
aandacht
voor U en Uw dierbare ~
~
Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Marijtje Koning-Keur
-Zus* 13 augustus 1926

† 26 oktober 2008

Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

Joop

11 oktober - 24 oktober 2008

Moeder van :

Marijke en Gerard
Henk en Annemieke

Geboren:

Oma van

Irene en Marco
Gerard jr. en Marjon
Mascha en Wouter
Sjoerd
Eric
Wilko en Sheena
Lianne

Omi van

:

Shanna

Catharina van Renesstraat 10
2041 BJ Zandvoort
Er is gelegenheid tot afscheidnemen en condoleren op
donderdag 30 oktober van 19.30 tot 20.00 uur in
Uitvaartcentrum Zandvoort, Tollensstraat te Zandvoort.
De crematieplechtigheid vindt plaats op vrijdag 31 oktober
om 16.15 uur in crematorium Westerveld, Duin en
Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis (Velsen).
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de
ontvangkamer van het crematorium.

Sinds 1992 uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

Ryan, zoon van: van der Kuijl, Marcel Theo en: Nijssen,
Jessica.
Shamal Raphael, zoon van: Abdoelrahman, Faroek en: Hakhof,
Irene Julia Alice.

Ondertrouwd:

Kooter, Marcus Nicolaas en: de Koe, Maria Margaretha
Yolanda.
Vossen, Gerardus Albertus en: van Loon, Bianca.

Overleden:

Maissan, Johannes Albertus Dominicus, oud 58 jaar.
van der Hoeven geb. Kuipers, Edith Erna, oud 66 jaar.
Kirk, Charles David Johann, oud 78 jaar.

kerkdiensten
ZoNDAG 2 November
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
www.aap-parochie.nl
10.30 uur pastor D. Duijves
RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor C. van Polvliet

a
t
e
okt/nov w
Do 30 04.06 1 1 . 5 4 1 6 .1 8
Vr 31
0 0.1 5 04.36 1 2 . 3 4
Za 1
01.00 0 5 . 1 1 1 3 . 1 5
Zo 2
0 1 . 1 5 05.45 1 3 . 5 7
Ma 3
01. 45 06.16 1 4 . 2 5
Di 4
02.25 06.46 1 4 . 5 6
Wo 5
03.20 07.25 1 5 . 3 5
Do 6
04.04 08.15 1 6 . 2 5

r

16.49
1 7. 2 1
1 7. 5 6
18.25
18.59
19. 45
21.04

Grand Café & Restaurant
Zoekt gemotiveerde collega’s

medewerker/ster
bediening
voor zowel de dag - als
avonddienst
werktijden in overleg
Ben jij gastvrij en service gericht
en heb je oog voor detail neem
dan nu contact met ons op.
Per e-mail: cafeneuf@cafeneuf.nl
of 06-26178819
Haltestraat 25
2042 LK Zandvoort

colofon

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM

2

Hoog

Laag

Bladmanager: Gillis Kok

Bloemen & gezelligheid

DIRECTE
HULP
OVERLIJDEN

Hoog

Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

A LTIJD
BI J

Laag

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT

Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Hoog

burgerlijke stand

Vrouw van :

:

waterstanden

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort
Druk: Dijkman offset
Visseringsweg 40 - Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders

Iets te (ver)kopen?
Plaats een Zandkorrel
(zie pagina 14)

Tel. 06-1139 1478 • info@zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl
Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Gestructureerde aanpak
tegen geluidoverlast
Het basisteam Zandvoort van de politieregio Kennemerland gaat geluidsoverlast gestructureerd aanpakken. Door
middel van een drietal,kaarten wordt duidelijk gemaakt
wat er aan de hand is.
De melder van geluidsoverlast krijgt een groene kaart
met de melding wat er met
zijn/haar klacht gebeurd
is. De overlast veroorzaker
krijgt in eerste instantie een
gele kaart met de mededeling dat deze geregistreerd
wordt. Deze gele kaart geldt
als een waarschuwing. Bij
de volgende klacht tegen
dezelfde veroorzaker, krijgt
deze een rode kaart. Ook deze
kaart wordt geregistreerd en
tevens zal er proces-verbaal

worden opgemaakt. Mocht
er na deze rode kaart weer
een klacht van dezelfde veroorzaker binnenkomen, dan
wordt er naast een nieuw
proces-verbaal ook het geluidshinderveroorzakende
apparaat in beslag worden
genomen. Met deze maatregel wil de politie in Zandvoort
via een eenduidige aanpak
door alle politiemensen inbreuk op het woongenot van
de inwoners van Zandvoort
beperkt houden.

Een leuk uitje
In juni is de Nationale Uitjestest gehouden onder bezoe-

Herfstduik Wereld Natuur Fonds:
Duik mee voor de wonderen van de zee
Komende zondag 2 november zal voor de

tweede keer de herfstduik van het Wereld
Natuurfonds (WNF) en Center Parcs worden
georganiseerd. Na het succes van vorig jaar

zullen nu naar schatting een klein duizend
‘duikers’ meedoen. De presentatie is in han-

den van de bekende presentator Gaston
Starreveld.

De duik staat in het teken
van de ‘wonderen van de
zee’. Dit jaar wordt speciale aandacht gevraagd voor
de zuidelijke zeeolifant, de
blauwe vinvis en de clownsvis, die in hun bestaan worden bedreigd. Iedereen kan
gratis meedoen aan de duik.
Bij inschrijving ontvangen de
duikers, zolang de voorraad
strekt, een gratis plonspakket met hierin een zwemband en een T-shirt. Behalve

Clownvis

aandacht vragen voor de zeewonderen maken de deelnemers kans op mooie prijzen.
Per 100 duikers stelt Center
Parcs een gratis weekend of
midweek in een park naar
keuze in Nederland ter beschikking. Bovendien krijgt
de persoon die het hoogste
sponsorbedrag bij elkaar
brengt van Center Parcs
een VIP-arrangement in één
van de parken in Nederland
aangeboden. De deelnemers

kunnen zich laten sponsoren.
Het geld dat zij ophalen gaat
naar projecten van het WNF
waar deze drie zeewonderen
leven. Sponsorformulieren
staan op www.wnf.nl/duikmeeinzee.
Inschrijven kan vanaf 12.30
uur in het hotel van Center
Parcs. Daarna is er een warming-up en zal om 14.00 uur
het sein voor de herfstduik
worden gegeven.

kers van de website www.eropuit.nl. Bezoekers werd gevraagd een zeer uitgebreid testrapport in te vullen en ruim
44.000 mensen gaven aan deze oproep gehoor.
In dit rapport werd niet alleen gevraagd een eindcijfer
voor een uitje te geven, maar
ook om cijfers te geven voor
bijvoorbeeld het personeel,
de kofie, hoe interessant of
juist heel romantisch het
uitje was. In de top 10 lijst
eindigde het Zandvoortse
strand op een verdienstelijke 9e plaats, net boven
het strand van Noordwijk.
In de conclusie stond o.a.:

cartoon

Zandvoort is het leukste
strand van Nederland. Het
is er romantisch, ontspannen en zeer populair onder
de Noord-Hollanders. Dat
laatste is misschien niet zo
verrassend, het is voor hen
immers een thuiswedstrijd.
Wat wel verassend is, is dat
de Zandvoortse kofie in de
top 10 staat. Want kofie en
strand, dat is toch een onverwachte combinatie.
Hans van Pelt

Blauwe vinvis

Zuidelijke Zeeolifant

vervolg EMM garages - voorpagina
“U huurt een garage van
EMM in de wijk [x] en woont
in de wijk [y]. Hierbij zeggen
wij u dan ook de garage conform het nieuwe verhuurbeleid van EMM op. Wij stellen
voor om met ingang van 1
december 2008 de huur te
beëindigen. U ontvangt van
ons nog een oficiële opzegging met daarin de datum
en het tijdstip waarop onze
opzichter de sleutel in zal
nemen”, aldus de brief van
de EMM.

Opslagplaats

De huurders die er nu uit
moeten hebben de garages
al vaak vele jaren en zijn ondertussen niet meer woonachtig in de wijk waar ‘hun’
garage staat. Een aantal
gebruikt de garage als op-

slagplaats voor goederen die
niet direct nodig zijn maar er
zijn er ook die bijvoorbeeld
er een boot voor de winter
in stallen of de motor waar
zij gedurende de zomer veel
op rijden. Natuurlijk zijn er
ook die hun auto er stallen
en met de fiets naar huis
gaan. Een huurder die anoniem wenst te blijven: “Wij
hebben nu een groot probleem want waar moeten
we met onze spullen naar
toe? Ik kan moeilijk onze
boot in de gang leggen. En
ons huis is te klein om alle
kleding en andere zaken in
op te slaan.”

Reactie EMM

EMM begrijpt dat het vervelend is voor mensen die
al jaren een garage, par-

keerplaats of berging huren
en nu een brief hebben gekregen. EMM wil er echter
graag voor zorgen dat het
verhuurbeleid van garages,
parkeerplaatsen en bergingen overal op dezelfde
manier wordt toegepast. Er
staan namelijk veel huurders
van EMM op de wachtlijst.
Ook heeft EMM zelf een aantal garages, parkeerplaatsen
en bergingen in gebruik. Dit
gebruik wordt eveneens
tegen het licht gehouden
en ook deze gaan voor een
groot deel weer de verhuur
in. Op deze manier kan de
corporatie haar huurders
op de wachtlijst helpen. Het
gaat nu om een eenmalige
actie om de verhuringen aan
het nieuwe beleid te laten
voldoen.

column

Volgens mij…

staat Zandvoort positief
vermeld in de top 10 van de
Nationale Uitjestest. Ruim
44.000 toeristen hebben meegedaan om de 1000 uitstapjes
te testen. De eeuwige strijd om
de eerste plaats komt ook in
deze test naar voren. Zo staat
Zandvoort afwisselend met
Noordwijk en Scheveningen op
het ereschavot. Verder lees ik
dat het strand van Zandvoort
minder romantisch en minder leerzaam is dan de andere
twee badplaatsen. En met de
lekkerste koffie en bij de 55
plussers staan we in de top 10
van gezellige uitstapjes op de
laatste plaats. Persoonlijk vind
ik het een magere score, dat
moet hoger.
Maar hoe bekend is Zandvoort eigenlijk in het buitenland? Dat vraag ik me af tijdens
onze laatste vakantie op Kreta.
Nieuwsgierig wil ik weten
waar mijn medehuurders van
het complex vandaan komen.
Het gezelschap is zeer gemêleerd en bestaat uit: Noren,
Schotten, Fransen, Engelsen
en Australiërs. “Zandvoort?
Nog nooit van gehoord!” We
vertellen dat het dicht bij
Amsterdam ligt. Bingo, daar
scoren we mee. Ook Haarlem
lukt nog, maar dan houdt de
kennis op. Als joker gooien we
nog het circuit in de groep
met als toetje de A1GP. Ook nu
gaat er geen belletje rinkelen.
Hoe is dat toch mogelijk? Zijn
de mensen ergens anders in
geïnteresseerd? Beslist niet
want, net zoals wij, zijn ook zij
strandaanbidders.
Er is zelfs een overeenkomst met de Griekse badplaats en Zandvoort. Beide
hebben ze de blauwe vlag!
Hoewel de eisen misschien
lager zijn dan in Nederland
zijn ze toch genomineerd.
We genieten van de heerlijke
zon, het schone strand, de
blauwe zee en de Griekse kofie maar ergens zit het ons niet
lekker. Volgende keer
nemen we folders
mee om Zandvoort
te promoten. Diep in
mijn hart blijf ik een
scharrekop.

Nel Kerkman

familieberichten
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Hair & Beauty
Wenst Sheila heel veel succes met de opening van
schoonheidssalon
“ Beauty Balance by Sheila “
Wij zijn super blij met jou als collega en vinden
het ijn dat onze klanten nu ook weer terecht
kunnen voor diverse schoonheidsbehandelingen.
Heel veel liefs,
Feikje & Merel

de “Lijsterhof”
Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen
Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
en volgens afspraak

Lijsterstraat 7 - 2042 CH Zandvoort - Tel. (023) 571 58 47

Beauty Balance by Sheila
Tel: 0651822167
Do: 9.00 tot 21.00 uur
Za: 9.00 tot 17.00 uur

Passage 46-48, 2042 KV Zandvoort
www.eetcafe-boomerang.nl
Tel. : 023-5719213 / 06-54616830

5
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10

Najaarsbeplanting
Bemesting
Tuinaarde

11

Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93 - dinsdags gesloten

Administratiekantoor

Wij gaan er even tussenuit
en zijn 27 november
weer geopend.

1

8
9

Studio Total Care
Potgieterstraat 24
2041 PC Zandvoort
Tel: 023-5719633
Di t/m vrij: 9.00 tot 17.30 uur
Do: koopavond tot 20.30 uur
Za: 9.00 tot 17.00 uur

evenementen agenda

Dierenartsenpraktijk

novnovnovnovnovnovnov

Studio Total Care

K. Willemse
Administratie en
belastingaangiften
voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf

14
16
16
16

22

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl

28
30

November

Week 44 • 2008

Bazaar Protestantse kerk - Jeugdhuis en kerk
19.30-16.00 uur
Alzheimercafé - Pluspunt vanaf 19.00 uur

Wethouder Wilfred Tates heeft in zijn hoedanigheid als 1e locoburgemeester vorige week

de eerste ‘poppy’ in Zandvoort opgespeld gekregen. De ‘poppy’, Engels voor klaproos,
staat symbool voor alle gesneuvelden in de laatste oorlogen en is over komen waaien uit
de Angelsaksische landen.

Genootschapsavond - De Krocht,
aanvang 20.00 uur
Zandvoort 500 - Circuit Park Zandvoort
Jazz in Zandvoort - Met gitarist Jeanfrancois
Prins. De Krocht, aanvang 14.30 uur
Dag van de Mantelzorger Pluspunt, 10.00 - 15.00 uur
Genootschapsmiddag - Groepsfoto’s uit het
archief van GOZ. Bibliotheek, aanvang
14.30 uur

Mainstream Jazzcombo - Take Five,
aanvang 16.00 uur
Kerkpleinconcerten - Classic Concerts
presenteert: Beach Pop Singers.
Protestantse kerk, 15.00 uur
Historische open dag - Georganiseerd
door GOZ. De Krocht, 10.00-15.00 uur
Classic Concerts - ‘The Messiah’, Agathakerk
Wintermarkt - Centrum

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Onder toeziend oog van Jaap van der Werff (l) spelt Howard Miller een poppy op bij Wilfred Tates

In de Engelssprekende landen hebben de meeste inwoners de laatste
twee weken voor de 11e dag van
november, een klaproos op hun revers om hun dank te uiten aan de
miljoenen gesneuvelden die ervoor
hebben gezorgd dat onder andere
Europa een vrij continent is. De
11e van de 11e is gekozen vanwege
de ondertekening van een van de
bloedigste oorlogen ooit, de Eerste
Wereldoorlog. Op die dag tekenden
de verslagen legers van onder andere
Oostenrijk-Hongarije, Duitsland en
het Ottomaanse Rijk de capitulatie.
De ‘poppy’ is na deze oorlog in het
leven geroepen ter herdenking van
de meer dan 9 miljoen soldaten die
toen sneuvelden. Later, na de Tweede
Wereldoorlog waarin nog meer
slachtoffers vielen, werd de ‘poppy’
gebruikt om alle gesneuvelden van
alle oorlogen te herdenken.

Howard Miller, vertegenwoordiger van het Royal
Canadian Legion, speldde Tates de ‘poppy’ op na
het gebruikelijke voorlezen van het volgende gedicht van de hand van luitenant-kolonel John
McCrae uit 1915:
In Flanders ields the poppies blow
Between the crosses, row on row,
That mark our place; and in the sky
The Larks, still bravely singing, ly
Scarce heard amid the guns below
We are the Dead, Short days ago
We lived, felt down, saw sunset glow,
Loved and were loved, and now we lie
In Flanders ields.
Take up our quarrel with the foe:
To you with falling hands we throw
The torch; be yours to hold it high.
If ye break faith with us who die
We shall not sleep, though poppies grow
In Flanders ields.

Raad behandelt begroting 2009
Komende dinsdag en woensdag, 4 en 5 november, behandelt

de gemeenteraad de Programbegroting 2009 en onderlig-

gende stukken als de belastingvoorstellen van het college.
Tevens zullen de fractievoorzitters tijdens de eerste dag hun

Algemene Beschouwingen uitspreken, de politieke visie op
het komende jaar. Op beide dagen begint de vergadering om
19.00 uur in plaats van het gebruikelijke tijdstip 20.00 uur.

Krant niet ontvangen?
4

Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Nacht van de nacht

Dag van de dialoog - Zandvoorts Museum
12.00-14.00 uur

Intocht Sinterklaas - Aankomst om 12.00 uur
bij de Rotonde

Met oog en oor
de badplaats door

Eerste ‘poppy’ voor wethouder Wilfred Tates

Neveda ensemble - Agatha Kerk 20.15 uur

Superleeskring - Bibliotheek 10.30
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Allereerst krijgen de fractievoorzitters de gelegenheid
om de visies van de fracties
uit te spreken, voordat het
college erop kan reageren.
Vervolgens zal er hierover

een debat zijn met de raad.
Ook de behandeling van
de Programbegroting zal
dezelfde volgorde krijgen
en wel per programma. De
fracties kunnen tijdens dit

agendapunt al dan niet hun
amendementen of moties
indienen. De diverse paragrafen komen als eerste
op de tweede dag aan bod
waarna de inanciële begroting eenzelfde behandeling
krijgt. De griffie verwacht
dat rond 22.30 uur de diverse
stemmingen plaats kunnen
vinden. De vergaderingen
zijn openbaar en worden in
de raadszaal gehouden, ingang via de trappen op het
Raadhuisplein.

Ook Zandvoort heeft afgelopen zaterdag meegedaan aan de landelijke
Nacht van de Nacht. In dit
initiatief van provinciale
milieuorganisaties en de
stichting Natuur en Milieu,
vragen zij aandacht voor
het steeds meer zeldzaam
worden van echt donkere
natuur, iets dat zeer bevorderlijk is voor lora en
fauna. In Zandvoort werd
mondjesmaat meegedaan. Een aantal gebouwen waren niet verlicht
en bar-dancing Scandals
had de laserbeamer niet
aanstaan. Misschien kan
er komend jaar wat meer
aandacht aan deze Nacht
van de Nacht worden
besteed want landelijk
hebben meer dan 120 gemeenten, 50.000 mensen
en enkele tientallen bedrijven deelgenomen aan allerlei activiteiten rondom
deze bijzondere nacht.

Superleeskring

Dit jaar vond de jaarlijkse startbijeenkomst
van ‘Nederland leest’ van
bibliotheek Duinrand in
de vestiging Hillegom
plaats. Naar aanleiding
van ‘Nederland leest’
wordt van 17 oktober tot
15 november het boek
‘Twee vrouwen’ van Harry
Mulisch uitgedeeld
aan leden van de
bibliotheek (zolang de voorraad
strekt). Tot slot
wordt er vrijdagochtend 14 november vanaf 10.30 uur
in de Zandvoortse
vestiging een superleeskring georganiseerd waar men zijn
of haar mening over dit
boek kan uitwisselen met
andere lezers. U kunt zich
opgeven bij de balie of via
023-5714131.

ZRB in actie

Op de website van de Zandvoortse Reddings brigade
meldt Ernst Brokmeier op
23 oktober dat de ZRBalarmploeg drie avonden achter elkaar in actie is geweest.
Een wandelaar maakte op
zaterdagavond vlak voor het
vallen van de duisternis melding van een op het strand
gevonden surfzeil. In overleg
met politie en kustwacht is
er kort (samen met de collega’s van Bloemendaal) op het
strand en aan de waterkant
gezocht. Omdat geen surfer
werd vermist en het ondertussen al donker was, werd
de actie na een uur gestaakt.
Zondagavond heeft één van
de voertuigen op verzoek van
de politie mee gezocht naar
een vermiste vrouw. Uit voorzorg zijn strand en ietspad
achter de duinen afgezocht.
Echter de vrouw werd daar
niet aangetroffen. De maandagavond daarop werd de
volledige ploeg weer gealarmeerd. Dit keer ging het om
een kitesurfer die niet meer
op eigen kracht naar de kant
kon komen. Een oplettende
strandtenteigenaar zag de kiter ver uit de kant drijven en
alarmeerde de hulpdiensten.
Met hulp van een reddingsboot bracht ZRB de kiter snel
naar de kant.

Dode grijze zeehond

Het is niet de eerste keer dat
er zeehonden worden gevonden op het Zandvoortse
strand. Van de week werd er
melding gemaakt over de
vondst van een volwassen

vrouwtje van 50 kilo die
helaas al was overleden. De
zeehond is in eerste instantie overgebracht naar de dierenambulance in Haarlem.
Van daaruit is hij met een
speciale auto van de Eerste
Hulp bij Zeehonden (E.H.B.Z)
naar Pieterburen vervoerd.
Daar wordt verder onderzocht waaraan de zeehond
is overleden.

Wist u dat?

Langs onze kust leven twee
soorten zeehonden: de gewone zeehond en de grijze
zeehond. Gewone zeehonden zijn in het waddengebied het meest talrijk.
Ze gaan op jacht naar vis
in de Waddenzee en in de
Noordzee en kunnen daarbij grote afstanden aleggen. De mannetjes van de
gewone zeehonden worden
maximaal 1,80 meter en wegen dan 130 kilo. Vrouwtjes
worden 1,70 meter en wegen dan 105 kilo. Ze kunnen
in gevangenschap 40 jaar
oud worden en in het wild
tussen de 20 en 30 jaar. Een
gewone zeehond eet 4 tot 8
kilo vis per dag.

Kom mee naar buiten

Nu alles in herfsttooi is en
de mannelijke herten brullen, is het tijd om op 2 november een wandeling met
natuurgidsen in de duinen
van Waternet (ADW) te maken. Zij vertellen waar u op
moet letten en geven u tips.
De start van de wandeling is
13.00 uur, de entree is gratis
en aanmelden is niet nodig.
Het vertrekpunt is het bezoekerscentrum ‘De Oranjekom’
dat onlangs verhuisd is naar
het oude pompstation aan
de Oranjekom. Het vernieuwde bezoekerscentrum is bereikbaar via de ingang De
Oase van de Amsterdamse
Waterleidingduinen: volg
vanuit de ingang de gele
wandelroute.
5
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Dier van de Week
Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke
Haarlemmerstraat 5a Zandvoort
• Een zéér royale halfvrijstaande zgn. “split level” woning met o.a. moderne keuken,
2 moderne badkamers, 5 slaapkamers, een oprit voor meerdere auto’s, garage en
een ruime voor-, zij- en achtertuin.
• Een modern woonhuis welke in een uitstekende staat van onderhoud verkeert;
• Gesitueerd aan het einde van de Haarlemmerstraat, aan de rand van het “Groene Hart”;
• Begane grond: o.a. royale hal, modern toilet met fontein, 1 slaapkamer, trapopgang naar

NIEUW

•
•
•
•
•
•

1e tussenverdieping en trapje naar…
Souterrain: 1 slaapkamer, moderne badkamer vzv doucheruimte en wastafel, separate was-/
droogruimte;
1e tussenverdieping: o.a. ruime eetkamer met toegang tot achtertuin, moderne open keuken
vzv div. inbouwapp., trapje naar…
1e verdieping: zonnige living met o.a. open haard, schuifpui naar loggia, doorkijk naar eetkamer,
trapopgang naar….
2e tussenverdieping: 2 slaapkamers, trapje naar…
2e verdieping: 1 slaapkamer met toegang tot balkon, moderne badkamer vzv douchecabine,
modern wastafel meubel en 2e toilet;
Woonoppervlakte ca. 170 m², perceel 323 m², inhoud ca. 450 m³.

Vraagprijs: € 589.000,- k.k.

Zandvoortselaan 35 Zandvoort
• Sfeervolle, gerenoveerde 30-er jaren halfvrijstaande (type 2/1 kap) woning met voor-,
zij- en riante achtertuin en een oprit voor meerdere auto’s!
• Gesitueerd aan het lommerrijke, recent geheel opnieuw bestrate gedeelte van de Zandvoortselaan;
• Div. originele details; o.a. paneeldeuren, glas-in-lood, balkenplafonds, fraai vormgegeven raampartijen;
• Beg. grond: o.a. luxe toilet met fontein, royale woonkamer-en-suite met o.a. eikenhouten vloer, open
haard en toegang tot eetkamer met aangebouwde serre en schuifpui naar achtertuin, luxe semiopen keuken vzv div. inbouwapp.;
• 1e verdieping: 3 slaapkamers, walk-incloset, loggia, was-/droogruimte, zeer
luxe badkamer met o.a. ligbad, sep.
doucheruimte, moderne dubbele wastafel, 2e toilet;
• De besloten achtertuin op het noorden
(ca. 14 X 11 mtr) beschikt over div. terrasgedeeltes en een buitendouche;
• Woonoppervlakte ca. 150 m², perceel
339 m², inhoud ca. 467 m³.

• Te koop op uitstekende (A1) lokatie: ruim opgezet strandpaviljoen “Jac. Driehuizen”
met zeer breed perceel strand!
• Gelegen aan de Boulevard Barnaart in Zandvoort, op ca. 200 meter afstand van het station van
Zandvoort, het circuit en direct tegenover het bungalowpark en strandhotel van CenterParcs;
• Een paviljoen ( #21) dat ruim van opzet is, met een perceel strand van maar liefst 90 meter breed;
• Het paviljoen biedt momenteel plaats aan ca. 500 à 600 terrasplaatsen, ca. 85 binnenplaatsen en
ca. 500 ligbedden;
• LET OP:
BIEDINGEN GESCHIEDEN
UITSLUITEND OP BASIS VAN
VERKOOP BIJ INSCHRIJVING!
• Voorbehoud van gunning;
• Nadere informatie bij verkopend
makelaar.

Vraagprijs:
€ 598.000,- k.k.
Martinus Nijhoffstraat 71 Zandvoort
• Zeer goed onderhouden eengezinswoning met verrassende indeling, moderne keuken,
moderne badkamer, 4 slaapkamers, voor- en besloten achtertuin!
• Gelegen in de geliefde en kindvriendelijke “Dichters- en Letterkundigenbuurt”;
• Vrij parkeren op rustig aangrenzend pleintje;
• Beg. grond: o.a. modern toilet vzv fonteintje, royale living met toegangsdeur naar en zicht op de
tuin, modern-landelijke keuken vzv div. inbouwapp.;
• 1e verdieping: 3 slaapkamers, moderne badkamer vzv ligbad, sep. doucheruimte, wastafelmeubel en
2e toilet;
• 2e verdieping: 1 ruime slaapkamer, kast
met aansluiting was/droogmachine;
• Voortuin op noordwesten en achtertuin
(ca. 60 m², 11 mtr diep) op zuidoosten
met achterom en stenen schuur;
• Woonoppervlakte ca. 110 m², perceel
123 m², inhoud ca. 300 m³.

Van Galenstraat 6 Zandvoort

• Halfvrijstaande, moderne 20-er jaren woning met parkeermogelijkheid op eigen
terrein!
• Deze hoekwoning is nagenoeg geheel gerenoveerd en zo te betrekken!
• Gelegen aan de rand van de geliefde “Parkbuurt” in Zandvoort Zuid;
• Beg. grond: o.a. royale woonkamer met opensl. deuren naar de tuin, fraie parketvloer en
verbinding naar gemoderniseerde semi open keuken vzv div. inbouwapp., bijkeuken, modern
toilet;
• 1e verdieping: 3 slaapkamers, moderne badkamer vzv o.a. doucheruimte, wastafel en
2e toilet;
• Onderhoudsvriendelijke tuin rondom
gelegen op oosten en noorden met
overdekte motorstandplaats en houten berging;
• Een verrassend, modern woonhuis in
een geliefde woonomgeving!
• Woonoppervlakte ca. 105 m², perceel 131 m², inhoud ca. 300 m³.

De leukste courtage van Nederland*;
Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook ’s avonds;
Persoonlijke en pro-actieve karakter van onze dienstverlening;
Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop,
aankoop, verhuur en beheer;
No cure, no pay;
Gratis waardebepaling van uw woning;
Gratis hypotheekadvies;
Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!
Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites: funda.nl, zah.nl, jaap.nl,
huislijn.nl, woonkrant.nl, marktplaats.nl en natuurlijk vrijehuizenmarkt.nl!

Waar de perfecte match in ieder geval aan moet voldoen:
lief zijn, energie hebben, net zoveel van de natuur houden als Dadel, in het begin heel veel thuis zijn en geen
kinderen of katten hebben. Wie zich aangesproken voelt,
mag zeker kennis komen maken met Dadel. Dadel is
trouwens een mechelse herder teef van anderhalf. Ook
belangrijk om te weten: Dadel kan waarschijnlijk nog
niet zo goed alleen zijn. En ze wil heel graag met haar
nieuwe baas op cursus!
Kom langs in het asiel aan de Keesomstraat 5.
Geopend van maandag tot en met zaterdag
tussen 11.00 en 16.00 uur. Tel 5713888,
internet: www.dierentehuiskennemerland.nl
Plaatsing van ingezonden brieven betekent
niet dat de redactie het met de inhoud eens
is. De redactie behoudt zich het recht voor
om ingezonden brieven in te korten en plaatsing van brieven te weigeren.

Vraagprijs:
€ 369.000,- k.k.

Brederodestraat 84 Zandvoort

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:

•
•
•
•
•

• Een vrijstaand, grotendeels te renoveren 50-er jaren woonhuis genaamd
“Arioso” met voortuin, royale achtertuin, garage en oprit !
• Gelegen op een perceel van 290 m² in de geliefde en kindvriendelijke “Parkbuurt” in
Zandvoort Zuid;
• Beg. grond: entree, hal, toilet met fontein, woonkamer met rondom raampartijen, toegang
tot semi open keuken met zicht op en toegang tot achtertuin;
• 1e verdieping: 3 slaapkamers, badkamer vzv doucheruimte en wastafel;
• 2 slaapkamers beschikken over een
vide met bergruimte;
• Diverse glas-in-lood details door
gehele woning;
• Voortuin op het westen en achtertuin
op het oosten met stenen schuur;
• Woonoppervlakte ca. 90 m²,
perceel 290 m², inhoud ca. 240 m³.

Verkoop bij
inschrijving

Vraagprijs:
€ 333.000,- k.k.

•
•
•
•

Oosterparkstraat 27 Zandvoort

Strandpaviljoen Jac. Driehuizen
Boulevard Barnaart 21 Zandvoort

Rennen, vliegen, springen, vallen
en weer opstaan... daar bestaat
het leven van onze Dadel uit.
Een druktemaakster van de bovenste plank! Wanneer een van
haar speelkameraden al puffend
op de grond ligt, kan zij makkelijk nog een uurtje of wat door!
Dadel moet echt veel hollen en
spelen. Ze zoekt dan ook een
baas met net zovel energie als
zij. Aangezien ze alweer een tijdje bij ons in de opvang
zit, schijnt dat nogal moeilijk te zijn. Ergens moet er toch
een perfecte match voor onze Dadel rondlopen.

• Modern -zo te betrekken- 2-kmr appartement met terras op het zuiden
direct aan de boulevard!
• Gelegen op de begane grond van het recent volledig gerenoveerde app. complex
“Livorno”;
• Zonnige een sfeervolle living (zuid ligging) met fraai zeezicht, toegang tot het terras en
verbinding naar aangrenzende modern-landelijke keuken vzv div. inbouwapp., moderne
badkamer vzv doucheruimte en wastafel, 1 slaapkamer, modern toilet met fontein;
• Gestuukte wanden en plafonds,
nieuwe zonwering;
• Appartement verkeert in een uitstekende staat van onderhoud;
nieuwstaat!
• Woonoppervlakte ca. 35 m²
(excl. terras ca. 12 m²), inhoud
ca. 90 m³.

Vraagprijs:
€ 299.000,- k.k.

Vraagprijs:
€ 149.000,- k.k.

BEL 023 – 5 731 999
Nick ten Broeke
Emmaweg 21
2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 – 5 732 007
M.: 0655 – 13 03 65
E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

www.vrijehuizenmarkt.nl of
www.nicktenbroeke.nl
Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

Bus perikelen
Sinds enkele weken rijdt Connexxion buslijn 81 voor de periode tot
december volgend jaar een andere route. Reizigers naar Noord
moeten overstappen op het Stationsplein. Een regeling die overdag,
op een enkele uitzondering redelijk tot goed verloopt. Maar in de
avonduren voldoet deze regeling totaal niet omdat buslijn 81 dan
om het uur rijdt.
Het gevolg is dat wie in de avonduren naar Noord wil overstappen
ruim een half uur op het Stationsplein moet wachten. Is het nu
niet mogelijk de bussen in de avonduren nadat ze in het dorp zijn
geweest en naar het Stationsplein rijden wel via Nieuw Noord te
laten rijden en vervolgens naar Haarlem? De halte Van Lennepweg
t.o. het BP-tankstation kan worden overgeslagen.

Leerlingen en ouders ‘slopen’ school
Komende vrijdag om 11.00 uur starten de ouders, de leerlingen en de medewerkers van de Mariaschool de oficiële
sloop van hun oude gebouw aan de Prinsesseweg. De ge-

meente Zandvoort en het schoolbestuur gaan zorgen voor

een passend afscheid van de school. De sloop van de oude
school markeert de komst van een nieuwe school die onderdeel is van de te realiseren brede school.
De sloop is bespoedigd door
de recente brand in het leegstaande schoolgebouw. De
betrokkenen halen vanuit
het oogpunt veiligheid de
sloop nu naar voren en lopen
daarbij vooruit op de werk-

zaamheden die de grond
bouwrijp moeten maken.
Voor de school en het schoolbestuur is de sloop een mijlpaal in de geschiedenis van
de Mariaschool. De school
werd in 1920 door het kerk-

bestuur van St. Agatha parochie gesticht. Het oorspronkelijke oude schoolgebouw
staat er nog steeds: de oude
lagere (Maria)school aan de
Koninginneweg. Doordat
het leerlingenaantal van de
school in de jaren zestig en
zeventig groeide, was nieuwbouw voor de school noodzakelijk: het huidige stenen
gebouw dat gesloopt gaat
worden. Vele Zandvoortse
kinderen volgden er roomskatholiek basisschoolonderwijs.

De Dag van de Dialoog

Voor de derde maal wordt de landelijke Dag van de Dialoog georganiseerd. Ook de gemeente Zandvoort doet in
samenwerking met Bureau Discriminatiezaken Kennemer-

land aan deze dag mee. Alle inwoners van Zandvoort en
omgeving zijn op 6 november uitgenodigd om met elkaar

in gesprek te gaan. Het thema van dit jaar is: ‘Een goede
buur....’

Jongeren, ouderen, werkenden, niet-werkenden, alleenstaanden, gezinnen en anderstaligen wonen allemaal
in dezelfde omgeving maar
ontmoeten elkaar weinig
of helemaal niet. Het idee
van de Dag van de Dialoog

is even simpel als doeltreffend. Mensen die elkaar
normaal gesproken niet zo
gauw tegenkomen, wisselen in kleine kring ervaringen
uit over een bepaald thema.
Daardoor ontstaat meer begrip voor elkaar, meer kennis

van elkaar en misschien zelfs
een sterkere binding met
elkaar. De dialogen kunnen
ook een schat aan ideeën
opleveren om met elkaar
in gesprek te blijven. Reden
voor Zandvoort om zich aan
te sluiten bij het landelijke
initiatief van de Dag van de
Dialoog.
De dialooggesprekken zijn
op donderdag 6 november
in het Zandvoorts Museum
Swaluëstraat 1. Tijdens een
lunch van 12.00 tot 14.00
uur staat het thema ‘Een

Vlakbij de locatie van de te
slopen Mariaschool komt
een nieuw onderkomen voor
de leerlingen. Als onderdeel
van de brede school is het een
deelproject binnen het project Louis Davids Carré. Eerder
dit jaar heeft de gemeente
Zandvoort de realisering van
dit project gegund aan AM
Vastgoedontwikkeling. Het
totale project gaat in het kort
om 170 nieuwbouwwoningen, een brede school en een
ondergrondse parkeergarage
voor ruim 500 auto’s.

goede buur…’ centraal en
de gesprekken zullen worden geleid door een ervaren
gespreksleider. U wordt van
harte uitgenodigd om aan te
schuiven en deel te nemen
aan het gesprek. Alle deelnemers zijn uitgenodigd voor
de slotmanifestatie, ’s avonds
van 20.00 uur tot 22.30 uur in
de Philharmonie in Haarlem
of De Nozem en De Non in
Heemskerk. Voor meer informatie kunt u telefonisch
terecht via 023-5315842, aanmelden kan via www.bdkennemerland.nl/dialoog.

Sporen uit het verleden

Heel vaak zie je gevelstenen en andere historische kenmerken over het verleden van Zandvoort die je niet kunt

thuis brengen of waar geen of nauwelijks gegevens over te vinden zijn. Met deze rubriek maken we een speurtocht naar het verleden. Daarbij zullen we u als lezer vragen of u het verhaal weet achter de geplaatste foto.
door Nel kerkman

Deze week een foto van een
muurschildering. Het is beslist
een oud spoor uit het verleden.
Het is al jaren weliswaar ietsje

vervaagd op de muur van een woning
bij de Cornelis Slegerstraat geplaatst.
Onze vraag is: kunt u in het kort uw
verhaal vertellen over deze ijsfabriek
en misschien weet u ook wie de eigenaar is geweest? Uw verhaal kunt

u voor dinsdag doorbellen op tel.
5732752 of brengen naar: Kleine
Krocht 2, 2042 JN Zandvoort of per email sporen@zandvoortsecourant.
nl. Eventuele reactie’s worden in de
volgende courant geplaatst.

Ongetwijfeld zal geargumenteerd worden dat er onvoldoende reizigers zijn die hiervan gebruik zullen maken. Ik wil er voor pleiten
omdat het vaak om oudere reizigers gaat, bovenstaande regeling
gedurende avonduren in te voeren. Misschien dat B&W in deze
zaak hun invloed kunnen aanwenden bij Connexxion en de provincie
Noord-Holland?
Jan van Henegouwen

* Vraag naar de voorwaarden
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Verwendag voor mantelzorgers
Op vele plaatsen in het land wordt in november voor de
elfde keer aandacht besteed aan de Dag van de Mantelzorg. De dag draagt bij aan de her- en erkenning van man-

telzorgers en is inmiddels een begrip geworden in Neder-

land. Deze speciale dag wordt in Zandvoort op maandag

10 november in Pluspunt gevierd en staat in het teken van

Nieuwe website nú online
• Digitaal opgeven van uw:
Zandkorrel
Spotlight
Evenement
• Altijd actueel met het belangrijkste nieuws
• Elke week de actuele ZandvoortPas aanbiedingen
• En natuurlijk de krant lezen op internet!

Zaterdag 1 november OPEN HUIS van 11:00 – 13:00 uur
Nieuwstraat 13
Zandvoort

kken!
zo te betre
Woning om

Vraagprijs:
€ 269.000,= k.k.

Deze bijzonder goed onderhouden én
halfvrijstaande woning is in het karakteristieke centrum gelegen op loopafstand
van het strand en het NS station. De
woning heeft veel te bieden en moet
van binnen gezien worden voor een
juiste indruk! Zo beschikt het o.a. over
een sfeervolle woonkamer, een moderne
open keuken, 3 slaapkamers, een fraaie
badkamer en een knusse patio met privacy. Het is in 2001 geheel gerenoveerd.
• Zaterdag 1 november OPEN HUIS van
11:00 – 13:00 uur;
• Centraal gelegen in het oude centrum
van Zandvoort;
• Gezellige patio met werkende waterpomp;
• Deel van het dak vernieuwd in 2006;
• Woonopp. ca.90 m2, perceelgrootte:
69 m2.

Celsiusstraat 192-16
Zandvoort

t
ppartemen
Dit fraaie a ien hebben!
moet u gez

Vraagprijs:
€ 269.000,= k.k.
incl. Garagebox

Dit ruime en zéér verzorgde 3-kamer HOEKappartement met GARAGE is gelegen in een
kleinschalig complex op de 2e etage. Het
verkeert in een uitstekende staat en beschikt
over een balkon op het ZUIDEN. De garage is in
de onderbouw gelegen. Het complex ligt nabij
het winkelcentrum, de scholen, de duinen
en het strand. Ook ideaal voor zelfstandige
bewoning door ouderen vanwege de lift en
de aanwezigheid van winkels en de fraaie
supermarkt Vomar. U doet nu met plezier een
boodschap! Ideale PARKEERMOGELIJKHEDEN
op het naastgelegen parkeerterrein!
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Rob Greeven

Kim Dekker

Timo Greeven

Suzanne Schouten

door Nel Kerkman

Sinds de informatieavond op
6 oktober hebben meer dan
200 Zandvoorters zich als
mantelzorgers aangemeld.
Op deze avond presenteerden de gemeente, Tandem
en CIZ zich en brachten het
doel van de bijeenkomst in
beeld. Zo werd ondermeer
informatie en ervaring uitgewisseld en was er tijd voor
een kleine enquête met vragen over wat er leeft onder
de mantelzorgers.

Wie en wat is een
mantelzorger?

Zorgen voor een zieke medemens is al heel oud. Vroeger
bestond daar geen woord

voor, maar sinds enkele
jaren wel. Tegenwoordig
noemt men het mantelzorg.
Het woord mantelzorger
betekent dat mensen (jong
en oud, man of vrouw) zorgen voor iemand die dat zelf
niet meer kan. Die persoon
zorgt langdurig en intensief
voor een hulpbehoevende,
chronisch zieke of gehandicapte partner, ouder, kind,
vriend of buur. Niet alle
mantelzorgers zijn zich bewust van deze onbetaalde
zorg en meestal is de taak
uit nood geboren. Daarom
wordt er één keer per jaar
een landelijke dag georganiseerd om de mantelzorgers eens in het zonnetje
te zetten.

Hoe ziet deze gezellige dag eruit? Van 10.15 uur tot 10.45 uur
wordt u ontvangen met kofie of thee en gebak. Daarna
is tot 11.15 uur een sportieve
warming-up voor alle aanwezigen. Om 11.30 uur kunt u
een keuze uit onderstaande
activiteiten maken: een stoelmassage, bij de kapper of een
zangworkshop. Van 12.30 uur
tot 13.30 uur staat er een overheerlijke lunch klaar. Tot aan
de sluiting (15.00 uur) is er een
workshop yoga voor alle aanwezigen. Bent u mantelzorger,
dan bent u van harte welkom!
Kent u een mantelzorger?
Attendeer hem of haar dan
op deze speciale dag op maandag 10 november tussen 10.00
uur en 15.00 uur bij Pluspunt
Zandvoort, Flemingstraat 55.
Voor de dag van de mantelzorg kunt u zich voor 5
november aanmelden via
023-8910610. Voor meer informatie kunt u kijken op
www.tandemzorg.nl.

Inschrijving Circuit Run geopend
De 2e Runner’s World Zandvoort Circuit Run, met start

en inish op ons bekende circuit, vindt plaats op zondag
29 maart 2009. De primeur sloeg dit jaar met maar liefst

9.500 deelnemers bijzonder aan. “Dit aantal overtrof alle
verwachtingen”, aldus organisator Le Champion.

• Zaterdag 1 november OPEN HUIS van 11:00 –
13:00 uur;
• Hardhouten kozijnen en dubbel glas;
• Gemeenschappelijk daktuin;
• LAGE servicekosten € 95,= per maand;
• Het appartement wordt inclusief garage
verkocht als één geheel object;
• Woonoppervlak ca. 90 m2 en bouwjaar 2002

Actieve makelaardij
tegen scherp tarief!
Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

ontspanning en ontmoeting.

Het verwenprogramma

Start kids run in 2007

De succesvolle formule met
onderdelen als de 12 kilometer voor individuele deelnemers en businessteams,
de Grand Prix Marathon
Estafette, de Ladies Circuit
Run (5 km), de Kids Circuit Run
(2,5 km) en de Scholierenloop

vormen net als vorig jaar het
programma.
Voor de 12 km is ook in 2009
een aantrekkelijk, uiterst afwisselend parcours samengesteld. Na de start vanuit
de pitsstraat wordt eerst een

hele ronde van 4,2 kilometer
over het circuit afgelegd. Het
zware en heuvelachtige traject met uitzicht op duintoppen en de zee zal voor menige loper een onvergetelijke
ervaring zijn. De passage
door het centrum wordt opgeluisterd met muziekbands
en veel publiek. De inish is
gesitueerd op het circuit, op
het lange rechte stuk voor de
eretribune. Hier zal ook worden uitgemaakt of de Belgen
hun titel met succes zullen
verdedigen in de landenwedstrijd tussen Nederland
en België.
Wie op 29 maart van de partij wil zijn, kan zich het best
zo snel mogelijk inschrijven.
De vraag naar startnummers
zal die van vorig jaar namelijk weer ruimschoots gaan
overtreffen. Inschrijven is nu
al mogelijk op www.rwcircuitrun.nl, waarbij iedereen
gevraagd wordt de uitdaging aan te gaan om geld in
te zamelen voor Spieren voor
Spieren!
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De Mazzelmarkt

door Erna Meijer

In het voormalige pand van Balledux is al sinds maart 1995

de Mazzelmarkt gevestigd. De eigenaren zijn Berry en
Sandra Buytenhek, maar de meeste mensen zullen vooral

het gezicht van vaste kracht Netty Schraal, de moeder van
Sandra, voor ogen hebben! Berry heeft een groothandel in

cosmetica-artikelen en levert zowel in Nederland als aan
het buitenland, terwijl Sandra nog de meeste tijd te vinden
is in Corry’s Kaashoek.

Bij veel mensen bestaat
wellicht de indruk dat de
Mazzelmarkt, doordat de
prijzen zo laag zijn, uitsluitend in tweedehands artikelen handelt. Maar niets
is minder waar. Naast de
reguliere inkoop kan men
vaak de hand leggen op
restpartijen van fabrieken.
Het prijsverschil met andere zaken kan hierdoor erg
oplopen. Voorbeelden zijn
onder meer sommige haarproducten van de bekende
kapper John Frieda, gel van
Taft of een grote lacon Lenor
wasverzachter. Daarnaast ie
er een uitgebreide en voordelige sortering gezichtsverzorgende producten van
wereldmerken als Oil of Olaz,
Diaderma, Dove en zelfs
Ponds en Margaret Astor.

Er is een grote collectie kopiegeuren voorradig, maar
ook de originele eau de toilettes en parfums van bekende merken als D&G, Armani,
Joop!, Bulgari of Davidoff zijn
te koop. Het leuke is dat de
‘ouderwetse’ luchtjes zoals
eau de cologne (4711 van
Boldoot) voor dames en de
aftershaves van Old Spice en
Tabac nog steeds aftrek blijven vinden. De scheermesjes
van Gillette zijn eveneens
een aanrader.
Een grote hit, waarvoor zelfs
van tijd tot tijd wachtlijsten
zijn, is de befaamde Ginseng
Crème (slechts € 1,59! voor
een pot van 250 ml). Deze
crème kan gewoon als dagen nachtcrème, bodylotion of
aftershave gebruik worden,

maar helpt bijvoorbeeld ook
bij eczeemklachten, kalknagels, koude handen en voeten, kloofjes, eeltvorming,
couperose, likdoorns en insectenbeten.
Niet alleen voor de feestdagen maar het gehele jaar
maakt Netty hele leuke en
voordelige cadeaumanden
op. Naast een uitgebreide
mand als relatiegeschenk
zijn er ook speciale pakketten, die voor een vader- en/
of moederdagcadeau speciaal betaalbaar zijn uit de
kinderspaarpot. Deze week
zijn alvast voor de kleintjes
verkleedkleren als Zwarte
Piet en Sinterklaas (met mijter) voor € 2,99 te koop en op
30 november kunt u tijdens
de feestmarkt bij twee kramen voor de winkel terecht,
waarop alles voor slechts één
euro verkocht zal worden.
De grote kracht van de
Mazzelmarkt is niet alleen
de lage prijzen, maar ook
de persoonlijke aandacht.
Zoals Netty het verwoordt:
“Je maakt gezellig een
praatje met de mensen en
wij doen ook niet moeilijk
als iets niet in orde blijkt te
zijn. Dan geven we gewoon
het geld terug! Kom eerst
eens kijken wat wij te bieden
hebben, dat scheelt enorm
veel geld!” Wel contant geld
meenemen, want pinnen is
helaas niet mogelijk…..
Mazzelmarkt, Haltestraat
27, is van dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
geopend; op zondag vanaf
11.00 uur en op maandag
vanaf 12.00 uur. Tel. 5715795.

Alzheimer Café gaat door
Het experiment ‘Alzheimer Café Zandvoort’ is geslaagd.
Uitgangspunt was om na drie bijeenkomsten te evalueren
en aan de hand daarvan te beslissen over doorgaan. Het
resultaat is echter vroegtijdig al genomen.
Sociaal geriater Hans
Houweling, samen met
Nathalie Lindeboom van
‘Pluspunt’ de drijvende
kracht van het project: “De
opkomst is dermate goed dat

we nu al besloten hebben
om door te gaan.” Volgende
week woensdag is de derde
bijeenkomst. Het thema is
dit keer ‘Wat gebeurt er met
je als je Alzheimer hebt?’ Een

inwoner van Zandvoort die
deze ziekte heeft praat hierover. Er is gelegenheid tot
het stellen van vragen.
Alzheimer Café Zandvoort
vindt plaats op woensdag
5 november in Pluspunt
Noord, Flemingstraat 55.
Inloop vanaf 19.00 uur, einde 21.30 uur. De toegang is
gratis.
9
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C U L T U U R

Geen zin om te kokkerellen?
Gewoon Harocamo even bellen!

Wij bezorgen o.a.:
visgerechten vleesgerechten
zoals spare ribs - saté!

Hedendaagse kunst in Zandvoorts museum
Na de tentoonstelling van Kunstkracht 12 van BKZand-

Of voor de kleine trek:
allerlei vers belegde broodjes!
Kerkstraat 14,
2042 JE Zandvoort

Keuzeweekmenu

Geopend van 9.00- tot 22.00 uur
maanda gs gesloten

Bel: 5712102
kijk voor meer info:
www.harocamo.nl

(ma t/m vrij)
Uitgezonderd feestdagen

De unieke locatie voor:

€ 16,75

* Een gezellige dag/avond
* Bruiloft of partij
* Bedrijfsfeest of themafeest

Wij heten u
van harte welkom

voort heeft museumbeheerder Sabine Huls voor de nieu-

Donderdag 6 november
start Danzee met de

nieuwe
winter
dinerkaart

we overzichtstentoonstelling ‘Str@ndleven21’ tien jonge
kunstenaars uitgenodigd. Vanaf 18 mei hebben zij hun

kunstwerken, verspreid over meerdere strandpaviljoens in
Zandvoort, Bloemendaal, Wijk aan Zee, Castricum en Bergen geëxposeerd.

Al uw wensen zijn bespreekbaar!
Voor info en of boekingen
0643906935
Boulevard Barnaart 12 - 2041 JA Zandvoort
Tel 023-8882992 - www.hetbadeendje.nl

Grand Café Danzee - Kerkplein 8 - T. 023 571 22 52

Café Oomstee
Vrijdag 31 okt., aanvang 21.00 uur:

Karen Neumann (USA)
& Swinghouse

Berber Soepboer legt de laatse hand aan haar kunstwerk

tekst en foto Nel Kerkman

Karen Neumann - zang, Bart van Ballegooijen - sax,
Kees Jan Hoogeboom - trompet, Curro Noriega - gitaar,
Clay Windham - contrabas, Bent Nellen - drums.

Vrijdag 14 november:

Saskia Laroo Quartet
Saskia Laroo - trompet, Ricky Wiranatakusuma - piano,
Micha Stratz - bas, Menno Veenendaal - drums.
Zie www.oomstee.nl voor verdere agenda!

VERKOOPDAG
Zaterdag 1 november • van 9.30 tot 16.00 uur

Printing People Zandvoort
Flyers/Folders Vlaggen Spandoeken Ontwerp/DTP Beachflags Posters Huisstijlen Stickers Beurssystemen Textielbedrukking

Heeft u folders, brochures, posters of een huisstijl nodig?
En u wilt advies over het ontwerp?
Maak vrijblijvend een afspraak en laat u adviseren.

Tel. 023-8887255

Printing People Group • Kleine Krocht 2
2042 JN • Zandvoort • zandvoort@printingpeople.nl
www.printingpeople.nl

Protestantse kerk en het jeugdhuis
aan het Kerkplein

Ter afsluiting van het project
Str@ndleven21 is de overzichtstentoonstelling niet
op het strand maar tot 7
december in het Zandvoorts
museum te bezichtigen. De
provincie Noord-Holland,

de gemeente Zandvoort en
de gemeente Bloemendaal
hebben het project geinancierd met als achterliggende
gedachten de wisselende bezoekersgroepen die de strandpaviljoens bezoeken, kennis
te laten maken met hedendaags beeldende kunst.

The Beach Pop Singers zijn vorige week in Hilversum geweest om auditie te doen voor Korenslag, een programma
van de EO met Henny Huisman als presentator. Het was

die dag het eerste koor dat op moest treden. Aangezien de

set nog niet klaar was, moesten ze helaas een uur wachten
voordat ze konden beginnen.

Wekelijks de krant lezen op internet?
10

De laatste tijd is het gebruikelijk om de tentoonstelling buiten te openen,
gelukkig was het dit keer
droog. Onder de belangstellenden waren wethouder
Gert Toonen, Carl Simons,
fractievoorzitter OPZ en enkele leden van BKZ aanwezig. De kunstenaar Fredrike
Top, van kunstenaarscollectief Groene Honden, en
projectleider van Stichting
Museumontwikkeling Hans
van Helden, openden de
tentoonstelling met een
humoristische opsomming
van “welke BN’er hebben
wij mogelijkerwijs gevraagd
om dit bijzondere project
te openen”, maar helaas er
was niemand gevonden. Na
de bezichtiging van de drie
hoge fotocollages aan de pui
van het Zandvoorts museum
van Tijmen Zonnevijlle liepen
de genodigden, aangegeven
met een spoor van steigerhout, naar het vervolg van de
tentoonstelling.

Str@ndleven21

Het contrast met de historische cultuur en de nieuwe
tentoonstelling is groot
maar niet storend. Het aan-

bod van de kunstuiting is
zeer divers en niet iedereen
zal zich er in kunnen vinden. De meest opvallende
kunst zijn de 4 badpakken
van Berber Soepboer die op
een creatieve wijze speelt
met lappen stof en drukkertjes. Ook het kunstwerk
van Nellie Keijzer met ‘1001
at the beach’ valt zeker op.
Ze heeft met een eigen ontworpen Arabisch lettertype
1001 het Arabische woord
‘nacht’ uit Cortenstaal gesneden. De Groene Honden
hebben ontwerpen gemaakt
met het thema ‘spelen met
de elementen’ waarvan het
kunstobject met de halve
meeuwen zeker niet zou
misstaan aan de wand van
een strandpaviljoen.
Het Zandvoorts Museum
laat met deze nieuwe tentoonstelling zien dat, naast
objecten van de eigen collectie, het toegankelijk is
voor een zo breed mogelijk
publiek. De tentoonstelling
Str@ndleven21 is te zien van
26 oktober t/m 7 december
op woensdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur
in het Zandvoorts Museum,
Swaluëstraat 1.

Beach Pop Singers niet door bij Korenslag

Veel boeken, vrije handwerkartikelen en allerlei snuisterijen. Tevens zijn
er in de aanbieding mooie wenskaarten voor Kerstmis, grote sortering
glaswerk, artikelen uit grootmoederstijd, spellen en puzzels.
Voor de inwendige mens is er koffie met gebak, etc.
Verloting, spelletjes en sjoelen voor kinderen, de hele dag.

surf naar www.zandvoortsecourant.nl

Vernissage

The Beachpopsingers vlak voor de auditie van Korenslag

“En dan mag je op. Stijf van de zenuwen en met al die lichten,
camera’s en de jury voor je, was het toch wel even slikken”,
zei een koorlid. Nadat dirigent Arno Westenburger het een
en ander over het koor verteld had, mochten ze dan eindelijk beginnen. Het eerste nummer werd ‘De Speeltuin’, dat
door Westenburger speciaal voor het koor was bewerkt. Hij
had dat gekozen omdat er geen extra instrumenten meegenomen mochten worden en natuurlijk omdat het koor
hiervoor tijdens de uitreiking van de Prix d’Humanité een
compliment van Marco Borsato had gekregen. Als tweede
nummer werd het nummer ‘I have got the music in me’, de
afsluiter van de Korendag Zandvoort, gezongen.
Uiteindelijk haalde het Zandvoortse koor het niet. “Een beetje een stijf en timide koor, maar wel met potentie”, luidde
het juryrapport. Voor The Beach Pop Singers was het echter een grote ervaring en men is vast van plan om volgend
jaar weer mee te doen. Een aantal foto’s van de dag kunt
u binnenkort vinden op de website van het koor: www.
thebeachpopsingers.nl.

Genootschapsavond
in het teken van carnaval

Op 7 november zal het Genootschap Oud Zandvoort (GOZ)
tijdens de genootschapsavond aandacht besteden aan het

grootse carnaval dat Zandvoort ooit kende. Wim Buchel
en Boudewijn Duivevoorden zullen terugblikken op bijna

60 jaar Zandvoorts carnaval, toentertijd het grootste
carnaval van ‘boven de rivieren’. Vanaf 1966 tot dik in de

jaren 90 van de vorige eeuw kende Zandvoort een uitermate bloeiend carnavalsleven.

Carnaval in Zandvoort, bld13884

De avond staat onder leiding
van de eerste vicevoorzitter
van het genootschap, Ankie
Joustra-Brokmeijer. Zij is de
afgelopen maanden druk
in de weer geweest om het
Zandvoortse carnaval in
beeld te brengen en het archief van de verenigingen uit
te spitten.
Na de carnavalspresentatie
volgt de pauze met de traditionele loterij, gevolgd door de
9e alevering van ‘Zandvoort
in de vorige eeuw’. Hierin
worden unieke ilmbeelden
getoond van Jelle Attema sr.
en beelden uit het bekende

Polygoon Journaal, die recentelijk zijn ontdekt. Het genootschap heeft tevens deze
maand een mijlpaal bereikt.
De archivaris van de vereniging heeft de 20.000ste foto
ingescand en aan de digitale
collectie toegevoegd.
De genootschapsavond is
op vrijdag 7 november aanstaande in De Krocht. De zaal
is geopend om 19.00 uur en
de avond begint om 20.00
uur. De toegang is gratis voor
leden van het genootschap.
Mocht u dat onverhoopt niet
zijn, dan kunt u aan de deur
lid worden.

Nieuw: Jongerencafé
Vanaf 2 november staat café Alex iedere zondagavond
in het teken van jongeren. Van 20.00 uur tot aan middernacht verzorgt DJ Roy voor live entertainment in het

‘jongerencafé’. Om de week wordt er een speciale thema
avond georganiseerd, van hiphop tot karaoke.
23 november is de eerste
Hiphop avond in café Alex.
Hiphop artiesten als de V.A.K.
Mannen en de KrimiKlownz
uit IJmuiden zullen dan
een optreden verzorgen.
Tevens zal er die avond een

rap battle plaatsvinden.
Elke zondag vanaf 20.00 uur
dus jongerencafé in Café
Alex aan het Gasthuisplein
9a. Kijk voor meer informatie
opwww.onair-events.nl.
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Al uw verzekeringen bij
één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Dorpsgenoten

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Uitnodiging
Graag nodigen we u uit voor de opening van onze nieuwe salon.
U bent van harte welkom op zaterdag
1 november 2008 van 13.00 tot 19.00 uur.

Openingsactie:
maak op 1 november een afspraak
en u ontvangt 10% korting
Het adres is Haltestraat 22,
2042 LM Zandvoort
Tel. 023-573 01 72
Graag tot ziens!
Nelly en Stephanie Wendelgelst

Kerkstraat 34-36 | 2042 JG Zandvoort | Tel. 023 - 57 12 466

Zandvoort Optiek
Alle monturen 50% korting
Alle zonnebrillen 25% korting
Prada • RayBan • Oakley • Dior • Gucci • Serengeti • Roberto Cavalli
Versace • Chopard • Gijs • Tom Ford • Chanel • Dolce&Gabbana • Persol
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door Erna Meijer

Jac van den Berg

Enige weken geleden was er in deze rubriek een uitgebreid

portret van de accordeoniste Gré van den Berg te lezen.
Tijdens het geanimeerde gesprek met haar kwam regelmatig haar echtgenoot Jac aan het woord. Hij had ook
zoveel boeiends te vertellen, dat een apart interview met
hem zeker de moeite waard bleek.

persoon en schroomde niet om zonodig bij allerlei hooggeplaatste personen de nodige vergunningen los te krijgen. Zo
heb ik in dat zelfde jaar ook van de directeur-generaal van
de Rijksluchtvaartdienst een brief losgepeuterd, waarin wij
zogenaamd toestemming kregen een kabelvlieger van 20
x 15 meter met een oppervlakte van 300m2 op te laten op
het voormalige BP parkeerterrein; dit samen met het door
Edo van Tetterode ook opgerichte vliegergenootschap ‘Fly
Away’.”

Jac is 76 jaar geleden in Vlaardingen geboren als oudste van
zeven kinderen, maar woont inmiddels al ruim vijftig jaar Dat Van den Berg zich met dit gevoel van humor (“Als ik
Zandvoort. “Ik kom uit een gezin waar zowel van vaders- als straks in mijn kist lig, lig ik nog te schudden van plezier”)
moederskant de Rijnvaart en de visserij een hoofdrol
vanzelfsprekend ook thuis voelde bij sociëteit
speelde. Al heel jong had ik belangstelling voor
Duysterghast lijdt geen twijfel. In naboten; op mijn zesde had ik al een kano en
volging van eerder genoemde Edo,
ik ben daarna nooit meer zonder boot
die als prins Doerak de Eerste ingeweest, want tot op de dag van vanderdaad ook de eerste carnadaag heb ik een boot. Jarenlang was
valprins van de sociëteit was,
het een Zuiderzeebotter, maar nu
kon Jac zich een jaar lang ook
een motorboot die op Loosdrecht
als prins manifesteren, maar
ligt. Wij gaan daar zeer regelmatig
trad hij daar ook jaarlijks op
naartoe en in principe verblijven
als Sint Nicolaas. Daar had
wij in juni een hele maand aan
hij al ervaring mee want
boord. Op mijn derde sprak ik al
dat ‘beroep’ beoefende hij
mijn fascinatie voor het reddinggedurende 15 jaar op een
wezen uit. Dat is dan ook de reden
scholengemeenschap in
dat ik in Zandvoort ben gekomen,
Den Haag uit. Wie hem kent,
want ik wilde uitsluitend ergens wozal zijn geloofwaardigheid benen waar een reddingsbrigade was!”
slist niet in twijfel trekken!
Nu was het in die tijd niet zo gemakkelijk om daar bij te komen als buitenstaanSinds een paar jaar heeft hij een oude
der want de echte Zandvoorters, met namen als
hobby weer opgepakt. In zijn jeugd speelde
Jac van den Berg
Zwemmer en Paap, gingen haast als vanzelfsprekend
hij mondharmonica in een orkestje, maar hoewel
voor als er al een vacature was. Toch is het Jac uiteindelijk hij later nog wel gezongen heeft in en voorzitter geweest
gelukt en dat heeft er ook toe geleid dat hij nog steeds in het van het Zandvoorts Mannenkoor had hij het zelf muziek
bestuur zit van de 100 jarige oud-redders club MVZ (Moed, maken eigenlijk voor gezien gehouden. Toch begon het drie
Volharding en Zelfopoffering) van de KNZHRM.
jaar geleden weer te kriebelen. “Via Ger Groenendaal ben
ik aan een altsaxofoon gekomen en heb ik bij verschillende
In zijn werkzame leven was Jac ook een positieve doorzetter. mensen les genomen. Na 1,5 jaar ben ik in Heemstede naar de
Hij heeft al vroeg twee eigen zaken in de houthandel gehad, dirigent van de Teisterband gestapt en ben ik aangenomen!
die hij na tien jaar heeft verkocht. Daarna was hij o.a. hoofd- Dit is een uit circa 40, uitsluitend mannelijke, leden bestaand
vertegenwoordiger bij Henkel en later Unilever en tenslotte orkest, dat voornamelijk dixieland, jazzmuziek en rock & roll
tot zijn pensionering adjunct-directeur bij een Amerikaans speelt. Daarnaast speel ik ook in het Symfonisch Blaasorkest,
bedrijf. Binnen het Zandvoortse was hij niet alleen actief bij dat zich vooral op klassieke muziek richt. Zeer recent hebde reddingsmaatschappij, maar in de zeventiger jaren tevens ben wij nog met veel bijval een uitvoering gegeven in de
lid van een uit vijf heren bestaand clubje, VUT genaamd. Uw Protestantse Kerk in de serie Classic Concerts.”
scribente had hiervan nog nooit gehoord maar uit foto’s
blijkt dat de mannen, waaronder ook Ab Fijma, nogal op een Samen met zijn Gré, die hij een aantal jaren na het overlijden
bijzondere manier de aandacht wisten te trekken. Jac: “op 30 van zijn eerste vrouw heeft ontmoet, heeft Jac een goed
maart 1978 hebben wij in het kader van ‘150 jaar badplaats gevuld leven, waarin nu voor beiden het actief beoefenen
in hart en nieren’ de watertoren behangen met 1485 m2 aan van muziek een heel belangrijke rol speelt. Hopelijk kunnen
elkaar genaaide beddenlakens. Ik was nogal een doortastend zij hier nog lang samen van genieten!

Wekelijks veel interessante aanbiedingen met uw ZandvoortPas

Heeft u ook een ZandvoortPas?
Kijk dan snel op pagina 28 en 29

Opmerkelijk koud slot
van oktober
We zitten inmiddels in een opvallend koude oktoberfase
en ook november zal zeker niet zacht starten in Zandvoort en Bentveld. Zo extreem koud als in 1980, toen het

kwik op 3 november zelfs het hele etmaal rond nul bleef

in Zuid-Kennemerland, wordt het zeker niet, maar we

duiken voorlopig wel royaal tot beneden de langjarige
temperatuurgemiddelden. Op 7 november 1980 lag er
trouwens bijna 15 centimeter sneeuw in het gebied tussen Haarlem en Zandvoort.
Een geheel ander weerregime dan in de afgelopen tijden hebben we inmiddels
in huis dezer dagen en de
belangrijkste schaakstukken op het weertoneel zijn
dan ook drastisch verzet.
Een krachtig hogedrukgebied op de noordelijke
Atlantische Oceaan is tezamen met een omvangrijke lagedruktrog richting Noord-Europa en de
Benelux weersbepalend.
Lagedrukgebieden gevuld
met koude lucht worden zo
gedwongen via onze omgeving richting Frankrijk te
koersen, vooral later deze
week.
Die lagedrukgebiedjes
zitten nogal ruim in hun
jasje, zodat wind en regen
(buien) eigenlijk wel zullen
meevallen in ons land. Toch
blijft er nog wel een kleine
buienkans bestaan dezer
dagen door de instabiliteit
van de lucht (grote verschillen tussen temperaturen
aan de grond en die in de
bovenlucht). Er is daarbij
een kans op wat stofhagel
en wellicht merkt de zeer
alerte waarnemer zelfs 8

of 9 natte sneeuwvlokken
op, want ook dat is mogelijk
en dat zou zeer vroeg in het
seizoen zijn.
Overdag komen we niet meer
aan de 10˚C op deze donderdag en vrijdag, maar ook
de nachten zijn inmiddels
belangrijk kouder geworden (donderdagochtend al
vorst richting de Bentveldse
kant). De wind (meest kracht
3) gaat trouwens om naar
het noordoosten vanaf vandaag.
Richting en in het aanstaande weekeinde gaat de druk
wat meer stijgen ten noorden van ons en die ontwikkeling zou dan een lichte
weersverbetering teweeg
kunnen brengen. Toch zou
er op zondag misschien nog
wat lichte regen vanuit het
zuidwesten kunnen binnenlekken. In het algemeen gaan
de temperaturen wel wat
omhoog vanaf zaterdag en
dat lijkt niet meer dan logisch, want kouder dan nu
is het zelden in deze tijd van
het jaar.
weerman Marc Putto
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ZANDKORRELS
officieel dealer van
voor Gem. Bennebroek, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort

Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw
behang-,
wit- en schilderswerkzaamheden

Kabel-internet/
adsl installateur
helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it,
totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of
06-44696001. ;
Met garantie en KvK.

Max Planckstraat 44, 2041 CZ, Zandvoort
023-5735735
www.betermobiel.nl info@betermobiel.nl

ZC44

JA, stuur mij gratis de uitgebreide brochure.
Naam
Adres
PC/Plaats
Telefoon
Email

Dhr/Mevr

APK

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop
Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Opsturen naar: Beter Mobiel, Antwoordnummer 310, 2040 VB Zandvoort

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF
levering en plaatsing
van alle glassoorten
vrijblijvende offerte!
023 5720480/06 41374921

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel
Particuliere
zandkorrels €5,-

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

Zakelijke
zandkorrels €10,- (excl.BTW)

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

1

2
3

4
5

6
7
8

9

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen
tevens door u in te vullen:

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Autobedrijf
Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl
.................

Klussenbedrijf Rico.
Voor al uw kleine klussen
in en om het huis.
Redelijke prijs.
Voor info: 06-1423 2051
.................
Het Pakhuis.
Tweedehands
artikelen en kleding.
Kennemerweg 6
Zandvoort.
Open:
don-vrij-zat 10-17 uur.
.................

Beautysalon MYRNA
Van Speijkstraat 2/101,
2041KL Zandvoort.
Behandeling volgens
afspraak, ook ‘s avonds.
Tel. 5720108 of
06-48318230
.................
Chinese massage
Zandvoort. Bij u aan huis,
Chinese body- en voetmassage. 80 Minuten à €40.
Bel voor afspraak:
06-3454 9835
.................
Schoonmaken bij ouderen
thuis! ThuiszorgInHolland.
nl heeft werk voor
vrouwen (v/m)
3 – 10 uur p.w. Haarlem e.o.
Ook Marokkaanse en Turkse
vrouwen meer dan welkom. Bel nu 023-5519810
.................
Leuke kado-tip:
Verjaardagskalender
van Zandvoortse plekjes.
Naar schilderijen van
Yvon Schoorl
Brederodestraat 83
Tel. 023-5717063
Voor grotere aantallen
(relatiegeschenken)
te bestellen bij
Yvon Schoorl.
Verder is de kalender te
koop bij Bruna, bloemiste
Hanneke Voit (Buureweg 1)
en Zandvoorts Museum
.................
Bijbel:
God vertrouwt je toe
aan zijn engelen die
over je waken, waar je
ook gaat (Psalm 91:11).
Gebed nodig? Bel het Huis
van Gebed: 5363804.

Lieve Sheila,
veel succes met je eigen
salon! Mama, Martin,
Soraya, Jordi, Danny
.................
Lieve Sheila, veel geluk in je
Beauty Balance salon!
Dikke kus, je trotse
oma en opa
.................
Te koop:
Icoon zijdeprint
0,30 x 0,40: €15.
Boekbinders linnen
0,55 x 1,00: € 5.
Litho koe, genumm.: €6,50.
Litho’s bloemen 0,20
x 0,30: €2,50 p.st.
Ets 0,11 x 0,16: €15.
Tel. 5713509
.................
Nieuwe nagelstyliste
in Zandvoort.
Tijdelijke kennismakingsaanbieding: complete set
French Manicure € 20,Set Naturel Acryl € 15,Bel voor afspraak
5715988 / 06-55546008
.................
Te koop:
afwasmachine merk
Bosch: € 75,Vier eetkamerfauteuils
met zijleuning d.br.
alcantara stof: € 175,Tel. 06-20543796 / 5720405
.................
Pedicure Carla.
Voor al uw voetproblemen
en massage. Meer dan
10 jaar ervaring. Pro voet lid.
Tel. 06-4609 8919
.................
Klokkenluiders,
jullie zijn niet goed
geïnformeerd.
Huis in de Duinen is top!
Joop en Bert (MP Coiffures)
.................
Je huidige leven is de
uitkomst van je gedachten.
Info: 5716793
.................
Te huur: luxe loods
met kantoor 30m2
Electr. deuren en alarm.
Vraagprijs € 1500,00 per
maand. Info (overdag)
via 5738777
.................
Zaterdag 8 november:
Markt met tweedehands
en nieuwe artikelen in
de grote zaal van het
Huis in de Duinen, Herman
Heijermansweg 73.
Aanvang 14.00 uur
tot 16.00 uur

speciale bijlage
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Begroting in één Oogopslag
In dit katern presenteert uw gemeente u een begroting in één
oogopslag (BIEO). U kunt snel kennis nemen van het inanciële van
allerhande zaken. Wat zijn de inkomsten en wat zijn de uitgaven
voor 2009? Welke keuzes zijn er gemaakt? Gaan de lasten omhoog
voor de burgers? Op welke ontwikkelingen wordt ingezet? Wat
mag u van de gemeente verwachten in 2009?

Op 4 en 5 november
vergadert
de gemeenteraad
over de begroting

De begroting zelf is terug te vinden op www.zandvoort.nl. Kies voor het
gemeentegedeelte, rubriek: bestuur/beleid/begroting en jaarverslag.

Hoe vallen de lokale heffingen uit?

Acht programma’s. Wat houden ze in?

Is Zandvoort de goedkoopste/duurste in de regio?
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Begroting 2009 algemeen

De begroting bestaat uit de beleidsbegroting en de inanciele begroting. De begroting is onderverdeeld in 8 programma’s, waarin staat beschreven wat de ontwikkelingen zijn
en wat de gemeente per taakveld gaat doen. Ook bevat de
begroting 8 paragrafen. Deze geven een dwarsdoorsnede
van de programma’s en zijn wat meer technisch van aard. In
de inanciële begroting zijn onder andere het overzicht van
inkomsten en uitgaven en de inanciële positie opgenomen,
zoals wat heeft de gemeente op de bank staan en wat zijn
de reserves, met toelichting.

Positief meerjaren beeld

De meerjarenbegroting is sluitend met een positief meerjaren beeld. Dat wil zeggen dat er meer inkomsten dan
uitgaven zijn. Dit geeft uw gemeenteraad ruimte om bij
de behandeling van de begroting met extra voorstellen te
komen. De raad kan nieuwe wensen vervullen zonder daar
“oude” wensen voor te hoeven inleveren. Deze behandeling
vindt op 4 en 5 november aanstaande plaats.

Keuzes maken

In de begroting somt het college van Burgemeester en
Wethouders op wat de gemeente in 2009 van plan is te doen.
Aan elke keuze ligt een afweging ten grondslag. Er is geen
onbeperkt budget, waardoor het nodig is om soms lastige
keuzes te maken. Verhogen van belastingen? Of geen bijdrage voor bepaalde projecten? Of investeringen uitstellen?
Per programma zal hier worden toegelicht welke keuzes er
zijn gemaakt en waar extra aandacht aan wordt besteed.

riolering en zal in 2009 een aanvang worden gemaakt met
een inspectieprogramma voor de bestaande bergingskelder
Zwarte Veld.

Het project ter voorkoming en bestrijding van overgewicht
bij kinderen zal worden voortgezet. Enerzijds wordt ingezet
op het bevorderen van actieve beweging, anderzijds wordt
aandacht besteed aan leef- en eet- (snoep-)gewoonten.
Tevreden bezoekers, want de gloednieuwe Zandvoortse
VVV startte met handige infozuilen

Dóór met het bekende Loket Zandvoort

Loket Zandvoort zal worden gecontinueerd, zodat ook na
2009 de burgers met hun vragen bij het Loket Zandvoort
terecht kunnen.
Jaarlijks zal een een klanttevredenheidsonderzoek onder
de inwoners worden gehouden. In 2008 heeft dit voor het
eerst plaatsgevonden.
De Wet inburgering is in 2007 van kracht geworden. De
hieruit voortvloeiende consequenties (o.a. afspraken met
onderwijsinstellingen) zijn in 2008 uitgewerkt. De resultaten
zullen in 2009 zichtbaar worden.
Medio 2008 is de Wet Sociale Werkvoorziening gedecentraliseerd. De gemeente is voortaan geheel inancieel verantwoordelijk voor de WSW.
Wie van een minimuminkomen moet rondkomen, kan ook
volgend jaar weer in aanmerking komen voor kwijtschelding van een aantal gemeentelijke belastingen. Via de
Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (www.GBKZ.nl)
is een kwijtscheldingsformulier op te vragen.

Het Louis Davidscarré wordt ontwikkeld: zó ziet de
nieuwe woonkamer van Zandvoort er straks uit

Ook wordt in 2009 begonnen met het wettelijk verplicht
gescheiden inzamelen van kunststof verpakkingen (het gaat
om lessen, lacons, folies, plastics) en staat het brengstation
op de gemeentelocatie aan de Kamerlingh Onnesstraat vermeld. Als de plannen goedgekeurd worden door de raad, kan
in 2009 deze milieustraat opgeleverd worden. Dichtbij huis
heeft u dan een locatie waar u terecht kunt.

Programma 3 Onderwijs, cultuur en sport

Een belangrijk programma, waarin onderwijs centraal staat.
Er gebeurt veel. In het Louis Davidscarré zal de Brede School
gerealiseerd worden. In augustus 2008 is een nieuwe basisschool op sociocratische grondslag (De School) geopend.
Hiermee komt het aantal basisscholen in Zandvoort op 7.

Marco Termes droeg een olijk gedicht voor
tijdens de opening van de Kinderkustlijn

Er zal nieuw beleid worden ontwikkeld voor buurt- en wijkfeesten. Hiervoor is met ingang van 2009 structureel een
verhoogd budget beschikbaar, afkomstig van het budget
initiatieven bevolking.
Het project Breedte Sport Impuls zal de komende vier jaar
worden voortgezet. Met verschillende sport- en beweegactiviteiten worden Zandvoortse ouderen en kinderen / jongeren
gestimuleerd te gaan bewegen of te gaan sporten. De komende 4 jaar zullen diverse bekende activiteiten, alsook de
Jeugdsportpas, worden voortgezet. Daarnaast zullen nieuwe
activiteiten worden geïntroduceerd.

Evenementen zijn sinds enkele jaren het speerpunt binnen
het marketingbeleid. Per slot van rekening wordt de badplaats extra gepromoot door aantrekkelijke evenementen.
In het kader hiervan wordt in 2009 een beleidsnota opgesteld, waarin de visie op evenementen voor de komende
jaren vastgelegd wordt.
In het vierde kwartaal van 2009 zal een nota Kwaliteitsimpuls
Strand aan de raad worden aangeboden, met daarin de visie
op de kwaliteitsverbetering van het strand en de aanwezige
voorzieningen.
Op 11 augustus 2008 is op feestelijke wijze het nieuwe
VVV-pand geopend. VVV Zandvoort oftewel de Stichting
Marketing Zandvoort zal de badplaats op een frisse, krachtige wijze onder de aandacht brengen aan de hand van het
meerjarenmarketingplan.

Prominent aanwezig: VVV Zandvoort

Zandvoortse college presenteert een sluitende begroting
met een positief meerjarenperspectief

Muziek wordt opgenomen in het onderwijs. Met ingang
van 2009 zal door New Wave muziekonderwijs op de basisscholen worden gegeven.

Programma 1 Maatschappij en Zorg

Voor het Programma Maatschappij en Zorg staan vele initiatieven op stapel. Met name de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) blijft centraal staan. Deze wet omvat activiteiten die het inwoners van jong tot oud mogelijk
maakt om mee te doen in de samenleving. De gemeente
stimuleert dat meedoen volop en op vele fronten.
De volgende initiatieven staan beschreven in de Beleidsnota
Maatschappelijke Ondersteuning en Gezondheid: vrijwilligersbeleid, ondersteuning mantelzorgers, jeugd- en jongerenbeleid, opvoedingsondersteuning, Centrum voor Jeugd
en Gezin en gezondheidsbeleid. Deze nota presenteert de
plannen om het meedoen en de gezondheid van alle burgers
te bevorderen.
De nota’s Bijzondere bijstand en minimabeleid zijn in 2008
vastgesteld door de raad. De opzet om te komen tot een
Centrum voor Jeugd en Gezin, waarmee één loket voor alle
vragen rondom opvoeding en opgroeien zal worden gerealiseerd, is in volle gang. Vanaf 2009 kunnen mantelzorgers
in Zandvoort informatie en advies krijgen over mantelzorgondersteuning en over de ondersteuning van de mensen
waar ze voor zorgen.

Permanent werken aan het verbeteren van het Zandvoortse riool

In 2009 zal een aanvang worden gemaakt met de uitvoering
van de heraanleg Koninginnebuurt (wegen en riolering).
Voorts staat de aanleg van een fietspad in de Frans
Zwaanstraat gepland, zal in het kader van het project Louis
Davidscarré worden begonnen met het omleggen van de
riolering in de Louis Davidsstraat, wordt gestart met de uitvoering van de aanpassingen van het randstelsel van de

Vanuit de lucht zie je pas goed hoe groot het
plangebied van het Louis Davids Carré is
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Jaarlijks wordt met de scholen een nieuw cultureel programma opgesteld om alle kinderen in het basisonderwijs kennis
te laten maken met de verschillende uitingsvormen, zoals
drama, toneel, musical, klassieke muziek.
Ook kunst is opgenomen in het onderwijs. Er zijn middelen
beschikbaar om alle kinderen van groep 8 in het basisonderwijs en in de brugklas van de Gertenbachschool schilder- en
mozaiëklessen te geven. De gemaakte stukken zijn voor het
eerst in 2008 geëxposeerd in de etalages in Zandvoort, de
eerste KinderKunstlijn van het land.

Aandacht voor kunstonderwijs dankzij unieke initiatieven

Programma 5 Ruimtelijke inrichting en vernieuwing

Op naar de nota Kwaliteitsimpuls Strand

Dit programma gaat niet alleen over de toeristen, maar ook
over de inwoners van Zandvoort. Zo valt ook het parkeerbeleid onder dit programma.
In 2008 is een proef gehouden met betrekking tot parkeerbeleid in Zandvoort-Zuid. Eind 2008 zal door de raad worden
besloten of hieraan een vervolg zal worden gegeven. In 2009
zal conform de planning worden gestart met de eerste fase
van de bouw van de parkeergarage Louis Davidscarré.
Heeft u weer genoten van de tuk-tuk’s? Deze zijn onderdeel
van een groot project “Bereikbaarheid Kust”, in samenwerking met de provincie Noord-Holland en andere gemeenten.
Ook de strandbus, verkeersregelaars, ietstaxi’s, O(penbaar)
V(ervoer)iets en de bewaakte ietsenstalling achter het
casino vallen onder dit project. In 2009 wordt dit soort
activiteiten gecontinueerd.
Om op het gebied van toerisme en economie een consistent
beleid te voeren, zal in 2009 een visie op toerisme en economie ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden.

Burgemeester Meijer bedankt alle deelnemers voor
hun bijdrage aan het Bestuurskracht Onderzoek

In 2009 wordt gestart met “mijnzandvoort.nl”. Hier kunnen burgers en bedrijven inloggen met DigiD op de website HYPERLINK “http://www.zandvoort.nl”. Men krijgt hier
inzicht in de status van lopende of afgehandelde aanvragen
en/of gekochte producten en afgenomen diensten bij de
gemeente Zandvoort.
De naam van het programma zegt het al. Onder dit programma vallen onder andere onderwerpen als handhaving,
brandweer en crisis- en rampenbestrijdingsorganisatie.

Programma 2 is veelomvattend en bevat onder andere informatie over wegen, straatreiniging, rioolbeheer, speelplaatsen, milieubeheer en Bouw en Woningtoezicht.
De School kreeg een tijdelijk onderkomen
in de voormalige Gereformeerde Kerk

In 2008 zijn de uitkomsten gepresenteerd van het bestuurskrachtonderzoek. Op basis hiervan wordt in 2009 een begin
gemaakt met het opstellen van de gemeentelijke visie op
intergemeentelijke samenwerking.

Programma 7 Recht, veiligheid en handhaving

Programma 4 Toerisme en economie

Programma 2 Wonen en leefomgeving

diensten van de gemeente. Het onderzoek draait om u. De
vraag die centraal staat in het onderzoek luidt dan ook “Hoe
tevreden is de burger over de gemeente waar hij woont?”. Het
onderzoek wordt om het jaar gehouden. Er rollen rapportcijfers
voor uw gemeente uit en deze rapportcijfers kunnen weer
leiden naar verbeter- en aandachtspunten.

Bestemmingsplannen, structuurvisie en grote projecten zoals de Middenboulevard, Louis Davidscarré en Project Nieuw
Noord vallen onder dit programma. Na een jarenlange voorbereiding zal in 2009 de uitvoering starten van de bouw van
de Brede School accommodatie, het eerste bouwdeel van het
project Louis Davidscarré. Belangrijk voor u als inwoner en
ondernemer, want deze zaken treffen direct uw wijk. Voor
deze onderwerpen worden regelmatig informatie/inloopavonden georganiseerd.

In 2009 wordt het integrale veiligheidsplan opgesteld,
waarin wordt verwoord hoe de veiligheid in Zandvoort zo
integraal mogelijk kan worden vormgegeven.
Het Gemeentelijke Rampenbestrijdingsplan bestaat uit 11
deelplannen. Medio 2009 worden de deelplannen geëvalueerd en indien noodzakelijk geactualiseerd.
De gemeenten Bloemendaal en Zandvoort zullen door middel
van samenwerking en afstemming afspraken en acties concretiseren met als doel de veiligheid op het strand te vergroten.
De brandweer Zandvoort is per 1 juli 2008 geregionaliseerd
en ondergebracht bij de Veiligheidsregio Kennemerland.

Programma 6 Bestuur en gemeentelijke dienstverlening

Burger, ondernemer en toerist, iedereen wil graag vriendelijk
en goed geholpen worden. Dus ook door de gemeente. Uw
gemeente blijft druk bezig de dienstverlening te verbeteren.
Met ingang van 2009 is een structureel budget opgenomen
voor het houden van dorpsgesprekken. De bedoeling van de
dorpsgesprekken is om de inwoners dichter bij het lokale
bestuur te brengen en van hun inbreng te leren.
Onder programma 6 valt ook de nieuwe benchmark
Waarstaatjegemeente.nl. De Staat van de Gemeente en
Watdoetjegemeente.nl zijn hierin samengevoegd. Aan de Staat
van de Gemeente deed gemeente Zandvoort voor het eerst mee
in 2007. De nieuwe benchmark is een aanvulling op het reeds
bestaande klanttevredenheidsonderzoek en heeft ook raakvlakken met de Veiligheidsmonitor, de Leefbaarheidsmonitor
en de tevredenheid van burgers en bedrijven over een aantal
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In 2008 werd de slagvaardigheid van de veiligheidsregio gestest. De minister sprak op grond van de resultaten haar vertrouwen uit in de organisatie

In 2008 worden intern voorbereidingen getroffen om de samenwerking met de partners (Voedsel en Warenautoriteit, Politie,
Brandweer, Belastingen) te kunnen intensiveren in 2009.

Programma 8 Financiële middelen

Onder dit programma vallen alle belastingen en ook een
grote uitkering van het Rijk, de algemene uitkering (gemeentefonds), valt hieronder. De algemene uitkering is vrij
besteedbaar en wordt onder andere gebruikt voor de Wet
maatschappelijke ondersteuning.

Lokale hefingen en tarieven 2008

Zandvoort: zeker niet de duurste in de regio!

Voor u natuurlijk erg belangrijk, wat gaat het u kosten?
In het kort gezegd: de hondenbelasting, precariobelasting, begraafplaatsrechten en
reinigingshefingen stijgen met alleen het inlatiepercentage van 2,5 % ten opzichte van
de tarieven van dit jaar.

Tarieventabel leges

Zandvoort H’stede
2008
2008

H’liede
2008

B’daal
2008

H’lem
2008

Paspoort

48,35

48,35

48,35

48,35

48,35

De rioolrechten zullen bovenop het inlatiepercentage van 2,5 % met 1,75 % verhoogd
worden.

Nederlandse
identiteitskaart (NIK)

40,70

40,73

40,70

40,70

40,70

Bij de onroerende zaakbelastingen is gerekend met een inkomstenstijging van 4,99 %.

Prijs vermissing paspoort

24,18

22,05

20,40

16,15

28,35

De parkeerbelastingen worden verhoogd. Dit is afhankelijk van het nieuwe (nog te besluiten) parkeerbeleid.

Rijbewijs

41,05

42,20

32,50

41,35

35,45

Trouwen/geregistreerd
partnerschap
doordeweekse dagen

258,20

320,85
362,35

344,75

368,55

339,00

Trouwen/geregistreerd
partenerschap weekend

757,00

784,90
902,75

486,55

670,50

468,00
655,00

Beschikbaar stellen van
getuigen, per getuige

15,15

16,75

47,95

31,75

16,60

Rioolrechten

Trouwboekje /
partnerschapboekje

12,20

17,65

22,65

18,70

14,25

Hondenbelasting:

Overschrijven een verleende
bouwvergunning

34,45

75,75

82,60

21,50

61,00

Gebruiksvergunning bij
een vloeroppervlakte
tot en met 100 m2

234,35

435,05

464,00

406,58

Tarieven 2009
Afvalstoffenhefing

De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar net als vorig jaar:
bij gebruik daarvan door ten hoogste één persoon € 185,20
bij gebruik daarvan door meer dan één persoon
€ 253,00
extra 140 liter rolemmer
€ 91,50
extra 240 liter rolemmer
€ 121,20
Het rioolrecht voor een particulier huishouden in 2009 stijgt van € 167,43 naar € 174,60.
-

voor de eerste hond € 71,55 (was € 69,84)
voor de tweede hond € 136,80 (was € 133,44)
voor iedere volgende hond van dezelfde houder € 270,15 (was € 263,52)
Het kenneltarief bedraagt € 478,50 (was € 466,80)

De onroerende zaakbelastingen

De tarieven voor onroerende zaakbelastingen zijn op dit moment nog niet bekend, omdat
de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) 2008 nog niet bekend zijn. Per 1
januari 2009 wordt de berekening van de verschuldigde OZB vastgesteld aan de hand van
een percentage. Het tarief per € 2500 waarde vervalt derhalve.
De totale opbrengst OZB woningen (eigendom) wordt naast de trendmatige verhoging
van 2,5% extra verhoogd (in totaal 4,99%) ten opzichte van 2008. De gemiddelde waardestijging van woningen per 1 januari 2008 t.o.v. vorige waardepeildatum 1 januari 2007 bedraagt 5%. Dit percentage kan echter per woningtype/ligging etc. variëren. Per individuele
belastingaanslag kan de verhoging/verlaging ten opzichte van 2008 daarom variëren.

Hondenbelasting slechts met het inlatiepercentage verhoogd
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Aanvraag sloopvergunning
als bedoeld in artikel 8.1.1
van de bouwverordening

84,45

103,90

82,90

127,00

In deze cirkeldiagram vindt u de onderverdeling van opbrengsten uit de lokale
hefingen.

Is dit alles deinitief?

Wat u leest in deze Begroting in één oogopslag, is nog niet besloten door de raad.
Op 4 en indien nodig op 5 november wordt hier door de gemeenteraad over gediscussieerd en uiteindelijke deinitief besloten. U bent altijd van harte welkom op de raadsvergaderingen om mee te luisteren naar de discussie van uw volksvertegenwoordigers.
En natuurlijk zijn alle raadsvergaderingen te beluisteren via de radio op de Zandvoortse
omroeporganisatie ZFM.

1,25 %,
minimaal
122,40

Het tarief ter zake van het
op verzoek doen van
nasporingen in de in het
gemeentearchief berustende
stukken, voor ieder daaraan
besteed kwartier

10,85

9,35

14,55

18,45

Aanvraag loterijvergunning

19,30

18,05

13,05

36,55

Aanvraag vergunning
ingevolge artikel 3 van
de Drank- en Horecawet

179,85

166,05

303,65

438,35

572,20

Gehandicaptenparkeerkaart

40,60

0,00

26,95

146,50

127,50

OZB tarief woningen

1,00

1,95

2,16

1,99

2,19

Afvalstoffenhefing
meerpersoonshuishouden

246,84

244,65

280,00

272,60

277,80

Geïnteresseerd in gemeentenieuws?
Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief via
www.zandvoortnieuws.nl.
Bijna elke werkdag verschijnt deze
digitale nieuwsbrief van de gemeente.

11,50

Meedoen met oficiële enquêtes?
Dan kunt u zich via de website www.zandvoort.nl
aanmelden bij het Digipanel.
Zo kunt u anoniem laten weten hoe u
over bepaalde onderwerpen denkt.

Hierboven zijn diverse tarieven 2008 opgenomen. De tarieven voor 2009 zijn nog niet
bekend. Wanneer we de tarieven van 2008 uit het overzicht vergelijken met omliggende
gemeenten dan blijkt dat Zandvoort voor diverse diensten de goedkoopste tarieven hanteert en voor geen één tarief uit het overzicht heeft Zandvoort duurdere tarieven dan de
omliggende gemeenten.

De Begroting in één oogopslag is een uitgave van de gemeente Zandvoort, oktober 2008.
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CDA fractie biedt haar excuses aan !
fractie CDA Zandvoort

Met uw hulp, staan we sterk!

Het is eind 2008 en dat betekent dat dit college van Burgemeester en Wethouders voor de 3e keer de begroting aan de
Zandvoortse bevolking aanbiedt. Voor u als burger en ondernemer wordt na twee jaar “Hapsnap” beleid duidelijk hoe het
er met Zandvoort voor staat.
Wij kunnen u vertellen
dat het héél slecht gaat:
Zandvoort stond al stil,
holde vervolgens achteruit en dreigt nu zelfs om

te vallen. Het meest negatieve is, dat we maar
één positieve mededeling
hebben: “We blijven zelfstandig”

BELASTINGVERHOGINGEN?
WIJ ZEGGEN NEE!
De CDA fractie vindt dat dit niet zo verder kan en
zeggen NEE tegen extra belastingverhogingen.

Na drie jaar zwalken van
incident naar incident
kunnen we de balans opmaken.

WAT WIL DE CDA FRACTIE BEREIKEN?

Bezint eer ge begint.
De bodem van de Zandvoortse schatkist is in
zicht en dat betekent in
onze visie:

Een nieuwe attractie!

• Een evenwichtig beleid gebaseerd op realiteitszin
met haalbare doelstellingen en uitgangspunten.
• Eerst afmaken waarmee we bezig zijn alvorens
nieuwe projecten te starten.

• zuinig omgaan met uw
belastingscenten
• keuzes maken
• prioriteiten stellen

WORDT ER NOG
NAAR DE BEWONERS EN
ONDERNEMERS GELUISTERD ?

• Een echte visie op de toeristische economische
ontwikkeling in Zandvoort.
• Geen extra belastingverhogingen maar het om
buigen van dreigende tekorten door besparingen.

• De Strandpachters staan lijnrecht tegenover de voorstellen van dit college. Het is te hopen dat we als bewoners
niet nog meer strandtenten in ons bezit krijgen !!!!!

• Dat de risico’s voor de komende jaren verantwoord
zijn en dat de toekomstige lasten niet te zwaar worden voor onze kinderen en kleinkinderen.
• Dat de omvang van onze ambtelijke organisatie op
een aanvaardbaar niveau blijft.

www.zandvoort.cda.nl

Gert-Jan Bluijs en Gijs de Roode in actie
tijdens een van de bewoners avonden.

WAT HADDEN WE KUNNEN VOORKOMEN?

• Hoe staat het eigenlijk met de procedure van de Prinsesseweg? Hiervoor is nog steeds geen denitieve
oplossing gevonden.
• Hoe staat het met de voortgang van de onderhandelingen met de eigenaren van de panden aan de Middenboulevard met betrekking tot de Wet Voorkeurrecht Gemeente en de erfpacht????

• Dat de ontwikkelingen rondom de Middenboulevard • Dit jaar is € 360.000,- extra uitgegeven aan personeels• Onze parkeertarieven zijn onaanvaardbaar hoog en
zo goed als stil liggen, maar we zijn met z’n allen wel
kosten binnen de gemeente Zandvoort. Met de andere
brengen onze positie als toeristenbadplaats in gevaar.
voor veel geld eigenaar geworden van een paar ats.
onvoorziene uitgaven zitten ze al op een tekort van
Er is al bijna een miljoen uitgegeven aan onderzoek,
meer dan TWEE MILJOEN euro. Gelukkig heeft het
Zandvoort staat op
voorbereiding en aankoop zonder enig zichtbaar recollege beloofd het nóóóóóóit meer te doen. Ze dronsultaat.
ken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het
omvallen:
was.
• Een duur maar falend parkeerbeleid in Zandvoortzuid is ingevoerd. Overleg met de bewoners vond • Door het niet luisteren naar, het niet samenwerken
men niet nodig, nee, dure externe krachten moesten
met en geen oplossingen te zoeken met de inwoners
ingehuurd worden die de problemen beter zouden
van Zandvoort, verliezen we veel tijd en maken we
kunnen inschatten.
veel extra kosten. Resultaat: de burger heeft geen
enkel vertrouwen meer in het openbaar bestuur.
• We zijn als Zandvoortse bewoners gedwongen om in
zaken te gaan: voor veel geld zijn we allen eigenaar
geworden van een strandtent. Jammer genoeg is er
nog steeds geen beleid over hoe nu verder te gaan.
(Geld in zee gegooid?)

B en t v e l d
Z an v o o r&t
d
Een dorp dat voor een HAP- SNAP beleid ZwiCht
verliest meer Dan lijf en goed
dAn dooft het licht

Zandvoort staat op omvallen: zou de coalitie
de ambitie en de knowhow hebben om Zandvoort uit het slop te halen?

Het is één voor twaalf maar nog niet te laat. Politiek
Zandvoort moet haar verantwoordelijkheid nemen en het
college van Zandvoort ter hand nemen. We zijn benieuwd
of de coalitie van VVD, Ouderenpartij en PvdA de handschoen oppakt en Zandvoort redt van een dreigend faillissement.

Houdt ons alert, dan houden
wij u op de hoogte
Wilt u ons helpen met de juiste keuzes maken? Ga dan
naar onze website www.zandvoort.cda.nl en reageer! Hier vindt u ook altijd het laatste nieuws en onze
mening over tal van actuele onderwerpen. U kunt zich ook
aanmelden voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Talk of the town
Google eens op ‘theater’ en
‘Zandvoort’ en je krijgt bar
weinig links. Een enkele cabaret try-out in het Circus
Theater en Jazz in Theater
De Krocht. Dit theater is eigenlijk ideaal en zou vaker
gebruikt kunnen worden
als klein plaatselijk theater, waar ook dans, cabaret,
muziek en jeugdtheater vertoond kunnen worden. Wij
van de JONG-pagina zijn van
mening dat er meer geprogrammeerd mag worden op
cultureel gebied en de ideale
locaties hiervoor zijn bijvoorbeeld De Krocht en het Circus
Theater. Maar hoe denkt het
panel hierover? Hebben zij
ook behoefte aan meer cultuur in Zandvoort of vinden
zij het bijvoorbeeld prima om
naar Haarlem te gaan voor
theater en muziek? Deze
week geven Gijs, Thomas en
Jurre hun reactie.
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‘Jong Zandvoort heeft behoefte aan een groter
cultureel aanbod in het dorp’

Gijs de Roode, 24 jaar, leraar Aardrijkskunde en raadslid voor het CDA in Zandvoort:
“Volgens mij wordt er al een heleboel georganiseerd aan culturele activiteiten in Zandvoort. Of het
genoeg is, dat weet ik niet. Ik denk wel dat er behoefte is aan een nieuwe ruimte waar de mogelijkheid is om verschillende culturele activiteiten te organiseren, want dan kan het aanbod vanzelf gaan
groeien. Denk bijvoorbeeld aan het gebouw De Krocht, dat mag van mij best eens opgeknapt worden,
waarna in de hernieuwde Krocht een goede cabaretier kan komen te staan als openingsact!”
Thomas van Gameren, 24 jaar, studeert Communicatie en werkt bij restaurant La Fontanella:
“Ik denk dat hier inderdaad meer aandacht voor mag komen. Ik weet nog dat een aantal jaar geleden
de Lama’s speelden in het Circus Theater. Dit was erg populair en een groot succes. Ik weet alleen niet
of je de zalen vol krijgt als je met regelmaat theatervoorstellingen in Zandvoort laat spelen. Ik denk
dat men het gewoon eens zou moeten proberen. Haal maar eens een half jaar wat goede voorstellingen naar Zandvoort en maar kijken wat er gebeurt.”
Jurre Reijenga, 23 jaar en werkt bij de beveiliging op Schiphol:
“De jeugd heeft de toekomst, zeggen ze altijd. Maar de gemeente doet vrij weinig naar mijn mening
om de Zandvoortse jeugd te ontwikkelen van tussen de 10 en 18 jaar. Het beste is om dan te kijken
wat er in deze leeftijdscategorie speelt en daarop in te spelen met wedstrijden, feesten en culturele
evenementen. Mooi citaatje van Johan Cruijff, ‘Het is noodzakelijk dat iedereen er is om het meeste
uit zichzelf te halen, wat dat dan ook mag zijn’. En zo ontwikkel je de Zandvoortse jeugd alleen maar
en dat zal zich ooit wel terug betalen.”

Uit je herfst-dip-tip!
Heb jij ook last van de herfstblues? De bladeren vallen van de bomen, het is koud buiten,
het regent en het wordt sneller donker. Je hebt nergens zin in; wat nu te doen? Bij de
pakken neer gaan zitten en lamlendig je bed in kruipen? Of toch iets gaan doen waar je
lekker vrolijk en it van wordt? Wij van de JONG-redactie gaan jou helpen om de saaie
herfst door te komen en geven elke week een superhandige uit-je-herfst-dip-tip!

Uit je herfst-dip-tip nummer 2:
Waan je in een tropisch oord;
breng een bezoek aan de zonnebank!
Want zonnen is gezond, zolang je het maar met mate doet! Uit wetenschappelijke hoek is
gebleken dat zonnen de doorbloeding van je spieren en gewrichten bevordert, je huid verbetert en je helpt te bewapen tegen een herfst- & winterdepressie. Maar het is vooral natuurlijk
gewoon erg lekker om je een paar minuutjes over te geven aan die heerlijke zonnewarmte en
te dromen over strand, palmbomen en cocktails!
Een of twee keer per week een kleine dosis zonlicht heeft een hoop positieve effecten op je
lichaam en geest. Want wist je dat zonlicht verantwoordelijk is voor de aanmaak van vitamine D? Een vitamine die niet alleen onmisbaar is voor sterke botten, maar ook de kans op
diverse ziekten en depressies verkleint. Bovendien heeft zonnen een ontspannende werking
en zorgt het daarmee voor een rustgevend gevoel. Door regelmatig te ontspannen word je
minder vatbaar voor virussen en andere ziektes die gedurende de herfst veel heersen en die
jij absoluut niet in je lichaam wil hebben!
Last but not least wordt er onder invloed van UV-licht endorine, wat ook wel het gelukshormoon wordt genoemd, aangemaakt in je hersenen. Dit gelukshormoon zorgt voor een goed
humeur en geeft je vanzelfsprekend een gevoel van geluk. En laat dat nou net zijn wat je nodig
hebt deze herfst! Ga je geluk dus op in de zonnebank, maar denk erom: met mate!

I Know Where It’s @
Donderdag 23 oktober:

Elke donderdagavond in Het Patronaat: LOS! DJ
Paullie & Co draaien de lekkerste, vetste, gezelligste en hipste beats uit hun collectie. Tijd: 23.00 tot
04.00 uur. Toegang (18+): € 5,- Heb je een studentenkaart? Dan heb je mazzel: free entrance!

Vrijdag 24 oktober:

Op 24, 25 en 26 oktober staat Haarlem in het
teken van het Salsa Festival Haarlem 2008. Er
is van alles te doen op het gebied van Salsa.
Er worden workshops gegeven. Je kunt naar
spectaculaire shows kijken. En natuurlijk lekker dansen op muziek van dj´s vanuit de hele
wereld. Het openingfeest op vrijdag 24 oktober vindt plaats in het Patronaat met een
live optreden van de Colombiaanse formatie
La-33 en DJ Lubi en DJ Andreas. 26 oktober is
het salsa Farewell Party in de Philharmonie.
Voor meer informatie: www.salsafestival.nl.
Tijd: 21.00 tot 00.00 uur. Toegang: € 15,-

Zondag 26 oktober:
Krijg je maar geen genoeg van salsa? De Salsa
Festival Afterparty is op 26 oktober in de
Stalker. Tegelijkertijd met Stalker´s Sunday’s
Best: Whiplash & Da Vinci & Manolo. Twee
feesten voor de prijs van één! Doen dus! Tijd:
23.45 tot 05.00 uur. Toegang: € 5,-

column
Wanna be
famous!

Niks leukers dan op de bank
lekker te kijken naar programma’s als Idols of So you think
you can dance? De jacht naar
het nieuwe danstalent, musicalster of idool van Nederland
is in volle gang. Duizenden
talentvolle en minder talentvolle deelnemers melden zich
aan. Dit zijn de ‘wannabe’s
of the rich and the famous’.
Allemaal dromen zij van een
succesvolle carrière in de
schijnwerpers. En het mooiste is: wij kunnen alle ups en
downs van deze deelnemers
volgen. Net als bij een goede
ilm, boek of toneelstuk willen we graag weten hoe het
afloopt. Bij elke afvalronde
zitten we op het puntje van
onze stoel. We sms-en onze
stemmen door, zodat onze
favoriet doorgaat naar de volgende ronde. Sommigen leggen weddenschappen af. Niet
voor het geld, maar gewoon
voor de gein. Maar vooral om
te kunnen zeggen: “Ik zei het
toch? … is de beste!”
Bij Op zoek naar Evita heb ik
me suf zitten sms-en. Mijn favoriete wannabe musicalster
was Suzanne. Ze kon niet alleen ontzettend mooi zingen,
maar ze kwam ook heel erg
sympathiek over. Niet alleen
op televisie, maar ook in het
echt. Ik zag haar vaak in de
tram zitten. Een onopvallende, vriendelijke jonge vrouw
met een dijk van een stem.
Maar wie het programma niet
volgde zou vast niet kunnen
vermoeden dat zij wel eens
de nieuwe Simone Kleinsma
zou kunnen worden. Het
minste wat ik voor haar kon
doen was mijn stem op haar
uitbrengen. Het kostte me
wat euro’s, maar dat had ik er
wel voor over. De inale was
superspannend. Helaas, ze
werd tweede, maar ze heeft
nu wel een rol gekregen in
Les Miserables. Zij blij, ik blij.
Misschien heeft het stemmen dan toch zin
gehad? Ach ja, laten
we het daar maar bij
houden!

Sutiah

(advertentie)
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Voelt u zich eenzaam?
Heeft u meer hulp of zorg nodig?
Staat u op een wachtlijst voor opname in
een verzorgings- of bejaardentehuis,
maar wilt u eigenlijk het liefst zelfstandig
blijven wonen?
Locatie Noord
Flemingstraat 55
2041 VW Zandvoort
Tel: 023 574 03 30

Locatie Centrum
Willemstraat 20
2042 VB Zandvoort
Tel: 023 571 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl
cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl
info@pluspuntzandvoort.nl
ALZHEIMERCAFÉ IN HET WIJKSTEUNPUNT
woensdag 5 november.Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar.
Om 19.30 start de informatie rond een specifiek thema. Wij
sluiten om 21.00 uur. U kunt voor vervoer gebruik maken
van de Belbus tel: 5717373.
EXPOSITIERUIMTE
Het wijksteunpunt biedt een laagdrempelige expositieruimte; het wil een laagdrempelig podium voor aankomend
talent zijn. Met name (jonge) kunstenaars die nog niet zijn
opgenomen in het gangbare kunstcircuit worden uitgenodigd om bij Pluspunt een tentoonstelling te realiseren.
Wanneer u interesse heeft om bij ons te komen exposeren,
neem dan contact op (023-5740330).
KINDERDISCO
Ook dit seizoen draait de langstlopende kinderdisco van
Zandvoort weer op volle toeren. Een DJ zorgt met muziek
dat alle kinderen lekker kunnen dansen en springen. Een
groep ervaren vrijwilligers,onder leiding van een beroepskracht van Pluspunt, begeleidt deze avond en maakt er elke
keer een feest van. Elke maand is er weer een ander themafeest, zoals b.v. een pyamaparty, valentijnsfeest, sprookjesavond en een playbackwedstrijd. De kinderdisco is er voor
kinderen van 6 t/m 10 jaar. Tijdens de disco kunnen de
kinderen snoep, chips en drinken kopen. Eén glas limonade
is bij de prijs inbegrepen. Prijs: € 1,-De volgende disco is vrijdag 7 november en heeft als thema
Hollywood!! Kom verkleed dan we maken er een leuk
feestje van…..
Vrijdag 7 november 19.00-21.00 uur in noord naast de
vomar
WIJKSTEUNPUNT SPREEKUREN
- Medial
Bloedafname en trombosedienst: maandag en donderdag
tussen 8.15 uur en 11.00 uur kunt u terecht in het wijksteunpunt (Andere dagen in het Huis in de Duinen).
- Loket Zandvoort
Iedere donderdagochtend van 09.00-11.00 uur.
- Wijkmeesters EMM
Dinsdag 15.00-16.00 uur
- Cliëntenservice ZorgContact
Maandagochtend 10.00-12.00 uur.
- Helpdesk Compunic/Pluspunt
Iedere dinsdag tussen 14.00 en 16.00 uur voor uw vragen
en problemen.
Spreekuren deze maand om vast in uw agenda te noteren:
Politie
: 4 en 18 november 19.00-20.30 uur /11 en
25 november 15.00-16.30 uur
Juridisch : 14 en 18 november van 19.00-20.30 uur
Geheugen : 6 en 20 november 11.00-12.00 uur
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50 plus pagina

Een prachtig, aangepast appartement,
met schitterend uitzicht (september 2008
geheel vernieuwd)
- voor maximaal 2 personen
- een riante eigen slaapkamer
- 24 uurs verzorging
(zorgverleners wonen ernaast)
- maaltijden geheel naar eigen keuze
- huisdieren mogen mee

af volgende week de 50plus-pagina gaat schrijven. Dick
woont al 43 jaar in Zandvoort en heeft jarenlang voor de
Buijze Pers gewerkt als verslaggever en fotograaf.

Wij vragen:
Een oudere hulp- of zorgbehoevende
vrouw met ciz-indicatie
- bij voorkeur roken, omdat de
1e bewoonster rookt
- € 600 p.m. voor kost en in woning
- pgb budget voor 24 uurs zorg

Komt u gerust eens geheel
vrijblijvend een kijkje nemen:
Hoekappartement in gebouw
Mezgerstede, 2e etage
Mezgerstraat 131, 2041 HW Zandvoort
Tel
: 06-5266 0966
Email : e.timmer@versatel.nl

Brideshead Revisited

De ilm vertelt het verhaal
van de jonge Charles Ryder,
die tijdens zijn studie in de
turbulente jaren twintig de
charismatische Sebastian
ontmoet. Tussen Charles
en Sebastian ontstaat er
een hechte vriendschap.
Sebastian maakt onderdeel uit van de Engelse
aristocratie, en Charles
laat zich al snel verleiden tot deze rijke wereld vol pracht en praal.
Gecharmeerd door deze
omgeving en verblind door
Sebastians mooie zus Julia,
raakt hij steeds nauwer betrokken bij hun stormachtige
familieperikelen. Brideshead
Revisited draait om de liefde
van Charles. Voor zijn beste
vriend Sebastian, diens

Dick ter Heijden neemt het stokje over van Mitzi Visser

Dick, die de kost verdiende
als vertegenwoordiger in
vorkheftrucks, trouwde met
een Zandvoortse. Ze kregen
een zoon en een dochter. In
zijn vrije tijd was hij voorzitter van de Zeeschuimers
en speelde tafeltennis.

Hij schreef stukjes over
zijn sportclubs en stuurde
die naar de Zandvoortse
Courant. Een verslaggever
was geboren.
Later, toen het wat minder
ging in de vorheftrucks, kreeg

Een rusthuis vol herrie

Dit artikel gaat niet over het Huis in de Duinen of A.G. Bodaan, maar over een populaire VARA-kindermusical uit de
roerige 60-er jaren met teksten van Annie M.G. Schmidt

en muziek van Harry Bannink. De verwikkelingen vonden

plaats in een Rusthuis, dat met krachtige hand geleid werd

door de ‘Groningse’ zuster Klivia, gespeeld door Hetty Blok.
“Niet met de deur’n slaan, niet op de stoel’n staan.” “Ja
Zuster, Nee Zuster.”

beeldschone, mondaine zus
Julia en de levenswijze van de
upperclass. Het meeslepende verhaal vol onderhuidse
spanning wordt in een tot in
perfectie doorgevoerde stijl
gespeeld.

door Mitzi Visser
50plus@zandvoortsecourant.nl

Even voorstellen: mijn opvolger

Graag wil ik u voorstellen aan Dick ter Heijden, die van-

Wij bieden aan:
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De eerste van de 20 aleveringen vond plaats op 3 september 1966, om vijf uur ’s
middags en de laatste op 7
september 1968. Hoofdrollen
werden o.a. gespeeld door
Leen Jongewaard (Gerrit),
Piet Hendriks (de ingenieur)
en Barry Stevens (Bobby).
Daarnaast was er in elke aflevering een gastrol voor een
bekende Nederlander: Johan
Kaart, Ko van Dijk en Hans

Boskamp als Griekse gastarbeider. De bekendste BN’ er
was wel Wim Sonneveld, die
naast zichzelf nog vijf andere
rollen speelde. Velen van ons
zullen zich liedjes herinneren
als: ‘Stekkie van de Fucsia’, ‘In
een rijtuigie’, met de destijds
schokkende tekst “en maar
kijken naar de kónt van het
paard” en ‘De kat van ome
Willem’. In alevering 5 kwam
Opa ten tonele, een dubbel-

Ter Heijden een baan als advertentieverkoper bij Buijze
Pers en ging van lieverlee
meer schrijven. Hij heeft
veel ervaring in het verslaan
van diverse onderwerpen.
In januari stopte hij bij de
‘conculega’. Dick heeft er erg
veel zin in om zich voor de
Zandvoortse Courant in het
seniorennieuws te storten.
Dick is ook zo’n pensionado
die geen tijd heeft voor de
geraniums. Hij speelt tafeltennis in competitieverband en is regelmatig op de
badmintonbaan te vinden.
Daarnaast heeft hij samen
met zijn vrouw een bedrijfje
waar hij mensen adviseert
over het gebruik van voedingssupplementen. Kijkt u
maar eens op www.gezondheidaanzee.nl.

Hartelijk bedankt!

Ik heb nu precies een jaar
lang de 50plus-pagina met
veel plezier geschreven. Veel
van geleerd en interessante,
leuke en lieve mensen ontmoet. Graag wil ik Gillis en
Peter Kok bedanken voor de
rol van Leen Jongewaard.
Opa was een ex-inbreker die
wegens hoge leeftijd zijn
beroep niet meer kon uitoefenen en daardoor ‘verplicht’
op het rechte pad was. “M’n
opa, m’n opa, m’n opa, in heel
Europa was er niemand zoals
hij!”
Veel liedjes uit de serie haalden de top-40 en er werden 4 lp’s uitgebracht die
bijna allemaal goud wer-

Scene uit Ja Zuster, Nee Zuster

vrijheid die zij me hebben
gegeven om de pagina naar
mijn eigen ideeën in te vullen. Ik bedank alle mensen
van de organisaties waar
ik zo fijn mee heb samengewerkt en natuurlijk onze
dorpsgenoten die aan mijn
artikelen wilden meewerken.
Ook heeft het me opgeleverd
dat ik nu met een andere blik
naar senioren kijk. Niks zielige, aan de zijlijn van het leven staande oudere mensen,
maar mensen met een imposante rugzak aan levenservaring, die volop genieten en
vaak veel bewuster met het
leven omgaan. Gelukkig, nog
maar een paar maandjes, dan
ben ik ook vijftig. Zandvoort
is een leuke plaats om ouder
te worden. En wij beschikken
over bijzondere ingrediënten
voor een goede gezondheid:
strand, zee en duinen.
Met een gerust hart geef ik
het stokje over aan Dick ter
Heijden, wens hem succes en
vooral net zo veel plezier als
ik heb gehad in het schrijven
van deze 50plus-pagina!
den. Ondanks de jarenlange
stroom van verzoeken tot
herhaling van ‘Ja Zuster, Nee
Zuster’, heeft de VARA altijd
beweerd dat al het materiaal
verbrand of zoek was… Maar
er is ook goed nieuws voor de
fans: in 2010 zal de musical
uitkomen, geproduceerd
door V&V entertainment
van Albert Verlinde, met
Anick Boer in de hoofdrol van
zuster Klivia. We moeten nog
wel veel nachtjes slapen…

mijn lust en mijn leven

Hobby-vogelaar
Marianne van der Stoop houdt enorm van de natuur. 25 Jaar
geleden nam ze deel aan een excursie van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en raakte gefascineerd door vogels. Door de vele excursies en bijeenkomsten, maar ook

door het bestuderen van CD’s en DVD’s van Nederlands
bekendste vogelaar Nico de Haan, breidde ze haar kennis
over vogels uit. Deze kennis benut ze tijdens de vele vogeltellingen die ze gedurende het hele jaar doet.

Marianne van der Stoop

Bekend gezicht? Marianne deed jarenlang vrijwilligerswerk
op de Nicolaasschool, waar haar dochters op zaten. Ook
zong ze bij het Zandvoorts Vrouwenkoor, speelde golf en
deed veel aan andere buitensporten. Velen van u kennen
haar als de receptioniste van de woningbouwvereniging
EMM waar ze in april na 14 jaar met VUT is gegaan.
“Kijk, een Staartmees. Die is vast niet alleen, ze leven in troepjes.” We zijn nog geen drie stappen de duinen in of ze loopt al
vogels te spotten. Van september tot en met april telt ze 1 keer
per maand, samen met haar vriendin Christien Kemp, watervogels in het iniltratiegebied van de Waterleidingduinen.
Daar mogen toch geen bezoekers komen? “Wij lekker wel”,
lacht ze, “omdat wij de tellingen doen voor Waternet, de beheerder van het duingebied.” De gegevens worden ook verzameld door SOVON, een landelijke organisatie die vogeltellingen organiseert en bijhoudt waar, welke en hoeveel vogels
er overal in Nederland voorkomen. Ze brengen de soorten
letterlijk in kaart zodat de territoria zichtbaar worden en zien
zo of populaties toe- of afnemen.

Verschillende tellingen

Er zijn verschillende tellingen waar Marianne haar medewerking aan verleent. Tijdens het BMP, Broedvogel
Monitoring Project, inventariseert ze broedvogels in het
Rozenwaterveld, samen met vogelvriendinnen Emmy en
Linda van maart tot half juni. “Erg leuk om vanaf begin
maart steeds meer vogels te zien terugkeren naar hun oude
biotoop. Fantastisch om ’s morgens voor zonsopgang te
lopen in een stil gebied met reeën, damherten, konijnen en
natuurlijk zoveel vogels. Ik heb er wel 42 soorten geteld”
Op 17 januari 2009 is er de internationale Midwintertelling
van watervogels. En 1x per jaar ‘doet’ Marianne de PTTtelling voor Zandvoort. PTT betekent in dit geval geen
Putje graven, Tentje opzetten en Tukkie doen, maar Punt
Transect Tellingen. Ruim 300 waarnemers tellen jaarlijks
400 routes. Mariannes route loopt vanaf de spoorbomen,
via Vondellaan, Centerparks, Zandvoort Noord, naar het
bunkerpark aan de Van Uffordlaan en weer terug. Dus als
u haar ziet lopen: sssttttt, ze telt vogels.
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Inbreng en meepraten) of op te vragen bij de griffie.

Vergadering College

Commissie aadszaken

De besluitenlijst van de collegevergadering van 21 oktober en
de verdere in week 43 door het college genomen besluiten
zijn 28 oktober vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

aadvergadering

De gemeenteraad vergadert dinsdag 4 november en op woensdag 5 november. Op de agenda staat:
- Opening
- Loting
- Ingekomen stukken en mededelingen
- Vaststellen agenda
- Hamerstukken, onder meer Ingekomen Post en Begroting
2009 Paswerk
- Voorstel tot vaststellen van de Begroting 2009
- Sluiting
Beide vergaderingen beginnen om 19.00 uur in de raadzaal.
De entree vindt u aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om
18.30 uur open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog
wijzigen. U vindt de meest recente agenda op de website. Van
de definitieve agenda zijn tijdens de vergadering ook exemplaren beschikbaar. Agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten
liggen tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie en
zijn tevens tegen betaling algemeen beschikbaar. De raadvergadering wordt tussen 20.00 uur en 22.00 uur live uitgezonden
door ZFM (kabel FM 104.5, ether FM 106,9).

Commissie Projecten en Thema’s

De Commissie Projecten en Thema’s vergadert op 6 november
vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur
open. De entree vindt u aan het Raadhuisplein. Op de agenda
staat:
- Opening
- Vaststelling agenda
- Besluitenlijst vergadering van 1 oktober 2008
- Vaste agendapunten
- Meerjarenbeleidsplan politie, ‘haalplicht’
- Particulier initiatief opzetten jeugdcafé
- Rondvraag
- Sluiting
De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd
zijn. De meest recente agenda vindt u op de website. In deze
commissie kunnen burgers het woord voeren. Dit kan zowel
over onderwerpen op de agenda als over een eigen onderwerp.
Degene die over een eigen onderwerp wil spreken, moet dit
schriftelijk aanmelden. Dit kan ook per e-mail. De aanmelding
moet uiterlijk maandagochtend om 10.00 uur binnen zijn
voor een vergadering die de woensdagavond daarop wordt
gehouden. De aanmelding kunt u zenden aan Gemeente
Zandvoort, t.a.v. de griffie, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort of
per mail: griffie@zandvoort.nl. Afgeven aan de balie van het
raadhuis kan ook. Op de aanmelding moet staan: naam, adres,
telefoonnummer en het onderwerp met een toelichting op een
aparte bijlage. Deze toelichting mag niet te uitgebreid zijn en
liefst worden afgesloten met een concrete vraag, oproep of
iets dergelijks. Naast deze regel gelden extra regels. Deze zijn
te lezen op www.zandvoort.nl (Bestuur Raadscommissies

De Commissie Raadszaken vergadert op 11 november vanaf
20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur open. De
entree vindt u aan het Raadhuisplein. Op de agenda staat:
- Opening
- Vaststellen agenda
- Vast agendapunt:
- Vaststelling van het bestemmingsplan Strand en Duin
- Welstandsnota strand
- Rondvraag
- Sluiting
De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd
zijn. De meest recente agenda vindt u op de website. In deze
commissie kunnen burgers het woord voeren over onderwerpen op de agenda. Aanmelding vooraf is niet nodig.

Wijziging Kinderopvangregister

Kindercentrum Ducky Duck
Naam: Kindercentrum Ducky Duck
Rechtsvorm: V.o.f.
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 34086265
Postadres: Postbus 128
Postcode: 2040 AC
Plaats: Zandvoort
Telefoonnummer: 023 - 57 30 042
Aantal vestigingen: 2
Vestiging 1
Naam: Kinderdagverblijf Ducky Duck
Adres: Prinsesseweg 36
Postcode: 2042 NH
Plaats: Zandvoort
Telefoon: 023 - 57 30 042
In exploitatie sinds: 01-01-1993
Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen): 36
Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12 jarigen): 0

Per 1 januari 2005 is de Wet kinderopvang van kracht. Deze wet
bepaalt onder meer dat de gemeente toeziet op de kwaliteit
van kinderopvang. Vanaf dezelfde datum moet elke gemeente
over een kinderopvangregister beschikken. Ouders krijgen
alleen een bijdrage voor de kosten van kinderopvang van het
rijk als een kindercentrum is opgenomen in het kinderopvangregister. Per 23 oktober 2008 heeft een wijziging plaatsgevonden in het Kinderopvangregister. Vanaf deze datum zijn
de volgende kinderopvanginstellingen opgenomen in het
Kinderopvangregister Gemeente Zandvoort:

Vestiging 2
Naam: Buitenschoolse opvang Duck Club
Adres: Prinsesseweg 10
Postcode: 2042 NH
Plaats: Zandvoort
Telefoon: 023 - 57 30 042
In exploitatie sinds: 01-06-2006
Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen): 0
Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12 jarigen):
60

Kinderopvangregister Gemeente Zandvoort

Buitenschoolse opvang De Boomhut
Naam: Stichting Pluspunt Zandvoort
Rechtsvorm: Stichting
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 34239374
Adres: Flemingstraat 55
Postcode: 2041 VW
Plaats: Zandvoort
Telefoonnummer: 023 - 57 40 330
Aantal vestigingen: 1

Kinderdagverblijven: Pippeloentje - Pluk
Naam: Stichting Kinderdagverblijven Pippeloentje - Pluk
Rechtsvorm: Stichting
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 41224309
Adres: Burgemeester Nawijnlaan 101
Postcode: 2042 PZ
Plaats: Zandvoort
Telefoonnummer: 023 - 57 13 665
Aantal vestigingen: 2
Vestiging 1
Naam: Kinderdagverblijf Pippeloentje
Adres: Burgemeester Nawijnlaan 101
Postcode: 2042 PZ
Plaats: Zandvoort
Telefoon: 023 - 57 13 665
In exploitatie sinds: 05-03-1990
Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen): 35
Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12 jarigen): 0
Vestiging 2
Naam: Kinderdagverblijf Pluk
Adres: Burgemeester Nawijnlaan 36
Postcode: 2042 PM
Plaats: Zandvoort
Telefoon: 023 - 57 15 513
In exploitatie sinds: 15-10-2001
Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen): 23
Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12 jarigen): 0
Website: www.pippeloentje-pluk.nl

Vestiging 1
Naam: Buitenschoolse opvang De Boomhut
Adres: Flemingstraat 9
Postcode: 2041 VW
Plaats: Zandvoort
Telefoon: 023 - 57 40 330
In exploitatie sinds: 01-09-1993
Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen): 0
Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12 jarigen):
60
Website: www.pluspuntzandvoort.nl
Buitenschoolse opvang De School
Naam: Stichting Sociocratische School “De School”
Rechtsvorm: Stichting
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 34245330
Adres: Oosterparkstraat 60
Postcode: 2042 AT
Plaats: Zandvoort
Telefoonnummer: 023 - 57 37 816
Aantal vestigingen: 1

Vestiging 1
Naam: Buitenschoolse opvang De School
Adres: Emmaweg 22
Postcode: 2042 NV
Plaats: Zandvoort
Telefoon: 023 – 57 37 816
In exploitatie sinds: 11-08-2008
Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen): 0
Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12 jarigen):
60
Website: www.deschool.nl

Per januari 2005 is de Wet kinderopvang in werking getreden.
In de Wet kinderopvang is bepaald dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. De toezichthouders van de GGD Kennemerland
controleren namens de Gemeente Zandvoort jaarlijks de kinderopvanginstellingen en de peuterspeelzalen op de kwaliteit.
Hierbij wordt onder andere gekeken naar de leidster-kindratio,
de groepsgrootte, het pedagogisch beleidsplan, huisvesting,
personeel etc. De volgende sociaal verpleegkundigen van de
GGD Kennemerland zijn door het college als toezichthouder
aangewezen:

plannen kenbaar kunt maken. Slechts indien voor deze
bouwplannen vrijstelling van het bestemmingsplan of
bouwverordening kan worden verleend, kan tegen ons
voornemen daartoe een zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van vrijstelling
wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie betekent
ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht
de vergunning of vrijstelling worden verleend dan zal dit
worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen.

Gastouderbureau Kennemerkloek
Naam: Stichting Pluspunt Zandvoort
Rechtsvorm: Stichting
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 34239374
Adres: Flemingstraat 55
Postcode: 2041 VW
Plaats: Zandvoort
Telefoonnummer: 023 - 57 40 330
Aantal vestigingen: 1

- Mevrouw van S. van Est- sociaal verpleegkundige
- Mevrouw C.W. van Zalen-Klein Poelhuis - sociaal verpleegkundige
- Mevrouw M. Sperling - sociaal verpleegkundige
- Mevrouw N. Sieraad-Cuppé - sociaal verpleegkundige
- Mevrouw T. Hartog - sociaal verpleegkundige
- De heer E. Jarmohamed - sociaal verpleegkundige
- Mevrouw A. van Zon - sociaal verpleegkundige

Aanvraag kapvergunning voor 1 esdoorn, Emmaweg 40, i.v.m.
overlast bij de woning.

Vestiging 1
Naam: Gastouderbureau Kennemerkloek
Adres: Flemingstraat 55
Postcode: 2041 VW
Plaats: Zandvoort
Telefoon: 023 - 57 40 330
In exploitatie sinds: 01-10-2006
Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen): Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12 jarigen): Website: www.pluspuntzandvoort.nl
Gastouderbureau Knus
Naam: Gastouderbureau Knus
Rechtsvorm: Eenmanszaak
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 34286356
Adres: Witte Veld 60
Postcode: 2041 GB
Plaats: Zandvoort
Telefoonnummer: 0657 - 21 01 60
Aantal vestigingen: 1
Vestiging 1
Naam: Gastouderbureau Knus
Adres: Witte Veld 60
Postcode: 2041 GB
Plaats: Zandvoort
Telefoon: 0657 – 21 01 60
In exploitatie sinds: 07-11-2007
Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen): Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12 jarigen): Website: -

Toezichthouders op de kwaliteit van kinderopvang en
peuterspeelzalen

Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken bekend
dat in de vergadering van 21 oktober 2008 is besloten de sociaal
verpleegkundigen van de GGD Kennemerland aan te wijzen
als toezichthouder op de kwaliteit van de kinderopvang en de
peuterspeelzalen in Zandvoort.

n e omen er unnin en

n r

en

Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

Zandvoort:
- Hofdijkstraat 16, verwijderen asbestriolering, ingekomen 17
oktober 2008, 2008-196S.
- Tolweg 26, plaatsen dakkapellen, ingekomen 20 oktober
2008, 2008-197Lv.
- Tolweg 28, plaatsen dakkapellen, ingekomen 20 oktober 2008,
2008-198Lv.
- Stationsstraat 17, verwijderen gevelpanelen, ingekomen 21
oktober 2008, 2008-199S.
- Mr. Troelstrastraat 38, wijzigen kozijnen, ingekomen 21 oktober
2008, 2008-200Lv
- Heimansstraat 7, plaatsen dakkapel achterzijde, ingekomen
21 oktober 2008, 2008-201Lv.
- de Favaugeplein 31-1, wijzigen kozijnen, ingekomen 22 oktober
2008, 2008-202Rv.

Verzoek om ontheffing artikel 3. Wro

Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens
om met toepassing van artikel 3.6 van de Wet op de ruimtelijke
ordening ontheffing van de voorschriften van het bestemmingsplan te verlenen voor het:
Plaatsen van een bijgebouw op het perceel Ebbingeweg 1 te
Bentveld (bouwaanvraagnummer 2008-161 Lv)
Voormelde bouwaanvraag ligt met ingang van 31 oktober 2008
gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale Balie van het
gemeentehuis tijdens de openingstijden.Gedurende de termijn
van de terinzageligging kan een ieder schriftelijk of mondeling
haar/zijn zienswijze ontrent de aanvraag kenbaar maken bij
het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040
AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek van uw brief
‘’zienswijze’’ te vermelden.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze
inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent
niet dat u uw zienswijze over deze aangevraagde bouw-

Aanvraag kapvergunningen

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunning ligt bij
de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van
zes weken na publicatie hun zienswijzen schriftelijk kenbaar
maken bij het college van de gemeente Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.

Verkeersbesluiten WN Center Parcs Herfstduik

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten,
ten behoeve van de WNF Center Parcs Herfstduik op 2 november 2008, om:
- over te gaan tot de plaatsing van dranghekken voorzien
van retroreflecterend materiaal inclusief de borden conform
model C01 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens 1990 op 2 november 2008 van 13.45 tot 14.15uur
op de volgende locaties:
- In de Burgemeester Engelbertstraat direct ten noorden van
de aansluiting met de Zeestraat;
- In de Boulevard Barnaart direct ten zuiden van de rotonde
met de Burgemeester van Alphenstraat;
- Aanvullend een viertal verkeersregelaars in te zetten om het
verkeer ter plaatste goed om te leiden gedurende de afsluiting
van de Burgemeester Engelbertstraat, de Jac. Van Heemskerckstraat en de Boulevard Barnaart. Deze verkeersregelaars
worden gesitueerd op de volgende locaties:
- In de Burgemeester Engelbertstraat ten hoogte van de aansluiting met de Zeestraat om het verkeer de Zeestraat in te
geleiden;
- In de Boulevard Barnaart direct ten zuiden van de rotonde
met de Burgemeester Van Alphenstraat om het verkeer de
Burgemeester van Alphenstraat in te geleiden;
om de aanwezigheid van de verzinkbare paal te verduidelijken
zal worden overgegaan tot het plaatsen van waarschuwingsborden J37 van Bijlage 1 van het RVV 1990 met het onderbord
‘bussluis’ op de volgende locaties:
- in de Prinsesseweg direct ten westen van de aansluiting met
de Haarlemmerstraat;
- in de Prinsesseweg direct ten zuiden van de aansluiting met
de Koninginneweg;

Verkeersmaatregel

Het college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
heeft besloten tot het instellen van een geslotenverklaring in
beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rijof trekdieren of vee in de periode van 27 oktober 2008 tot en
met 15 januari 2009 (of eerder afhankelijk van de voortgang
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Topkwaliteit bij Slagerij Vreeburg & Zn

Vervolg gemeentelijke publicatie week 44

Bij Slagerij Vreeburg in de Haltestraat staan kwaliteit, klantvriendelijkheid en service hoog in het vaandel. Tijdens

van de werkzaamheden) middels het plaatsen van borden
C01 van bijlage 1 van het RVV 1990 en hekken BM14 op de
volgende locaties:
- de Dr. C.A. Gerkestraat direct ten oosten van de aansluiting
met de Schelpstraat;
- de Schelp bij de aansluiting met de Dr. C.A. Gerkestraat;
- de Schelpstraat direct ten zuiden van het kruispunt met de
Haarlemmerstraat;
- de Tolweg direct ten noorden van het kruispunt met de Dr.
C.A. Gerkestraat;
- de Tolweg direct ten zuiden van de aansluiting met de Haarlemmerstraat;
- de Haarlemmerstraat op de verbindingsboog naar de Dr. C.A.
Gerkestraat;

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. 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.
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.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00,
maandag t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag
8.30 - 16.00 uur.

Melding of klacht?

Indien het een vergunning betreft voor evenementen, vertoningen op of aan de weg, het houden van optochten, snuffelmarkten, verruiming sluitingsuur, ontheffing Zondagwet,
exploitatie of speelautomaten, dient u uw bezwaarschrift aan
de burgemeester te richten.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

Collegelid spreken?

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.

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het
centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u
het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een
vakafdeling verwezen wordt.

Openingstijden Centrale Balie

Vragen over een bouwplan?

Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur
Donderdag:
08.30 - 20.00 uur
Vrijdag:
08.30 - 12.30 uur
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar
voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en
rijbewijzen e.d.

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.

Voor het derde achtereenvolgende jaar organiseert het wedstrijdcomité van de golfende

cabridgedrive plaats. In dit jaarlijkse evenement, georganiseerd door de Lions afdeling

dames van ZGC Sonderland/OGZ een wedstrijd voor een goed doel. Dit jaar is gekozen

Zandvoort, vonden in totaal 148 paren een warm en droog onthaal gedurende de zeven

voor het Zandvoortse Thomashuis om een geldbedrag voor in te zamelen.

ronden in de acht deelnemende horecalocaties.

Bij de ladies is het gebruikelijk dat er onder bepaalde
voorwaarden kan worden
afgezegd voor een wedstrijd waarvoor is ingeschreven. Tot 24 uur vooraf kan
dit gratis, daarna moet een
afzegfee van € 2 worden betaald. Dit bedrag gaat in een
pot en is bestemd voor een
goed doel. Tijdens een speciaal georganiseerde ‘Goed
Doelwedstrijd’ geldt een
verhoogde wedstrijdfee en
ook dat bedrag wordt in de
pot gestort.

Het overgrote deel van de
inschrijvingskosten is als
vanouds bestemd voor
een goed doel en dit jaar
kan het linke bedrag van
€ 4000,- tijdelijk op de
bankrekening bijgeschreven worden! Een mooi
resultaat. Eveneens een
mooi resultaat boekte het
winnende bridgepaar Cabri
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In overleg met de deelneemsters is dit jaar de keuze gevallen op het Thomashuis
Zandvoort in de Zuiderstraat.
Een Thomashuis is een klein-

schalige woonvoorziening
voor mensen met een verstandelijke beperking en
functioneert als een klein
bedrijf. De zorgondernemers,
in Zandvoort zijn dat Nicole
van Troost en Shahin Ansari,
hebben een eigen kijk op
deze zorg, een combinatie
van persoonlijke betrokkenheid en professionaliteit.
De inanciering vindt plaats
door middel van PGB’s (persoonsgebonden budgetten) en inmiddels is er een
landelijk netwerk van deze
woonvormen in Nederland
ontwikkeld.
Het Thomashuis in Zandvoort
is gevestigd in het voormalige Tritonhotel en bestaat

uit vier verdiepingen. Er bevinden zich acht ruime zit-/
slaapkamers voor permanente bewoners en daarnaast
zijn er verschillende kamers
beschikbaar voor dag-, weekend- en vakantieopvang. Een
gezamenlijke huiskamer en
een ruime keuken vormen de
kern van het huis. Juist voor
die keuken zal de donatie,
waarvan het uiteindelijke
bedrag komende dinsdag
bekend wordt gemaakt, gebruikt gaan worden. Er wordt
namelijk binnenkort een
nieuwe oven aangeschaft.
Kortom, het Thomashuis
Zandvoort is een uitstekende
keuze van de ‘golladies’ om
als goed doel te stellen!

Ieder jaar doet de slagerij mee met de landelijke kampioenschappen. “We hebben meerdere keren prijzen gewonnen met onze gekookte worst, hammen en andere
specialiteiten. Dat is een groot compliment, want dat
geeft aan dat wij onze klanten kwaliteit bieden”, aldus
Cees. Slagerij Vreeburg heeft naast vlees en vleeswaren
ook een ruim assortiment aanverwante producten en
kant en klare maaltijden.

ZandvoortPas

Voor ZandvoortPashouders heeft Slagerij Vreeburg een
mooie aanbieding. Let op: 100 gram leverkaas, 100 gram
katenspek en 100 gram rauwe ham samen voor slechts
€ 3,25. Slagerij Vreeburg & Zn vindt u in de Haltestraat 54,
tel. 5712451.

www.sportinzandvoort.nl

Jeu de boulesvereniging Zandvoort:
een club met ambitie
ste is het schitterend gelegen aan de voet van een met

Op een zeer druilerige zondag, 26 oktober, vond in het dorp alweer de zevende hore-

beroep. Je hebt als slager natuurlijk veel contact met
de klanten. De winkel moet er goed uit zien en we moeten ervoor zorgen dat onze producten voldoen aan de
verwachtingen”, legt Cees uit.

De informatie pagina van de sportraad

men om meerdere redenen met recht trots op is. Ten eer-

Ladiesday voor het goede doel

De organisatie van de Lions
wil graag, naast een dankzegging aan de sponsors
en adverteerders, vooral
Wim Veldhuizen van de
Zandvoortse Bridgeclub bedanken voor het vele werk
dat hij belangeloos voor
LiZa verricht heeft. Door de
prima samenwerking kan
Zandvoort weer bogen op
twee goed georganiseerde
bridgedrives, namelijk de
stranddrive in de derde
week van juni en deze horecadrive.

Op jonge leeftijd maakte Cees al kennis met het slagersvak.
“Mijn vader heeft de slagerij in 1934 overgenomen. Als kleine
jongen van ongeveer veertien jaar hielp ik hem vaak in de
winkel. Ik heb veel van mijn vader geleerd. Hij was een echte
vakman. Op een gegeven moment begon ik het slagersvak
steeds leuker te vinden en uiteindelijk besloot ik om ook
slager te worden”, herinnert Cees de beginjaren. Jaren later,
in 1969, nam Cees samen met zijn broer de slagerij weer over
van zijn vader. “Het vak is bij ons echt van vader op zoons
doorgegeven. We hebben de naam Vreeburg dan ook hoog
te houden”, lacht Cees. Naar eigen zeggen zal het hem ook
nooit gaan vervelen. “Ik vind het een heerlijk vak, omdat er
veel bij komt kijken. Het is een afwisselend en uitdagend

gebruikmaken van hun eigen complex. Een complex waar

LiZa bridgedrive druk bezocht

het ondanks de regen gezellige Zandvoort moest
verlaten.

“We leveren producten van topkwaliteit af, daar zijn we trots op”, aldus slager Cees Vreeburg.

Sinds bijna twee kan jeu de boulesvereniging Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

& Kers uit Eindhoven, dat
maar liefst een score van
71,67% wist te behalen. Dit
was ruim voor de nummer
twee, het paar Hulsebosch
& Posthuma met 63,36%.
Over het algemeen werd
er ook hoog gescoord. Het
beste Zandvoortse paar,
Mark Holtrop en Tom
Minderhoud (die nog nooit
samen hadden gespeeld!),
bereikte met 61,67% een
fraaie 8e plaats. Ook een
compliment verdienen Roos
Piller en Inge Wardenier, die
met 60,13% op de 11e plaats
eindigden. Een groot contrast met het paar dat als
hekkensluiter met 30,55%

hammen en andere specialiteiten. Slagerij Vreeburg kent een lange geschiedenis, die begint in het jaar 1892.

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is
de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen
telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur.

Gemeente Zandvoort

Een paar oude vertrouwde locaties waren o.a. De
Kofieclub, Hong Kong en
café Neuf, maar ook zaken
die voor het eerst de deuren gastvrij, zoals Asian
Delights en de Kippetrap,
werden bezocht.

de landelijke kampioenschappen valt slagerij Vreeburg regelmatig in de prijzen met hun eigen gekookte worst,

dennen begroeid duin. Ten tweede omdat het een groot
aantal banen heeft en ten derde, en de reden om het

meest trots op te zijn: het is volledig door de eigen leden
aangelegd.

Na een aantal jaren te
gast te zijn geweest binnen Zandvoort maar ook
erbuiten, kunnen de leden
nu op hun eigen terrein
gastheer spelen voor andere verenigingen en voor
de ‘wedstrijdboulers’. Tevens
is er nu de mogelijkheid om
voor en na het spelen in de
kantine van een drankje en
een hapje te genieten.
Jeu de boules wordt ten on-

rechte geassocieerd met op
leeftijd zijnde mensen. Niets
is namelijk minder waar.
Landelijk zijn er competities
in drie jeugdleeftijdsklassen:
aspiranten, pupillen en junioren. Ook jeu de boulesvereniging Zandvoort wil graag
de jeugd kennis laten maken
met hun sport. Daar is alle gelegenheid voor. De club speelt
onderlinge wedstrijden op de
dinsdag- en zaterdagmiddag
van 14.00 uur tot 17.00 uur.

Op vrijdagavond vanaf 19.00
uur kan er bij kunstlicht gespeeld worden.
Op woensdagmiddag wordt
er vaak een toernooi tegen
een andere vereniging gespeeld. Dat kan nu op de
nieuwe accommodatie aan
de Thomsonstraat. De vereniging is lid van de Nederlandse
Jeu de Boules Bond (NJBB)
waardoor er wedstrijdteams
geselecteerd kunnen worden.
Alle leden van de vereniging
kunnen vanaf nu dan ook een
licentie van de bond krijgen
om op grote toernooien te
spelen.
Loopt u gerust eens binnen tijdens de hierboven
genoemde tijden en doet
u kosteloos eens een keer
mee. Laat u verrassen door
het spel en laat u zich eens
volledig informeren. Voor
algemene informatie kunt
u terecht op www.njbb.nl.
Meer informatie over jeu de
boulesvereniging Zandvoort
kunt u krijgen bij voorzitter
a.i. Ab Reurts (023-5715071)
of via de website www.jeudeboules-zandvoort.nl.

Basketbalvereniging The Lions
Het eerste damesteam van The Lions speelt al jaren in de

eerste Rayonklasse, echt een behoorlijk niveau, en eindigde tot nu toe altijd in de top. Ook het eerste herenteam
heeft de afgelopen jaar fantastisch gepresteerd. Nadat

het vrijwillig uit de 1e Rayonklasse degradeerde naar de

district 2e klasse, werd het vorig seizoen luitend kampi-

oen en mocht van de bond de 1e districtsklasse overslaan;
zij spelen nu in de 3e Rayonklasse.

Toch is The Lions veel meer
dan de eerste teams alleen.
Zowel bij de dames als bij
de heren zijn meerdere
teams op een recreatief
niveau actief. Spelvreugde
beleven in een teamsport
staat voorop, al gaat dat
niet ten koste van de prestaties. In de recreatieve
categorie zijn namelijk

regelmatig Zandvoortse
kampioenen te noteren.
The Lions heeft tevens een
bloeiende jeugdafdeling,
waar vele trainers, coaches en enthousiaste ouders zich inzetten om de
meisjes en jongens op een
goede wijze te begeleiden.
Ook wordt er bij de jeugd
op niveau gebasketbald en

zijn er diverse teams kampioen geworden.
Je kunt basketball ook tot
op hoge leeftijd actief beoefenen. Het veteranenteam
van The Lions, spelend onder de naam Flamingo’s,
bestaand uit oud-eredivisie
en Nederlands teamspelers
waarvan sommige nog uit
de gouden jaren van The
Lions. Zij komen uit in de
Rayon veteranencompetitie en zijn vorig seizoen
kampioen geworden. Een
thuiswedstrijd van deze
balvirtuozen is een bezoek
aan de sporthal meer dan
waard! In 2008/2009 richt
Lions zich extra op de jeugd.
Voor de 36e keer zal het
schoolbasketbaltoernooi
worden georganiseerd en
zal samen met sportservice Heemstede-Zandvoort
weer het WhozNext en de
jeugdsportpas worden georganiseerd. Tevens staan er
diverse gezellige toernooien
op de agenda. Voor meer informatie over The Lions zie:
www.thelions.nl.
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Hele maand november:

Malse Ierse kogelbiefstukken

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Echte boeren Geitekaas
AF! Chèvre d’Or
met gratis 50 gr druiven tapenade
nu voor maar € 5,95

3 stuks: € 6,-

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

5%
korting*

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Medina Woninginrichters
q(Vouw)gordijnen qTapijt
023-531 78 40
qVitrages
qVinyl
Haltestraat 56
qLuxalex
qLaminaat
2042 LP Zandvoort
qZonwering
qParket
www.medina-woninginrichting.nl

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation
Op vertoon van de pas geen
afmeldkosten bij APK Keuring

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl
Hele maand november
op vertoon van uw pas

Specialist in bloemwerk voor alle gelegenheden

2e artikel voor

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen, ook Fleurop bestellingen
Maandag gesloten.
Di t/m vrij: 10.00 - 18.00 uur
Za: 10.00 - 17.00 Zo: 12.00 - 17.00 uur

de halve prijs!

Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel.: 023 5720042
www.bloemenaanzee.nl

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Nieuwe collectie Bam Bam binnen!
pashouders 5% korting op de gehele collectie

Van maat 34
tot en met
maat 56

Room-borstplaat
zakje 150 gram
op vertoon van
uw pas € 3,50

Lijst van deelnemende bedrijven

Leuke Sinterklaasen Kerstkadootjes
w.o. schilderijen, beelden,
kerst raam stickers,
kadobonnen, kransen, sieraden,
penselen, canvasdoeken,
verf (olie, aquarel en acryl)
kerstlint, houten kerstboompjes,
découpage, mozaïk, 3D etc.

Diverse artikelen:
€ 10,- per stuk 2 voor € 15,-!
Chaozzz - Schoolstraat 3
Woensdag gesloten

e mode
Betaalbar oud
en
g
n
jo
voor

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

Top 3!
3x 100 gram vleeswaren

Op vertoon van de ZandvoortPas
een les huiswijn i.p.v. € 17,50
voor € 16,- (wit, rood of rosé)
Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

2042 LM Zandvoort - Tel.: 023-5738047
Vrijdag koopavond

Kijk op www.newwaves.nl
023- 571 32 55 of info@newwaves.nl

Leverkaas +
Katenspek +
Rauwe ham

€ 3,25
Haltestraat 54 - T. 023-5712451

Bestel nu de ZandvoortPas 2008
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Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)

Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Broodje naar keuze met
een kop koffie 5 euro!!

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kerkstraat 25 - Tel. 5713510

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betaling CONTANT

Met ZandvoortPas 10% korting
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen
Kerkstraat 1a

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

for shoes

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas
wordt, tesamen met een welkomstkado,
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.
Met de aangehechte tegoedbon voor een
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst
tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

Tel. 023 571 44 10

Lekkere
worteltjes,
prima
aardappeltjes,
een lekker
stukje spek...
Op vertoon van uw ZandvoortPas:

10% korting op
alle cartridges

Deze pas is geldig t/m 31 december 2008

Hele maand november

voor ZandvoortPashouders:

Bij aankoop van
een bril met varilux glazen
handgemaakte wijnglazen cadeau
Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand november

Marsepein
hutspot
200 gram van 5.60 voor

60
3.

OP=OP

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort
Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl
ontdek een nieuwe ervaring van welzijn!

10% korting op een
voet-reflexmassage
massageservice ook aan huis
www.nympheia.com

Winkeliers:
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

Verzorging en vrije tijd:

Gasthuisplein 6
(naast het Circus)

Schofies Kindermode - Haltestraat 2d

10% Korting op
een massage

(in alfabetische volgorde)

Aanbod geldig tot en met woensdag 5 november 2008
en alleen in onze vestiging te Zandvoort.
Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 - 57 12 865
Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat
Autorijschool Duet - 06-54280393
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hobby -Art- Gasthuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - www.nympheia.com
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

Mode en trends:
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Chaozzz - Schoolstraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Schofies Kindermode - Haltestraat

Wonen en onderhoud:
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Mark Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:
Grand Café 25 - Kerkstraat
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
She Satehcafé - Zeestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

autosport
Van Riet eindelijk kampioen
Acht jaar heeft hij er op moeten wachten, maar eindelijk
mag Castricummer Pim van Riet zich nationaal kampioen

noemen. Met een bijna doodgeslagen biertje kwam de oudgediende uit de stal van Equipe Verschuur het mediacentrum
in om zijn verhaal aan de schrijvende pers te vertellen.

Spektakel tijdens de Swift cup | Foto’s: Chris Schotanus

“Pas in de uitloopronde en in de Audi S bocht kwamen de
emoties los. Iedereen in mijn naaste omgeving was ermee
bezig geweest. Ik geloof dat bijna iedereen mij deze titel wel
gunde”, aldus een licht geëmotioneerde Van Riet,“ik heb prima
steun gehad van mijn teamgenoten Marcel Duits en Sandra
van der Sloot.” Het onthaal voor de kersverse kampioen was
indrukwekkend. Alle rijders stopten voor de hoofdtribune en
het feestvarken zelf mocht het dak van zijn auto bestijgen.

BMW 130i cup

In de Samsung BMW 130i cup ging de titel naar Bas Schothorst.
In de eerste race kwam hij in het stuk niet voor. In de tweede
race werd hij derde voor teamgenoot Tim Coronel die in de
eerste race zijn teamgenoot nog tot op drie punten wist te
naderen. Uiteindelijk werd Coronel tweede en werd Bertus
Sanders met een mooie tweede race, derde in het eindklassement. Opvallend was de rentree van Zandvoorter Ron Swart
die plaatsgenoot Dillon Koster verving. Koster had verplichtingen op Hockenheim.

BRL

De titel in de BRL V6 ging naar Donald Molenaar. De inwoner
uit Soest had een behoorlijke voorsprong en had aan een tweede plaats genoeg om de titel op zak te hebben. Teamgenoot
Sandor van Es won beide races, terwijl Molenaar in de tweede
race niet meer bij de voorsten meestreed. In de BRL Light ging
de titel naar Marijn van Kalmthout. De Hoofddorper werd in
de eerste race nog tweede, maar in de tweede race wist hij de
winst op te eisen. Van Kalmthout had wel enige moeite met
Michel Schaap die de titel niet zomaar cadeau gaf, omdat
er volgens Schaap ook voor podiumplekken werd gestreden.
Zandvoorter Theo Stor was voorin te vinden, maar wist net
niet tot een podiumplek te komen. De andere Zandvoorter,
Peter Furth, moest met een defecte ruitenwisser de eerste
race nog staken, maar in de tweede race reed de Zandvoorter
naar een verrassende derde plek.
Jeroen den Boer haalde zijn eerste titel in de Formido Suzuki
Swift Cup op een wel heel bijzondere wijze binnen. De laatste
race werd in de laatste fase onder de safety car afgewerkt,
nadat het licht was ‘uitgegaan’ op het circuit. Afgezien dat het

basketbal Bridge-uitslagen ZBC

dat de leden van de Zandvoortse Bridgeclub wekelijks weer

de kaarten met veel plezier schudden. De eerste competitieronde seizoen 2008-2009 is inmiddels achter de rug en
dat gaf de volgende uitslagen te zien.
De woensdagavond gaf eigenlijk als vanouds als beste koppel de regerende clubkampioenen Tiny Molenaar & Wim
Brandse te zien, ondanks een
matige score bij de laatste sessie. Het verschil met nummer
twee, de heren Hogendoorn
en Van der Meulen bedroeg
uiteindelijk echter ruim 45%!
Vier paren wisselen van lijn.
Rietje en Herman Heldoorn
bleken de afgelopen weken
het meest constant qua score,
in tegenstelling tot Gert Jan
van Amsterdam & Ed van
Wanrooy en Toos Koning met
Ab v.d. Moolen, die eerder behaalde hoge scores de laatste
avond niet konden evenaren.
Toch promoveren zij, samen
met Ans Verhage & Els Visser,
30

naar de A-lijn. De B-lijn wordt
versterkt door de komst van
het paar Vera Bruijn & Ineke
Kerkman, dat een behoorlijke voorsprong had op de
eveneens gepromoveerde
heren Simon Aukema & Leo
Steegman en Co Luijkx met
Ron Kales.
De spanning was duidelijk
voelbaar in de A-lijn op de
donderdagmiddag! Hoewel
het paar Coby Daniëls &
Tom van der Meulen met
een score van 67,71% een
duidelijke gooi naar de eerste plaats deed, moest het
toch met een verschil van
slechts 0,1% de eer laten aan
Hans Hogendoorn & Peter
Weijers. De clubkampioenen

van het vorig seizoen, de heren Polak/Vergeest werden
uiteindelijk derde op minder
dan drie punten. Drie paren
moeten helaas degraderen
en hun plaats wordt ingenomen door uitsluitend dameskoppels, te weten Ingrid
van Leeuwen & Fini van der
Meulen, Vera Bruijn & Ada
Lips (dubbele promotie voor
Vera dus!) en Miep van Duijn
met Anja Witte. De vier promovendi met nieuwe samenstelling vanuit de C-lijn
zijn: Marianne de Grebber
& Jolien Grootkerk, Henny
Baard & Els Bruijn, Jenny
Pieters & Susan de Roos,
evenals Armand d’Hersigny
& Wim Veldhuizen. Tenslotte
maakte het nieuwe paar Elly
Pytak & Jeff de Rooy met
constant spel voor het eerst
de overstap naar een hogere
lijn, waarbij zij vergezeld worden door Els Boswijk & Rita
Kok en Nel Kooij met Louis
Schuurman. Proiciat.

Een opmerkelijke prestatie was de overwinning van
Volkswagenrijders Ronald Morien en Ferry Duivenvoorde. De
equipe, gesponsord door de plaatselijke Volkswagendealer
Auto Strijder, heeft op de laatste race van dit seizoen een
knappe overwinning behaald in de Toerwagen Diesel Cup.
Gestart vanaf de twintigste positie klom het duo in een mum
van tijd op naar de tweede positie. Na de rijderwissel werd
de leidende Seat van Quint Engel en Dennis de Groot naar de
tweede plaats verwezen en stelde de laatste overwinning van
het jaar zeker. De reeds gekroonde kampioenen Marc Koster
en Bertus Sanders sloten het seizoen af met een derde plek
op het podium.

Het zaterdagelftal van SV Zandvoort heeft afgelopen weekden is. Na een moeizame eerste helft (1-0), won de formatie

van Piet Keur met 1-5 van ZCFC. De nog jonge Nigel Berg
was met drie doelpunten de grote man bij Zandvoort.

Uitblinker Nigel Berg

De door Auto Strijder gesponsorde Golf van equipe Morien/Duivenvoorde

dames

Lions dames verliezen weer nipt

Het zit de dames van basketbalvereniging The Lions niet

mee. In dit nog maar prille seizoen werd afgelopen week-

end al de vierde nederlaag in vijf wedstrijden geleden. Za-

terdag kwamen de dames van Hoofddorp in de laatste vijf
minuten van de wedstrijd voorbij en wonnen met slechts
drie punten verschil.

“Ik wil het argument van een
clubscheidsrechter, die in het
laatste kwart niet objectief
zou hebben gefloten, niet
gebruiken maar prettig was
het niet. We staan met nog
vijf minuten te gaan tien
punten voor en dan moet je
zo een wedstrijd simpel uit
kunnen spelen. Nu echter
proberen we binnen tien seconden al de basket te vinden terwijl we vierentwintig
seconden de tijd hebben. Dat
moet het team leren”, aldus
coach Richard Koper. Koper

voetbal - zaterdag
SV Zandvoort zaterdag op stoom
end eindelijk eens laten zien uit wat voor hout het gesne-

Toerwagen Diesel Cup

Swift Cup

bridge
De letter R is al geruime tijd in de maand en dat betekent

bijzonder was, kwam het de strijd voor de titel niet helemaal
ten goede. Sandra Douma probeerde het nog wel, maar toen
de safety car de baan op kwam was het gebeurd. De laatste
race werd gewonnen door de neef van Bas Schothorst, Pieter
Schothorst, omdat de winnaar van de eerste race, Hans Bos,
zich verslikte.

doelt op het feit dat een
aantal ‘fundamentals’, basishandelingen, niet goed
liepen. Ook moet het team
leren om de rust te bewaren
om een wedstrijd uit te kunnen spelen met een krappe
voorsprong. Zijn collega aan
Hoofddorpse kant karakteriseerde de winst van zijn
team als “meer geluk dan
wijsheid”.
De wedstrijd ging vooral in
het tweede kwart voortvarend voor de Zandvoortse

dames. Na een eerste kwart
dat eindigde met een 19-14
achterstand, gingen ze de
rust in met een voorsprong
van 8 punten (24-32). Ook in
het derde kwart waren onze
plaatsgenoten de betere
ploeg en was het volgens
Koper een “leuke wedstrijd
om naar te kijken”. Tot het
vierde kwart waarin eigenlijk
alleen de laatste vijf minuten
een kentering ten nadele van
Lions lieten zien. Het kwaad
was toen al geschied met
een 62-59 nederlaag als resultaat.
Komende zaterdag spelen
de Lions-dames thuis tegen
Onze Gezellen uit Haarlem.
Deze wedstrijd in de Korver
Sporthal begint om 17.30
uur.

“Sport is goed voor lichaam en geest”

www.sportinzandvoort.nl

Noodgedwongen kon trainer Piet Keur niet met zijn
sterkste opstelling beginnen.
Maurice Moll zit een straf van
drie wedstrijden uit vanwege
zijn rode kaart in de slotfase
van de thuiswedstrijd tegen
Monnickendam en zowel
Ronald Kaales als Sander
Hittinger kampen met (lichte) blessures en werden uit
voorzorg niet opgesteld.
Raymon Hölzken kreeg hierdoor een basisplaats die hij
echter al snel moest opgeven.
Hij kreeg op een ongelukkige
manier de bal hard tegen zijn
gelaat en voelde zich duizelig
waardoor Ivo Hoppe al in de
39e minuut moest invallen.

Hij zou een puike wedstrijd
spelen.
De eerste helft was eigenlijk
niet al te best van beide partijen. Veel balverlies en onsamenhangend spel zorgden
ervoor dat van een mooie
wedstrijd geen sprake was.
Zandvoort kwam zelfs op
achterstand tegen de nummer 11 van de ranglijst. Niet
scherp dekken en niet reageren waren de basis waardoor Robbie de Jonge uit een
corner voor de thuisclub al in
de 17e minuut zijn ploeg op
voorsprong kon zetten. In
deze fase van de wedstrijd
was het weer de Zandvoortse

te tekenen. Het duurde tot diep in de tweede helft voordat

het zondagelftal van SV Zandvoort moest capituleren. Toen

echter tegenstander en titelkandidaat Olympia Haarlem in
de 70e minuut op voorsprong kwam, was er geen houden
meer aan. De thuisclub won alsnog afgetekend met 6-1.
Eigenlijk een goede prestatie van het elftal van trainer
Jamal, dat in de voorgaande
wedstrijden tegen mindere
tegenstanders grote nederlagen leed. Zandvoort kon
zelfs op voorsprong komen
maar voor de thee was de
stand weer in evenwicht. Het
venijn zat hem duidelijk in de

staart van de wedstrijd. Toen
Bekir Arslan voor de thuisclub in de 70e minuut roet
in het eten gooide, 2-1, was er
geen houden meer aan. De
ploeg van oud-Zandvoorter
Rob Buchel was nog vier keer
in staat om de Zandvoortse
goalie Matthijs Mans naar
het net te sturen en behield

basketbal - heren
Lions heren winnen nipt

sluitpost Boy de Vet die voor
de zevende wedstrijd op rij
zijn ploeg in de race hield.

Het herenteam van The Lions heeft ook in Alkmaar een nut-

In de tweede helft kwam een
herboren Zandvoort in het
veld. Hoewel in de openingsfase van het tweede bedrijf
ZCFC gevaarlijk bij het doel
van Zandvoort kwam, stond
De Vet zijn mannetje en
van lieverlee kwamen onze
plaatsgenoten op stoom. Dit
resulteerde in de 56e minuut
in de gelijkmaker. De ‘man-ofthe-match’ aan Zandvoortse
kant, Nigel Berg, kon op een
inzet van Hans Engl de gelijkmaker aantekenen. Toen vijf
minuten later Remko Ronday
door middel van een, eigenlijk
mislukt, schot SV Zandvoort
op voorsprong kon brengen
was het hek van de dam. Berg
zorgde ‘eigenvoetig’ middels
een schitterend stiftballetje
voor de 1-3 waarna Hoppe en
weer Berg de 1-5 eindstand
lieten aantekenen.

plaatsgenoten aan de goede kant van de score, 67-70, maar

Door deze overwinning staat
Zandvoort, virtueel, op de
derde plaats. Deze kan deinitief worden als de inhaalwedstrijd tegen WV-HEDW wordt
gewonnen. Overige uitslagen
2e klasse A: Amstelveen –
Kennemerland: 2-1; DVVA –
HBOK: 0-2; Marken – ZOB: 2-0
en WV-HEDW – Swift: 0-2.

voetbal - zondag
Zondagteam houdt lang stand

Bijna was er afgelopen zondag in Haarlem een verrassing aan
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daarmee het uitzicht op een
eventueel kampioenschap.
Het werd de zevende nederlaag voor de geplaagde
Jamal.
De zondagvoetballers van SV
Zandvoort spelen komende
zondag thuis tegen koploper Concordia dat afgelopen
weekend met 5-3 te sterk
was voor SVIJ.
Overige uitslagen 4e klasse D:
Zwanenburg – Bloemendaal:
1-3; Geel Wit DSK: 0-0; De
Brug – Alliance: 4-0 en
Ripperda – Schoten: 2-0.

tige, weliswaar nipte, overwinning geboekt. Tegen het nog
puntloos onderaanstaande Alkmaar Guardians bleven onze
hadden daar wel een verlenging voor nodig.
In het eerste kwart van
de wedstrijd hadden de
Zandvoortse heren geen
moeite om de thuisclub bij
te blijven. Weliswaar ging
het kwart met 15-14 naar de
tegenstanders maar moeite
kostte het niet. Het tweede
kwart echter, konden de
Lions-heren geen vuist meer
maken. De aanval was inzichtloos en de verdediging
liet nogal wat steken vallen waardoor er een 28-19
ruststand op het scorebord
stond.
Waar normaal gesproken het
derde kwart het slechtste
deel van de Zandvoorters is,
was het nu de sterkste van

handbal -

deze wedstrijd. De verdediging werd feller en dat deed
de aanval ook een stuk beter
lopen. Bij een 48-47 stand
ging het laatste kwart in.
Lions ging ‘erop en erover’.
Met nog twee minuten op
de klok was de Zandvoortse
voorsprong normaal gesproken genoeg voor een
overwinning, 58-65. Echter
Alkmaar wenste niet te capituleren en wist in de laatste
twee minuten van de wedstrijd nog een driepunter en
vier vrije worpen aan hun totaal toe te voegen waardoor
er na vier keer tien minuten
een gelijke stand ontstond.
De noodzakelijke verlenging,
basketbal kent in de competi-

tie alleen winnaars, speelden
onze plaatsgenoten vrij simpel uit. Zich de tijd gunnend,
iedere aanval mag maximaal
24 seconden duren, ontstond
er een klein gaatje van drie
punten die genoeg waren
voor de overwinning.
Woordvoerder en selectiespeler Milan v.d. Storm: “In
de verlenging kwamen we
op voorsprong en gebruikten
daarna de volle 24 seconden
voor onze aanvallen. Alkmaar
had moeite te scoren en zo
speelden we de wedstrijd
netjes uit. Wat opvalt is dat
we door training op de vrije
worpen vooruit zijn gegaan.
Waar we normaal gesproken
van de 31 vrije worpen er 10
omzetten in een punt, scoorden we nu 20 uit 31 (= 65%).
Doe je dat niet, dan verlies je
deze pot.” Topscorers: Ron v.d.
Meij 26, Robert ten Pierik 14
en Evert Bol 12.

dames

Handbalsters starten met winst

Het dameshandbalteam van ZSC heeft de opgaande lijn

in de veldcompetitie, aan het begin van de zaalcompetitie
voortgezet. In de Korverhal werd het Amsterdamse Vriendschap/TOB 4 met 18-14 verslagen.
Al bij de eerste de beste aanval gaf Daphina van Rhee
de thuisclub een 1-0 voorsprong. Het geroutineerde
Vriendschap/TOB wist snel
gelijk te maken. Een weelde
die slechts kort duurde want
Romena Daniëls zorgde met
twee doelpunten op rij voor
3-1. Vooral Van Rhee ging on-

verdroten door met scoren,
waardoor de rust kwam
met 9-5.
In de tweede helft leek het
geroutineerde en fel strijdende Vriendschap/TOB nog
even terug te komen, maar
de Zandvoortse keepsters
voorkwam dat de gasten

adverteerders -

meer dan één keer konden
scoren. De score liep gestaag
op tot uiteindelijk een 18-14
eindstand op het scorebord
verscheen. De overwinning
was zeker groter geweest,
als de Zandvoorters niet
liefst acht keer op paal en lat
hadden geschoten. Daphina
van Rhee was topscoorster
met 8 doelpunten, gevolgd
door Romena Daniëls (4x),
Laura Koning en Martina
Balk (ieder 2x), Lucia v.d.
Drift en Suzanne Zwemmer
(ieder 1x).

(In alfabetische volgorde)

Administratiekantoor K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
Autobedrijf KariMo
Bertram & Brood

Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Danzee
Dierenarts Dekker

Meijershof, Restaurant
OHD
P. van Kleeff
Pluspunt

Café Neuf
Café Oomstee
Café ‘t Badeendje
CDA

Harocamo
IJzerhandel Zantvoort
Lavogue
Meijer Advocaten

Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Vrijehuizenmarkt.nl
Zandvoort Optiek

Beter Mobiel
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boomerang-Eetcafé

Dorsman Assurantiën
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.

Printing People
Selekt Mail
Studio Total Care
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Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR Zandvoort Tel: 023-5 715 715

nieuw

www.cvl.nu

nieuw

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie
in prijs verlaagd

Oosterparkstraat 26

Verzetsplein 20

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 39

‘Frogcastle’ is een zeer charmante vrijstaande 20-er jaren woning die
zeker opvalt in het straatbeeld door het bijzonder vormgegeven dak en de
(boerenbonte) luiken voor de roedeverdeelde ramen. De woning staat in de
geliefde parkbuurt en beschikt over 4 slaapkamers, oprit, achterom, voortuin
en knusse L-vormige patio. In 2007 en 2008 zijn de keuken en badkamer
geheel vernieuwd en we zoeken nu een liefhebber die valt voor de charme van
de woning en het renoveren wil voortzetten.

In een gezellige woonomgeving ligt aan een autovrij plein deze 3 kamer
maisonnette. Op de begane grond bevinden zich de inpandige berging,
badkamer, toilet, 2 slaapkamers en een ruim terras en op de 1e verdieping de
woonkamer met open keuken en deur naar het royale balkon welke uitkijkt
over de fraaie binnentuin met vijver. Het complex beschikt over een afgesloten
parkeergarage.

Voor wie rust en ruimte zoekt: op een schitterende locatie in het
Kostverlorenpark ligt deze royale (ca. 175m2) 2 onder 1 kap woning met
5 ruime slaapkamers, oprit, garage en een achtertuin grenzend aan
beschermd natuurgebied. De woning dient gemoderniseerd te worden en
kan hierdoor geheel naar eigen smaak worden verbouwd.

• Gemeentelijk monument
• Gebruiksoppervlakte ca. 105 m2
• Perceeloppervlakte 169 m2

Vraagprijs € 459.000,--

• Kindvriendelijke buurt in Park Duijnwijk
• Gebruiksoppervlakte ca. 90 m2

Vraagprijs : € 265.000,-- (incl. parkeerplaats)

2-onder-1 kap

•
•
•
•
•

Comfortabele half vrijstaande woning in rustige woonomgeving
Dient gemoderniseerd te worden
Gedeeltelijk voorzien van dubbele beglazing
Oplevering in overleg, transport bij notaris verkoper
Gebruiksoppervlakte ca. 175 m2, perceeloppervlakte 299 m2

Vraagprijs € 575.000,--

nieuwe prijs

4 slaapkamers

R. Ketellapperstraat 20

Schuitengat 45

Da Costastraat 23

Deze zeer royale, goed onderhouden, uitgebouwde 2 onder 1 kap villa met
4 slaapkamers, oprit en garage beschikt over alle comfort die u zich kunt
wensen.
We noemen graag de royale woonkamer met erker en haard, de strak
vormgegeven luxe woonkeuken met bargedeelte, de luxe badkamer met
massagedouche en whirlpool. Ook de achtertuin met zonneterrassen en een
automatisch sproeisysteem ontbreken niet bij deze woning.

Op de 3e verdieping van Residence d’ Orange gelegen 3 kamer appartement
met royaal balkon op het zuiden. Het complex beschikt over een lift en ligt
nabij het strand, winkels en openbaar vervoer.

Deze ruime 20-er jaren woning met opbouw staat in een kindvriendelijke
woonomgeving. In 2006 is de wijk opnieuw bestraat en zijn er mooie bomen
geplant. De woning heeft een knusse doorzon woonkamer met openslaande
deuren naar de besloten achtertuin met stenen schuur, een open keuken en
maar liefst 4 slaapkamers!

• Strakke afwerking met hoogwaardige materialen
• Gebruiksoppervlak ca. 175 m�
• Perceeloppervlakte 347 m�

Vraagprijs: € 624.000,--

•
•
•
•

Stijlvolle gezamenlijke afgesloten entree
Parketvloer entree, hal, woonkamer en slaapkamer
Berging in de onderbouw
Gebruiksoppervlakte ca. 70 m2

Vraagprijs € 199.000,--

•
•
•
•

Alle vertrekken beschikken over de originele paneeldeuren
Geheel voorzien van hardhouten kozijnen en HR dubbele beglazing
Vrij parkeren!
Gebruiksoppervlakte ca. 110 m2

Vraagprijs € 259.000,--
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Actueel

Courant
11

Cultuur

Sinterklaas komt
naar Zandvoort

Zie onze advertentie op de achterpagina

14

‘Collage des
College’

Rubriek

Heden en verleden
Pellikaanhal

Sloop school is tevens start LDC project
Desem krokant
400 gram € 1,25

Vanaf nu in het assortiment:
Suikerbroodje
Chocolade broodje
Div. soorten Sint en Piet chocolade
Stap ook eens binnen voor een
lekker kopje koffie met een gebakje
of een lekker belegd broodje.
Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

21

Sport

Nieuwe voorzitter
SV Zandvoort

Herfstduik voor de natuur

Door middel van het starten met

Ruim 1000, voornamelijk kinderen maar ook volwassenen

Zandvoort in feite de start meege-

met een temperatuur van circa 13°C., genomen vanaf het

de sloop van de Mariaschool, heeft

hebben zondag een duik in het water van de Noordzee,

maakt van het project Louis Davids

strand bij Center Parcs. Ze lieten daarmee zien dat ze zich

Carré. Wethouder Wilfred Tates,

willen inzetten voor de wonderen van de zee. De WNF/Cen-

de projectleiding, het schoolbe-

ter Parcs Herfstduik is een initiatief van het Wereld Natuur

stuur, de ouders, belangstellenden

Fonds (WNF) in samenwerking met Center Parcs.

en alle kinderen van de Hannie

Schaft- en de Mariaschool hebben
op passende wijze afscheid genomen van de oude school.

Najaars actie
Bij aankoop van een
bril met varilux glazen
handgemaakte
wijnglazen cadeau

sea Optiek
Zichtbaar Beter

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74
Vrijdag koopavond

De Mannetjes
Algemene
Beschouwingen

‘Algemeen beschouwd zou je
kunnen zeggen dat de situatie
in Zandvoort, overwegende
en aannemende dat….
zzzzzz….. zeer belangrijk is’

Een achttal leerlingen van de
Mariaschool werd naar voren
gehaald. Door middel van het
trekken aan een lint zetten zij
symbolisch de bulldozer in
beweging. Deze had met zijn
grote grijper weinig moeite
om de nok van het gebouw
te slopen, waar vervolgens
gele en rode ballonnen uit te
voorschijn kwamen. Hierna
werd door de schoolkinderen

“slopen slopen” gescandeerd
en de machinist voldeed daar
graag aan. Binnen de kortste
keren was het gebouwtje met
de grond gelijk gemaakt.
De sloop is in feite een begin
met de realisering van het
project Louis Davis Carré en
maakt de weg vrij voor de
nieuwe brede school met
daaronder een parkeergarage

van meer dan 500 plaatsen.
Naar verwachting zal in het
voorjaar van 2009 met de
bouw begonnen worden. Er
is een zeer snelle bouw gepland, want maximaal één
jaar later moet het nieuwe
schoolgebouw in gebruik
kunnen worden genomen.
In de brede school zullen
een aantal instanties worden
gehuisvest. Zo is er onder andere plaats voor basisonderwijs, peuteropvang, een multifunctionele sportzaal en de
bibliotheek. Maar ook een gedeelte van het Zandvoortse
verenigingsleven zal er een
plaats krijgen. Bovenop de
brede school zullen appartementen worden gebouwd.

Samen in zee voor het WNF | Foto Chris Schotanus

De Herfstduik stond dit jaar
in het teken van de wonderen van de zee. Drie soorten

kregen speciale aandacht:

vervolg op pagina 3

MEIJER
A D V O C AT E N
Arbeids-, huur en strafrecht
Echtscheidingen, (verweer) incasso
Immigratierecht
Verspronckweg 1, Haarlem
023 – 534 71 56
(Bel voor gratis oriëntatiegesprek)
(ook voor geinancierde rechtshulp)

Auto Strijder
Zandvoort

www.meijeradvocaten.nl

16 november
12.00 uur Sinterklaas komt aan op
Zandvoortse Strand – Gebouw De Rotonde.
Daarna volgt een onderhoud met
burgemeester N. Meijer.
Binnenkort: start controle hondenbelasting.
In de gemeente-advertentie leest u er meer over.

Tekening van de te bouwen Brede school

1

Heden is zacht en kalm ingeslapen onze moeder,
schoonmoeder, oma , overgrootmoeder en mijn zuster

Irén Margit Brink-Ranics
weduwe van J.H.B. Brink
Boedapest, 15 juni 1913

Hillegom, 30 oktober 2008
Joke en Johan
Johan Jr. en Nienke
Meike, Bente
Linda en Bart
Jesse
Peter en Nadja
Irén en Frans
Tamara
I. Lindenmayer- Károlyné
en verdere familie

Correspondentieadres:
Irén Brink
Sophiaweg 2
2042 PV Zandvoort
Inmiddels heeft de begrafenis plaatsgevonden op
dinsdag 4 november 2008.

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~
~ Verzorging van overledene ~
Begeleiding
voor nabestaanden ~
~
Persoonlijke
aandacht
voor U en Uw dierbare ~
~

6 november 2007

Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

Een kaart, een bloem, een zoen
ze kunnen zoveel voor je doen
en geven kracht om door te gaan.
Dit gedicht drukt onze gevoelens uit van dank voor
het medeleven en de steun die wij mochten ontvangen na het heengaan van mijn lieve vrouw, onze
allerliefste mama, schoonma, oma, overgrootoma

Rietje Bakker-Zantvoort
Onze speciale dank gaat uit naar:
Huis in de Duinen
Directie + medewerkers
Dr. B. van Bergen
Taxi 5712600
P. Bakker
Alma en Ben
Ton en Marga
Helen en Kees
Kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen
Zandvoort, november 2008

6 november 2008

Lonnie
Kom even bij je langs

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

vervolg Herfstduik - voorpagina

In memoriam

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

Je broertje

waterstanden
nov.
Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do

6
7
8
9
10
11
12
13

Hoog

Laag

Hoog

Laag

00.46
01.25
02.12
02.52

04.04
05.04
06.14
0 7. 5 5
09.05
10.00
1 0. 5 6
11.20

08.15
09.34
1 0. 5 3
12.16
13.08
13. 49
14.31
15.15

1 6 . 2 5 21.04
1 7. 3 0 22.40
1 8 . 4 5 23.45
20.06
21.06
22.06
22.56
23.46

w

a

t

e

Hoog

r

Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl
A LTIJD
BI J
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DIRECTE
HULP
OVERLIJDEN

zitters via de Algemene Beschouwingen hun blik laten
gaan over het afgelopen jaar en over de toekomst, en dan
met name het komende begrotingsjaar.
Deze toespraken zijn dermate groot dat de Zandvoortse
Courant ze niet in het geheel kan plaatsen. Daarom
is er een uittreksel gemaakt.
Deze vindt u op pagina 20
en 21 in deze krant. Als u de

complete epistels wilt lezen,
kunt u die terugvinden op de
gemeentelijke website www.
zandvoort.nl.
In de uitgave van volgende
week donderdag, week 46,

Uittreksels Algemene Beschouwingen: zie pagina 20 en 21

Kijken wat je wél kan
Zaterdag 1 november werd voor Vrienden van Nieuw Unicum de jaarlijkse contactmiddag
belegd. In Pluspunt Noord heette voorzitter Wim van den Bos de aanwezigen hartelijk

welkom. De groep van rond de 50 personen werd in vier groepen opgesplitst en daarna
was er gelegenheid om een bewoner/ster in zijn of haar appartement te bezoeken.

Dani, zoon van: Nijkamp, Arnold Gerardus en: Frantzmann,
Aimee Eleonora.
Morrison Remmelt, zoon van: Pit, Daniël Vincent en: Korzelius,
Catharina Nathalie.

Gehuwd:

van der Putte, Remond en: Pastor, Daniëlle.
ten Velden, Paul Eric en: Valks, Johanna.

Toch wel koud dat water!

Overleden:

Buitenschoolse opvang De Boomhut

Mommers geb. Bosma, Albertje, oud 82 jaar.
Michels, Johannes, oud 95 jaar.

colofon

Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@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
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort

UITVAARTCENTRUM HAARLEM

meenteraad, is het te doen gebruikelijk dat de fractievoor-

zal De Zandvoortse Courant
de beraadslagingen en
de besluiten van de gemeenteraad aangaande de
Programbegroting 2009 publiceren, alsmede de daaraan
gekoppeld zijnde belastingvoorstellen van het college.
Dit omdat de vergadering
over twee dagen is uitgesmeerd, dinsdag en woensdag, en de kopij voor woensdagochtend in handen van
de drukker moet zijn.

Geboren:

Overige dagen op afspraak.

Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

Aan het begin van de begrotingsbehandeling van de ge-

25 oktober - 31 oktober 2008

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT

koude water in. Deelnemers
konden zich laten sponsoren
voor de WNF/Center Parcs
Herfstduik. In totaal werd er
€ 6.500 opgehaald. De opbrengst komt ten goede aan
de projecten van het WNF
waar de zuidelijke zeeolifant,
de clownsvis en de blauwe
vinvis leven. De deelnemer
met het hoogste sponsorbedrag was Mireille Verkolf
uit Amsterdam. Zij kreeg als
prijs een geheel verzorgd
arrangement in een van de
parken van Center Parcs.

burgerlijke stand

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Sinds 1992 uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

de zuidelijke zeeolifant, de
blauwe vinvis en de clownsvis. De deelnemers kregen
voor de duik eerst een warming up, die werd gegeven
door Gaston Starreveld, ambassadeur van de Nationale
Postcode Loterij. Daarna ging
de meute, voorafgegaan
door dorpsomroeper Klaas
Koper die deze keer geen
‘natte voeten’ wenste te
halen, naar het strand waar
werd afgeteld voor de duik.
Daarna doken ze, met zwemband en een actie T-shirt, het

Algemene Beschouwingen

Druk: Dijkman offset
Visseringsweg 40 - Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06-1139 1478 • info@zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl
Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Voor-, tussen-, naschoolse en vakantie opvang.

Voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind.
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.
Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer • Plezier
Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten
Flemingstraat 55
T: 023 – 57 173 73 / 57 40 330
info@pluspuntzandvoort.nl

cartoon

•
•
•

2041 VW Zandvoort
F: 023-57 16 865
www.pluspuntzandvoort.nl

Hans van Pelt

De donateurs namen een kijkje in restaurant BienveNu

door Lienke Brugman

Ook Kim, een jonge bewoonster gaf gelegenheid om een
kijkje te nemen in haar aangepaste, zelf ingerichte lat.
Als rolstoelgebruikster (plus
24 uur beademing) benadrukte ze het belang om op
zichzelf te kunnen wonen.
“Hier ben ik geen patiënt
maar een bewoner. Met hulp
van de vaste begeleiders
ben ik in staat zelfstandig te
functioneren. Dit was mijn
droom en die is uitgekomen.
Je moet namelijk kijken wat
je wél kan en niet wat je niet
kan. Ik help onder andere in
het restaurant BienveNu,
het Winkeltje en de boerderij. Verder maak ik muziek op
mijn keyboard en handwerk

ik graag. Ook zit ik in de redactie van Nieuw Unicum
die een krant en nieuwsbrieven uitgeeft”, vertelt ze
opgewekt. Er komt zoveel
positieve energie uit deze,
aan haar rolstoel gekluisterde medemens dat we bijna
beschaamd ons routeplan
vervolgen.
De informatie over Meerwijk
(locatie Haarlem) door arts
en begeleider Johan Koops
geeft een ieder meer inzicht
op de handicap van mensen met niet-aangeboren
hersenletsel. Deze mensen
zijn bijvoorbeeld in staat
om in het recent geopende
restaurant mee te helpen
en, met de hulp van een
begeleider, het restaurant

te beheren. Ook het bezoek
aan deze gezellige eetlocatie
laat weer eens zien hoeveel
mogelijkheden er geboden
worden om zich nuttig te
maken. Met een laatste bezoek aan het Winkeltje waar
leuke cadeauartikelen worden verkocht en ook weer
bewoners bezig zijn met
het maken en beschilderen
van diverse hebbedingetjes,
besluiten we deze leuke en
leerzame middag. Na een
hapje en een drankje neemt
ieder afscheid met de wetenschap dat Nieuw Unicum
een belangrijke en prominente plaats inneemt in de
Zandvoortse gemeenschap.
Voor meer informatie kunt u
kijken op www.vriendenvannieuwunicum.nl.

column

Herfst in
Zandvoort

Het is weer tijd voor de
kleurige herfst. Vallende
blaadjes. Tijd voor de griepprik. Niezende en proestende mensen en kinderen.
Koude handen en voeten.
Dikke sjaals en winterjassen. Weken, zelfs maanden
van straatopbrekingen.
Borden met verboden in te
rijden. Ook in Zandvoort is
de chaos compleet. Voor en
achter ons huis staan rood
wit gestreepte borden en
hekken. Met het afsluiten
van de Dr. Gerkestraat dacht
ik: lekker, eindelijk rust. Niets
is minder waar. Doordat nu
ook de Kostverlorenstraat is
afgesloten, is het dubbel zo
druk. De Haarlemmerstraat
lijkt op een snelweg. Van
vroeg tot laat rijdt het verkeer af en aan. Files op de
Koninginneweg zijn geen
uitzondering meer. Want
iemand voorrang verlenen
schijnt in dit drukke landje
erg moeilijk te zijn. Stoppen?
Ho maar!
De zomerkleren heb ik (eindelijk) gewassen en opgeruimd. Keurig in plastic dozen wachten ze weer op een
zomerse vakantie of….tot
volgend jaar. Zo lang mogelijk stelde ik het uit. Dat
opruimen van de zomerkleren. Proberend de zomer nog
even vast te houden. Wat uiteindelijk niet lukt. Ik moet
eraan geloven. Kuchend en
niezend begroet ik herfst
en winter 2008-2009. Prop
de laatste herfstbladeren in
de groenbak. Zolang er nog
blad aan de bomen zit is het
eigenlijk onbegonnen werk,
blad harken. Ik geef de vissen
nog wat extra voer. Als een
tegen-de-winter-steuntje.
Hengel en passant ook nog
wat blad uit de vijver en zet
de vorstgevoelige planten op
een veilige plek in de
hal en kelder. Kom
maar op met die
kou, regen, sneeuw
en mist. Hoewel niet
van harte, ben ik er
klaar voor!

Lienke Brugman

familieberichten
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ZANDVOORT SCHOON!?

ZoNDAG 9 November

evenementen agenda

novnovnovnovnovnovnovnov

kerkdiensten

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

Herfstbladeren, een prachtige ellende

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
www.aap-parochie.nl
10.30 uur pastor H. Kaandorp

velen een bron van inspiratie tijdens wandelingen,

kleurencombinaties kun je je niet voorstellen. Voor
fotosessies, teken- en schilderoefeningen. De keerzijde is een enorme hoeveelheid bladafval die daken straatgoten verstopt en voet- en ietspaden glad

RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor IJ. Tuijn

maakt. Vooral als het te lang blijft liggen wordt het

een natte glibberige brij, waar de weggebruikers veel

Week van de Jeugdzorg
Deze week is het de ‘Week van de Jeugdzorg’. De vele men-

sen die in de jeugdzorg actief zijn worden een week lang in

het zonnetje gezet. Alleen al in Noord-Holland wordt geweldig werk geleverd door meer dan 800 pleegouders.
Het thema van de Week van
de Jeugdzorg is ‘Thuis in de
jeugdzorg’. Pleeggezinnen
dragen bij aan een thuisgevoel voor de pleegkinderen. Kinderen die door
omstandigheden tijdelijk
niet thuis kunnen wonen,
horen in een gezinsomgeving. De provincie wil er
voor zorgen dat alle kinderen die niet thuis kunnen
wonen, en met name de
kinderen onder de 8 jaar,
in een pleeggezin op kunnen groeien. Gedeputeerde

De herfst breng veel schoonheid in de natuur; mooiere

Sascha Baggerman pleit
voor parttime-pleegouderschap: “Het zou mooi zijn
als mensen af en toe pleegkinderen en kinderen uit de
instellingen in de vakantie
of weekend mee op stap
nemen.”
Door speciale aandacht te
geven aan de pleegzorg in de
Week van de Jeugdzorg proberen de Noord-Hollandse
instellingen en de provincie
Noord-Holland de bekendheid te vergroten.

last van kunnen hebben.

De gemeente zet in deze periode veel extra materi-

eel in om de overlast voor te kunnen zijn. De veegwa-

gens worden dagelijks ingezet om vele vrachten blad
af te voeren. Het is erg prettig om te zien dat steeds

meer bewoners een handje helpen door zelf bladaf-

val op te ruimen rondom hun woning. Dit bladafval
kan gewoon in de groenemmer. Het is niet wenselijk
om bladafval aan te bieden in plastic zakken, omdat

dit problemen geeft bij de verwerking. Recent zijn

bladkorven in Bentveld geplaatst: grote gaascontai-

ners waar de buurt bladafval in kan gooien. Als de

proef slaagt zullen de komende jaren meer plekken
op deze manier worden ingericht. Samen houden we
Zandvoort Schoon!? Meer informatie? Bel de meldlijn
van de gemeente: 023-5740200.

Uitnodiging

Leer je eigen kracht kennen!

7

8

November

Week 45 • 2008

Genootschapsavond - De Krocht,
aanvang 20.00 uur
Markt - Verkoop van tweedehands en nieuwe
artikelen. In de grote zaal van het Huis in
de Duinen. Van 14.00 uur tot 16.00 uur

8

Zandvoort 500 - Circuit Park Zandvoort

9

Jazz in Zandvoort - Met gitarist Jeanfrancois
Prins. De Krocht, aanvang 14.30 uur

9

The Whiskers - Jazz in café Alex,
aanvang 17.00 uur

Binnenkort komt Sinterklaas weer
naar Nederland. Ook dit jaar doet hij

de Sint ons in een brief vanuit Spanje
ten alweer zin te hebben in het inmiddels traditionele Sinterklaas spektakel
in de Korver Sporthal.

Genootschapsmiddag - Groepsfoto’s uit het
archief van GOZ. Bibliotheek, aanvang 14.30 uur

14

Superleeskring - in bibliotheek,
aanvang 10.30 uur

Aan alle kinderen in Zandvoort

16

Intocht Sinterklaas - Aankomst om 12.00 uur
bij de Rotonde

Op 16 november aanstaande hoop ik met de boot weer in Zandvoort
aan te komen. Ook dit jaar weer bij de Rotonde.

16

Mainstream Jazzcombo - Take Five,
aanvang 16.00 uur

16

Kerkpleinconcerten - Classic Concerts
presenteert: Beach Pop Singers.
Protestantse kerk, 15.00 uur

28

Classic Concerts - ’The Messiah’, Agathakerk

Spanje, 4 november 2008

Volgens de pieten komen we rond 12.00 uur aan op het strand.
Mocht je niet van water houden, kom dan fijn naar het Raadhuis.
Daar word ik door de burgemeester ontvangen om 12.45 uur.
Ook ga ik dit jaar weer naar de kindjes kijken die meedoen met het
Sinterklaas Spektakel. Dit wordt gehouden in de Korver Sporthal.
De kaartverkoop start op 3 november bij boekhandel Bruna en
supermarkt Vomar.
Op zondag 30 november is er weer de gezellige wintermarkt die in het
centrum van Zandvoort gehouden wordt. Ik zal daar vanaf 13.00 uur
aanwezig zijn met mijn pieten.

30 Wintermarkt - Centrum
VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Kom je ook naar ons toe? De pieten hebben verklapt dat ze lekkere
pepernoten hebben gebakken. En ik wil jou graag een handje geven.
Ik hoop je te zien.

Dierenartsenpraktijk

Voor meer informatie of even kennismaken kunt u bellen 023-5716793
of mailen m.st49@casema.nl

Autoverzekering
vanaf € 6,- p/mnd
* startkorting tot 65%
DORSMAN.NL OF 023-5714534
4

Bazaar

laten weten. Sinterklaas laat ook we-
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Wie kent de kracht van z’n eigen gedachten?
Wie is er nieuwsgierig naar hoe je die kracht kunt ervaren en sturen?
Wie wil er samen met mij deze ontdekkingstocht maken?
Marianne van der Stoop volgt een opleiding in Vernieuwend Denken en
zoekt mensen die met haar mee willen doen in een oefencursus in Zandvoort.
Vanuit haar opleiding worden de activiteiten ondersteund.

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Zandvoort een bezoekje aan, zo heeft

Dag van de Mantelzorger - Pluspunt,
10.00 - 15.00 uur

Historische open dag - Georganiseerd
door GOZ. De Krocht, 10.00-15.00 uur

de “Lijsterhof”

Vriendelijke groet van,

Sinterklaas

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen
Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
en volgens afspraak
Lijsterstraat 7 - 2042 CH Zandvoort - Tel. (023) 571 58 47

Iets te (ver)kopen?
Plaats een Zandkorrel

(zie pagina 10)

Nu ook digitaal via www.zandvoortsecourant.nl

Met oog en oor
de badplaats door

De Sint komt weer in het land!
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Programma intocht Sinterklaas op 16 november:

12.00 uur
12.45 uur
12.55 uur
14.15 uur

-

Aankomst Sinterklaas op het strand
Aankomst Sinterklaas bij het Raadhuis
Sinterklaas maakt op Amerigo een rondje door het dorp
Begin Sinterklaas Spektakel in de Korver Sporthal

Het Sinterklaas spektakel in de Korver Sporthal is een middag van muziek, dans en spelletjes
voor kinderen van 4 tot en met 9 jaar. Samen met de zwarte pieten allerlei Pietenoefeningen
doen en natuurlijk komt Sinterklaas ook langs. De hal gaat om 14.00 uur open, vanaf 14.15
uur barst het feest los en het duurt tot 16.30 uur. Kaarten zijn nu verkrijgbaar bij boekhandel Bruna en supermarkt Vomar en kosten in de voorverkoop € 2,50, aan de Sporthal € 4.
op=op (max. 250 kinderen).

Zaterdag waren alle banken verwijderd en werd
de gehele ruimte van de
Protestantse kerk in beslag genomen door allerlei stands. Vele vrijwilligers
deden hun uiterste best
hun waren aan de man te
brengen. Deze varieerden
van kleding, speelgoed,
kinderknuffels tot (kerst)
kaarten, glas- en servieswerk en lekkere bonbons
aan toe. Enige gelijkenis met de vrijmarkt op
Koninginnedag drong onwillekeurig op. Het uiteindelijke resultaat is echter
zeer hoog te noemen. Op
het moment van verschijnen van deze krant is de
tussenstand € 5770 (!)
maar de verwachting is
dat er nog wat giften komen nadruppelen, waardoor het de beste bazaar
tot nu toe is geweest. De
opbrengst is bestemd voor
(brandvrije) gordijnen die
het orgel tegen het zonlicht moeten beschermen.

Spetterende lezing

November is de maand
van de spiritualiteit en
heeft als thema ‘Mijn
betere ik’. Overal in het
land zijn lezingen en ook
Zandvoort sluit zich met
een bijzondere lezing hierbij aan. De inspiratielezingen worden georganiseerd
door een enthousiaste
groep mensen (Simone

Königs, Herman
Harms en Richard
Buijtenhek), die als
doel heeft mensen
te inspireren door
ze laagdrempelig
in contact te brengen met spirituele
en psychologische
onderwerpen. Op
woensdag 12 november is er een
spetterende lezing
van Willem Venerius: ‘Heer
Bommel en het para-abnormale’. Willem Venerius verdiepte zich decennia
lang in de astrologie,
de I Tjing en verwante
gebieden. Ook stripverhalen hebben hem
van jongs af geboeid.
In de lezing komen zijn
esoterische kennis en
zijn liefde voor de verhalen en tekeningen
van Marten Toonder
op unieke wijze samen. De locatie is het
gebouw achter de
Protestantse kerk,
Kerkplein en is van
19.45 uur -22.15 uur,
kosten €10,- incl. kofie/thee
met iets lekkers en drankje
na aloop. Aanmelden kan
per email: Herman-Harms@
hetnet.nl of tel.: 06-388 18
144. Ook zijn er kaarten te
koop bij Barraba, Haltestraat
42 en Mystery’s, Kerkstraat
22/3.

Kustloop

De Waterschapsverkiezingen
vinden dit jaar plaats van 13
tot 25 november. In dit kader
wordt op 15 november de
Water Natuurlijk Kustloop
gehouden. Deze loop wordt
georganiseert door Dimitri
Arpad, die zelf op plaats 12
van de kieslijst staat voor
de partij Water Natuurlijk.
Het parcours gaat langs
vier plekken waarbij duidelijk wordt wat voor een rol
het Hoogheemraadschap

Rijnland heeft. Het parcours gaat om 10.30 uur
van start bij de ingang
van de Amsterdamse
Waterleidingduinen de
Oase. Daarvandaan loopt
de route naar Zandvoort
(ca 7km), vervolgens naar
Parnassia (ca. 5,5 km) en
tot slot door naar IJmuiden
Seaport Marina (ca. 6,5 km).
U kunt zich inschrijven per
email: dimitri.arpad@waternatuurlijk.nl.

Expositie Joke Bomert

Iedere maand wordt door
een andere kunstenaar geexposeert in de bibliotheek
Duinrand. In de maand november is dat Joke Bomert.
In 2006 is deze schilderes
naar buiten getreden met
haar schilderijen. Inmiddels
heeft ze een aantal exposities op haar naam staan, de
meest recente was in het
Zandvoorts Museum, onder de titel ‘Storm en Stilte’.
Joke Bomert schildert sinds
1992. Ze werkt voornamelijk
met acryl, maar af en toe
ook met pastel en aquarelverf. Wolkenluchten, strand
en duinen boeien haar zeer.
De expositie is tot 29 november te bezichtigen in
de Zandvoortse bibliotheek.
Haar schilderijen zijn ook te
zien op haar eigen website:
www.jokebomert.nl
5
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Nieuwe kapperszaak geopend

Afgelopen dinsdag is in de Haltestraat ‘Lavogue’, voor haar

Wij zijn gesloten van
12 - t/m 28 november

Restaurant Cinq

Zaterdag 29 november
staan wij weer
voor u klaar.

Zaterdag 8 november

Live DJ

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

Driegangen-menu
€ 32,50

Kerkstraat 14,
2042 JE Zandvoort

De unieke locatie voor:
* Een gezellige dag/avond
* Bruiloft of partij
* Bedrijfsfeest of themafeest
Al uw wensen zijn bespreekbaar!
Voor info en of boekingen
0643906935
Boulevard Barnaart 12 - 2041 JA Zandvoort
Tel 023-8882992 - www.hetbadeendje.nl

Grand Café Danzee - Kerkplein 8 - T. 023 571 22 52

Viergangen-menu € 39,50
Vijfgangen-menu € 46,50
Voor reserveringen: 023-5716119/info@tfaz.nl

ZATERDAG 8 NOVEMBER OPEN HUIS VAN 11:00 TOT 13:00
Schoolstraat 9
November Voordeelmenu
(voor 2-3 personen)

*
*
*
*
*
*

en vooral de vloer oogt bijzonder. Moeder en dochter Nelly
en Stephanie Wendelgelst gaan de uitdaging aan om in dit

toch vrij overvolle segment in Zandvoort hun klanten met
een goed gevoel de salon te laten verlaten.

GEROOKTE EENDENBORST
met dressing van cranberry
***
HAZEPEPER OP TRADITIONELE WIJZE
met kastanjepuree
***
APFELSTRUDEL
met kaneelijs

Zondag 9 november

Live muziek
met
‘Dennis’

en visagie, van start gegaan. De zaak is zeer fraai ingericht

Zandvoort

€ 16,50
HALEN *
* ALLEEN AF

Kroepoek
Mini Loempia’s (8 stuks)
Babi Pangang Speciaal
Kipblokjes met zwartebonensaus
Geroosterde kip met ananas in zoetzure saus
2x Witte Rijst

Dochter Stephanie en moeder Nelly Wendelgelst

Nu zijn de dames zeer zeker
niet onbekend met het vak:
Nelly haar meisjesnaam is
Spierieus en ingewijden weten dan dat het kappersvak
ook door haar beide zussen
wordt uitgeoefend. Dochter
Stephanie heeft onder andere bij een bekende salon
in Haarlem gewerkt en heeft
daarnaast in Amsterdam de
studie visagie bij het be-

faamde House of Orange
afgerond.
Vanuit dit instituut van John
Kattenberg is ook de stichting
Orange Babies ontstaan, die
als voornaamste doel heeft
zwangere vrouwen met hiv
en hun baby’s in Afrika te
helpen. Ook biedt Orange
Babies steun aan kinderen
die geïnfecteerd zijn met

medewerkers van Ziggo bij Radio Stiphout aanwezig zijn

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur
Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

om vragen over het door het bedrijf aangeboden pakketten te beantwoorden. Ziggo is een telefonie-, internet- en

Vraagprijs: € 369.000,= k.k

Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Wekelijks de krant lezen op internet?

Deze uitermate charmante én nagenoeg vrijstaande
woning is gelegen in het karakteristieke centrum
van Zandvoort op slechts 5 minuten lopen van het
strand. Diverse authentieke details zijn aanwezig
zoals bijvoorbeeld de glas-in-lood ramen, de fraaie
deuren en de hoge plafonds. De patio doet mediterraans aan en biedt veel privacy en op het dakterras is het heerlijk genieten van de zon! De woning
beschikt over 4 slaapkamers én een tuinhuis!
• Zeer centraal gelegen in de buurt van winkels
en NS treinstation;
• Unieke woning met karakter;
• Het tuinhuis biedt verhuurmogelijkheden;
• Moet van binnen gezien worden;
• Woonopp. ca. 130m2, perceelopp. 143 m2 .

surf naar www.zandvoortsecourant.nl

6

het virus of er direct mee
te maken hebben. Lavogue
wil dit goede doel mede in
Zandvoort extra onder de
aandacht brengen.
Bij Stephanie kunt u onder
meer terecht voor speciale
make-up, bijvoorbeeld voor
bruiden, maar ook voor een
bijzondere party of fotoshoots! Daarnaast heeft zij
zich ook gespecialiseerd in het
kleuren van haar, natuurlijk
ammoniakvrij, van gerenommeerde merken als L’Oreal en
Farouk. Alvorens voor een bepaalde kleur te kiezen, wordt
aan de hand van sjaals een
passend kleuradvies gegeven.
Prioriteit is daarnaast ook de
verzorging van het haar, dus
worden de goede producten
daarvoor gebruikt.
De openingstijden zijn: dinsdag, woensdag en vrijdag van
09.00 tot 17.30 uur, donderdag
(koopavond) tot 21.00 uur en
zaterdag van 08.30 tot 15.00
uur. Telefoon 023-5730172.
Op zondag en maandag is
Lavogue gesloten. Zowel met
als zonder afspraak bent u er
van harte welkom.

Ziggo bij Radio Stiphout

Komende zaterdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur zullen

digitale televisieaanbieder. U bent zaterdag tevens in de

gelegenheid om een van de pakketten, of het ‘all-in-one’
pakket te bestellen.

Ziggo heeft diverse mogelijkheden, allen zonder vast contract. Vaak zijn er ook interessante aanbiedingen die u veel
voordeel kunnen opleveren.
Zo betaalt u voor een digitaal

televisiepakket per maand
slechts € 15,90! Ook zijn er diverse internetaansluitingen
die aan uw behoefte kunnen
voldoen, zowel zakelijk als privé. Dat is eveneens het geval

Essay Produkties

met het bellen via de kabel. U
heeft dan in ieder geval gratis
voicemail en nummerweergave, terwijl een tweede lijn
optioneel is. U kunt bij overstappen naar Ziggo uw eigen
nummer behouden of een
‘Ziggo-nummer’ aanvragen.
Overstappen is trouwens heel
simpel: Ziggo regelt alles.
Radio Stiphout is gelegen
aan de Grote Krocht 34-36
in Zandvoort . Telefoon:
023-5732649.

Hij fotografeert vaak op locatie, vooral bij de introductie
van nieuwe auto’s en testritten; dit kan een Lada zijn
maar ook fraaie Porsches en
Ferrari’s komen voor zijn lens
terecht. Behalve Afrika heeft
hij hierdoor alle andere werelddelen kunnen bezoeken,
waarbij een week in Noord
Canada in 2005 tijdens de
Fulda Challenge, bij een temperatuur van min 40 graden,
wel tot de krenten in de pap
behoort.
door Erna Meijer

Hoe een logeerpartij op driejarige leeftijd kan leiden tot

een carrière in Zandvoort. Dat is heel in het kort het ver-

haal van fotograaf Chris Schotanus (nu 37). Hij komt oorspronkelijk uit Friesland, maar bracht regelmatig al zeer
jong zijn vakanties door bij familie in Zandvoort. Zijn vader

nam hem dan mee naar het circuit en daar is toen de liefde
voor de autosport ontstaan.
Op de leeftijd van 14-15 jaar
was hij weer eens tijdens een
raceweekend hier te vinden
en wist toen voor l. 1,- zijn
allereerste foto te verkopen.
Het circuit kent hij derhalve
als zijn broekzak en het zal
u niet verbazen, dat hij zelf
ook in het bezit is van een
racelicentie.
Het was dan ook best een
moeilijke beslissing om in
1995, na zijn studie technische bedrijfskunde aan de
HTS in Alkmaar, de keuze
te maken tussen een job in
deze richting of de sprong
te wagen om als zelfstandig fotograaf aan de slag te
gaan. De camera wist het
te winnen en zijn bedrijf
Essay Produkties was geboren. Over deze bedrijfsnaam

heeft Chris heel goed nagedacht. In navolging van de
tekenaar van de Kuifjestrip,
verbasterde hij de twee letters van zijn voor- en achternaam (C en S) en draaide
ze om, waardoor je het uitspreekt als SC.
Het oeuvre van Chris bestaat
voor 80% uit foto’s van objecten waar wielen onder zitten en zijn afnemers variëren
van de Zandvoortse Courant
tot De Telegraaf en diverse
autobladen als Autoweek
en GTO, terwijl ook vele autocoureurs en merkenteams
tot zijn klanten behoren. Het
was trouwens Bram Steijnen
die hem destijds de tip gaf
een bepaalde foto naar de
toenmalige Zandvoortse
Courant te sturen!

Essay Produkties verzorgt
ook algemene (nieuws-)foto’s in de regio en voor een
bedrijf maakt Chris in het
hele land opnamen van bijvoorbeeld verouderde lats
of ziekenhuizen, die gesloopt
moeten worden. Bijzonder
is tevens dat hij jaarlijks gevraagd wordt om foto’s te
maken tijdens de nationale
Bilderbergconferentie, die altijd in februari plaats vindt.
Aangezien het raceseizoen
van maart tot eind oktober
loopt, houdt Schotanus zich
de komende tijd vooral bezig
met de productie van kalenders. Hiermee is hij drie jaar
geleden gestart. Naast uiteraard een enorme keuze uit
foto’s van automobielen zijn
andere afbeeldingen natuurlijk ook mogelijk. Het grote
voordeel is dat hij al in een
zeer kleine oplage, vanaf tien
stuks, kan leveren. Een aanrader als relatiegeschenk, want
een kalender kan iedereen
gebruiken.
Essay Produkties, Postbus
315, 2040 AH Zandvoort.
Telefoon: 06-53192397. www.
essayprodukties.nl.

Zandvoortse
Courant nieuwe website nú online
•
•
•
•

Digitaal opgeven van uw: Zandkorrel / Spotlight / Evenement
Altijd actueel met het belangrijkste nieuws
Elke week de actuele ZandvoortPas aanbiedingen
En natuurlijk de krant lezen op internet!
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Dorpsgenoten
PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE
TOM DE JONG

Bloemen & gezelligheid

Administratiekantoor

K. Willemse
Administratie en
belastingaangiften
voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf
Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl

Behandeling voor onder andere de volgende klachten:
• (Chronische) klachten van rug of nek
• Hoofdpijn en migraine
• Huilbaby’s
• Darmklachten
• Kinderen
• Chronische vermoeidheidsklachten
Vergoeding via de meeste ziektekosten verzekeringen.
Geen verwijzing van een huisarts nodig.
Aangesloten bij de Nederlandse Osteopathie Federatie.
Bel voor informatie of het maken van een afspraak.

Het was genieten van het concert dat het Symfonisch
Blaasorkest Heemstede (SBH) in de Zandvoortse Protestantse kerk onlangs ten gehore bracht. Van de 125 orkestle-

den zijn ook een aantal Zandvoorters actief lid, waaronder

Marijke Bosman en haar echtgenoot Harm. Sinds kort is ze

APK

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop
Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

ZIGGO
www.musicstore.nl - Kerkstraat 8, Zandvoort.
13 november 2008 zal

Music Store Zandvoort
i.v.m. de grote release van

World of Warcraft Wrath
of Lich King
‘s nachts van 00.00 tot en met 01.00 uur
speciaal opengaan met een eenmalige

stuntprijs van € 26,99

bij RADIO STIPHOUT
zaterdag 8 november van 10.00 tot 17.00 uur
a.s. komt ZIGGO wederom bij ons in de winkel
om al uw vragen te beantwoorden
over hun aanbod op het gebied van televisie,
internet en telefonie.
Ook voor het aanschaffen en het gelijk
meenemen en installeren van hun producten
bent u die dag van harte welkom!!

( op = op) dus wees er snel bij.

Tot ziens in de winkel!!

Tijdelijk , ook zolang de voorraad strekt,

Nintendo WII
Sports Pack Console
van € 249,99 voor € 224,99!!!

Krant niet ontvangen?
8

Tekst en foto Nel Kerkman

Veel variatie in het weerbeeld krijgen we niet meer de

Marijke Bosman-Paap

Burgemeester Nawijnlaan 4, 2042 PM Zandvoort
06-46624969
dejongtm@hotmail.com
tom@osteopaat.nl

Radio Stiphout
Grote Kocht 34-36
Zandvoort

Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl

secretaris van het SBH bestuur maar dat is niet zo verwonderlijk want besturen zit Marijke al heel lang in het bloed.

In 1955 werd Marijke Paap, jammer genoeg niet in Zandvoort,
maar in een Haarlems ziekenhuis geboren. Ze stamt uit
een oud Zandvoorts geslacht, haar opa was Piet v.d Mije,
haar vader Arie Paap en de naam van haar moeder
is Froukje v.d. Mije. In Zandvoort heeft ze op
de Julianaschool gezeten, daarna ging ze
naar de MMS te Haarlem en na haar diplomering is ze naar de Pedagogische
Academie in Santpoort gegaan.

rest van deze eerste novemberweek. Het blijft vaak

moet zijn in je werk, privéleven en in de gemeenteraad. In
1996 verhuizen Harm en Marijke naar België waar Harm als
marineoficier bij de NAVO gestationeerd wordt. Marijke
zou Marijke niet zijn om niets te doen, ze maakt zich verdienstelijk op het sociale vlak. Ze is actief bij een sociaal
centrum met het uitdelen van kleding aan asielzoekers en
minderbedeelden. Nog steeds zit ze in het bestuur van een
Belgische organisatie die vrijwilligerswerk voor mindervaliden organiseert. Verder is ze in oktober met de regionale
Zonnebloemafdeling Zuid Kennemerland als vrijwilligster
mee geweest naar Zandhoven in België.

Hobby’s

Buiten haar sociale activiteiten is Marijke
een verwoed bridger en tennist ze
graag. Ze heeft 19 keer meegedaan aan de vierdaagse van
Nijmegen en ze wandelt
graag met haar teckel Dora
Speciaal onderwijs
in de duinen en op het
Tijdens haar laatste opleiding
strand. Buiten de liefde voor
kwam ze als stagiaire op de
Zandvoort geeft Marijke
school ‘De Waterlelie’ die hoorde
zich volledig over aan de
bij de Cruquiushoeve. Na een inmuziek. Was het vroeger
valperiode werd ze aangenomen
het kinderkoor, het gospelals gespecialiseerde leerkracht bij
koor, het oratoriumkoor en
‘De Waterlelie’ voor kinderen tusde pianolessen waar ze haar
sen 4 en 20 jaar met epilepsie die
passie voor muziek kwijt kon,
moeilijk meekomen op een gewone
tijdens haar periode in België
school. Het was een gevarieerde baan
vindt ze tenslotte hét instrument,
waar Marijke met raad en daad de ouders
de klarinet, die haar hart steelt. Bij de
en de diverse leeftijdsgroepen met leer en geBelgische muziekschool studeerde ze ijveMarijke Bo an-Paap
sm
dragsmoeilijkheden bijstond. Marijke werd later aanrig iedere week twee uur theorie met de daarbij
gesteld als ambulant begeleider. In deze functie reisde ze, behorende examens. Ze is erg blij dat er, zo dicht bij huis,
tot aan haar pensionering in 2007, naar andere scholen in een geweldig blaasorkest is waar ze haar ziel en zaligheid
het land om advies te geven over de omgang met kinderen in kwijt kan. Buiten de repetitie om oefent ze ook thuis
en hun epilepsie.
veel. Ondanks dat ze pas met pensioen is, verveelt Marijke
zich niet. “Zien we je ooit nog terug in de politiek, nu je er
Bezige bij
meer tijd voor hebt?” Marijke schudt in eerste instantie
Tussen haar drukke bezigheden door en onder aandringen heftig haar hoofd maar toch is haar antwoord verrassend:
van haar partijgenoten zegt Marijke in 1986 ‘ja’ tegen het “Wie weet, zeg nooit nooit!” En dat is een zeer diplomakandidaatschap als CDA-raadslid en fractievoorzitter. Het tiek antwoord. We horen vast en zeker meer van Marijke,
zijn 8 roerige jaren met veel geharrewar, verdeeldheid en is het niet in de politiek dan is het wel op muzikaal gebied
holle leuzen. Marijke besluit om zich in 1994 niet meer her- of op bestuurlijk vlak. Stil zitten? Daar is ze nog lang niet
kiesbaar te stellen, mede omdat ze vindt dat er evenwicht aan toe.

In nieuwe Taizédienst staat het thema ‘Naar het licht’ centraal
Voor de Taizédienst van
vrijdag 14 november in
de Agathakerk kan sinds
kort via e-mail taize-zandvoort@live.nl een gebed
worden gevraagd voor een
persoonlijke situatie. De
Taizé-werkgroep kwam op
het thema ‘Naar het licht’
naar aanleiding van de

schriftlezing van de dag.
In de dienst wil de werkgroep een brug slaan van
de duisternis naar het licht,
naar het Koninkrijk waar
Jezus het vaak over had. In
woord en eigengemaakte
gebeden maar vooral ook
tijdens de liederen en in de
stilte willen de leden van

de werkgroep een sfeer
creëren, waarin mensen
weer hoop krijgen en als
het ware hun geestelijke
accu weer op kunnen laden.
Tijdens de dienst wordt zoals gebruikelijk meerstemmig gezongen, net als in
het Franse klooster in Taizé
waar sinds 1940 een oecu-

Grijze en grauwe
novembersetting

menische gemeenschap
(r.-k. én protestants) zich
beijvert voor een eenvoudig
geloof van vriendschap, vertrouwen en geloof in elkaar.
Iedereen is welkom. Het inzingen begint om 19.00 uur.
Na aloop van de dienst, die
om 19.30 uur begint, is er
kofie en thee.

eentonig weer en het is ook veelal grijs en grauw. Veel
dynamiek in het temperatuurpatroon is er ook niet te

verwachten tot en met het weekeinde, met overdag

een graad of 11-12 en gedurende de kleine uurtjes 7-8
graden. En de wind tenslotte lijkt zich vast te hebben

gebeten in de (zuid)oostsector en varieert dus evenmin noemenswaardig.

Oprecht enerverend en
volkomen anders was het
deze week bijna 30 jaar terug, begin november 1980,
toen eigenlijk wel weerhistorie werd geschreven in
de Lage Landen. Op 3 november destijds kwam de
temperatuur overdag niet
boven het vriespunt uit in
Kennemerland en bleef onder meer in de Zandvoortse
regionen op bijna een
graad in de min steken. In
de nacht vroor het bijna 5
graden tot aan de stranden
toe. Het ijs op enkele zandige en beschutte duinmeertjes was soms al ‘hondendragend’. Dit alles bij een
snerpende oostenwind, die
de gevoelstemperatuur op
-15 graden hield midden
op de dag. Een unieke en
zeldzaam vroege koudegolf beleefden we toen, die
overigens met een link pak
sneeuw werd afgesloten
op de zevende (plaatselijk
15 centimeter sneeuw in
Zandvoort-Noord!).
Zo’n vroege koude-uitval wil
trouwens niets zeggen over
het vervolg van de winter.
Het lijkt er zelfs op dat zeer
vroege koude relatief vaak

wordt gevolgd door vrij
zachte winters. Een uitzondering daarop was evenwel 1985, toen na flinke
koude -die half november
startte- immers de elfstedenwinter volgde.
Als we de recentste en betrouwbaarste weermodellen nu bekijken zit er voor
ons tot ongeveer half november geen vrieskou in
het vat. Velen zullen daar
trouwens niet rouwig om
zijn, want er zijn grote
groepen mensen die felle
winterkoude maar niets
vinden. Voorlopig wordt
vrij milde lucht naar
Zandvoort en Bentveld getransporteerd met aanvankelijk nog een oostcomponent in de wind. Volgende
week zal de zachte aanvoer
bij ons meer uit het zuidwesten gaan komen door
het uitdijen van een diep
lagedrukgebied tussen
IJsland en Schotland; het
vertrouwde herfstbeeld.
Regen en wind gaan dan
veelal de dienst uitmaken. Zondag gaan we dat
al merken.
weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

11-12

12

12

12-13

Min

8

7-8

8

7

Zon

20%

25%

30%

20%

Neerslag

15%

20%

15%

65%

zzo. 3-4

zuid 3-4

zzw. 4

zzw. 4-5

Weer
Temperatuur

Wind
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VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF
levering en plaatsing
van alle glassoorten
vrijblijvende offerte!
023 5720480/06 41374921

ZANDKORRELS
Behang- en
schildersbedrijf
Arnold
Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilderswerkzaamheden

Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it,
totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of
06-44696001. ;
Met garantie en KvK.

Voor elke leeftijd
www.sportinzandvoort.nl

Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl
.................

Klussenbedrijf Rico.
Voor al uw kleine klussen
in en om het huis.
Redelijke prijs.
Voor info: 06-1423 2051
.................

Het Pakhuis.
Tweedehands
artikelen en kleding.
Nu ook kerstartikelen!
Kennemerweg 6 Zandvoort.
Open: don-vrij-zat 10-17 uur.
.................
Beautysalon MYRNA
Van Speijkstraat 2/101,
2041KL Zandvoort.
Behandeling volgens
afspraak, ook ‘s avonds.
Tel. 5720108 of
06-48318230
.................

WIJ ZIJN VAN 10 - T/M 20 NOVEMBER
GESLOTEN WEGENS DECORATIEVERBOUWING

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

VRIJDAG 21 NOVEMBER ZIJN
WIJ WEER OPEN

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel
Particuliere
zandkorrels €5,-

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

Zakelijke
zandkorrels €10,- (excl.BTW)

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

1
2
3

4
5

6
7
8

9

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen
Tevens door u in te vullen:

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chinese massage
Zandvoort. Bij u aan huis,
Chinese body- en voetmassage. 80 Minuten
à € 40. Bel voor afspraak: 06-3454 9835
.................

Te koop:
Doos vol knutsel-borduurhobby-poppen-kaarten
maken-boeken-sinterklaas
en kerstpatronen.
Einde hobby, izgst. € 10.
Damesmantel, met bont
gevoerd, mt 42, izgst. € 15,-.
Tel. 5713509
Schoonmaken bij
ouderen thuis!
ThuiszorgInHolland.nl
heeft werk voor
vrouwen (v/m)
3 – 10 uur p.w. Haarlem e.o.
Ook Marokkaanse en Turkse
vrouwen meer dan welkom.
Bel nu 023-5519810
.................
God, hoog als de hemel is
Uw liefde, tot in de wolken
is Uw trouw (Psalm 36:6).
Belt u gerust voor een
luisterend oor of telefonisch gebed bij ziekte
of verdriet: 5363804

Touch of class
Beautysalon haar- en
unieke modecollectie.
Haltestraat 15.
Complete winter
gezichtsbeh. v.a. € 35,- incl.
wenkbr. epileren en verven.
Gezichtsbeh. met no.1
leading Bioproduct
Neoderma en
Sensations uit de VS.
Bel en boek nu: 7522470
of 06-4832 2029.
“Walk in and ind out”.
Maandags gesloten.
.................
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C U L T U U R

Te huur: mooie
woonruimte, ±80m2
boven loods.
Huurprijs € 700 excl.
Inl. 06-5317 5104
.................

Te koop:
zeer solide werkbank
140x80cm.
Incl. bankschroef en
4 gereedschapsladen.
Prijs € 40,-.
Tel. 06-2349 7564
.................

Wegens emigratie
huisraad aangeboden.
Zondag 9 november
van 12 tot 17 uur.
Van Lennepweg 31.
Gezocht:
lief nieuw baasje voor
8-jarige buitenkat. Zeer lief,
tolereert geen kat of hond.
Niet geschikt voor lat!
Moet altijd eruit kunnen.
Info: 06-40084749

Opgeven van uw Zandkorrel kan nu
ook heel eenvoudig digitaal!
Ga naar www.zandvoortsecourant.nl
en klik op ‘Zandkorrels’

Marco Termes

Kunst in het raadhuis
Voor de derde keer dit jaar is de mini tentoonstelling in de vergaderkamer van het college,
weer voor 4 maanden gewisseld. Dit keer staan de kunstwerken van Ellen Kuijl (glaskunst)
en Margreet Ras (schilderijen) centraal.

Pedicure Carla.
Voor al uw voetproblemen
en massage.
Meer dan 10 jaar ervaring.
Pro voet lid.
Tel. 06-4609 8919
.................

Wegens
omstandigheden
te koop:
Bosch excl. koel/vriescombi.
160cm H, 3 jaar oud,
€ 100,-. 2 markiezen 300
en 175 cm breed, zelf
afmonteren, € 30,-.
Erg mooi metalen
buro, gratis afhalen.
06-2223 5101
.................

Zelfs als de mens er voor betaalt,
wil hij liever niet horen hoe hij in elkaar zit.

Ellen Kuijl (l) en Margreet Ras poseren met de burgemeester in de collegevergaderkamer

door Nel Kerkman

De twee initiatiefnemers
achter het idee ‘Des Collages
de College’ van BKZandvoort,
laten zien dat zij niet alleen

een eenheid zijn in het besturen van BKZandvoort, maar
ook de combinatie van hun
abstract/figuratieve kunst
is perfect. Hoewel de twee
kunstenaars hun liefde en

inspiratie voor Afrika in hun
kleurkeus duidelijk naar voren
laten komen, is het samenspel tussen de twee schilderijen ‘Wings’ van Margreet
Ras en het fraaie glasobject

(Marco wordt gesponsord door Grand Café Danzee)

van Ellen Kuijl, vanwege de
sobere kleuren en het strakke
lijnenspel, zeer verrassend.
De geslaagde samenvoeging
tussen de kunstenaars krijgt
volgend jaar een vervolg. Ze
gaan gezamenlijke kunstwerken ontwerpen voor een
kunstfair in de Martinihal
in Groningen. Ook de burgemeester kan zich vinden
met de nieuwe kunstaanwinst. “En soms”, zo vertelt
hij, “wordt de aanwezige
kunst gebruikt om het gesprek een andere wending
te geven.” Op de vergadertafel staat een kleurige schaal
gemaakt in tack fuse met
daaronder een spiegel. Wie
weet wordt straks dit kunstobject tijdens vergaderingen
gebruikt om eventueel van
gedachte te veranderen en
zich te spiegelen?

Sporen uit het verleden

Er zijn diverse reactie’s binnengekomen over de muurschildering met de tekst ‘IJsfabriek’ die op een woning in

de Cornelis Slegersstraat (destijds de Heerenstraat) staat. We ontvingen een e-mail van Jan Knotter uit Enter
(Overijssel) waarin hij vermeldt dat hij zich de tekst van de IJsfabriek nog goed kan herinneren. Hij zat op de
kleuterschool (Suringaschool) en zag deze tekst dus elke dag.
Verder reageerde Ger Cense
(voorzitter Genootschap Oud
Zandvoort) en meldde dat er genoeg gegevens zijn over de ijsfabriek die in 1913 werd opgericht
en in mei 1914 oficieel in gebruik
werd genomen, dit allemaal “tot
verhoging van het sanitaire welzijn van Zandvoortse ingezetenen en badgasten, en dat deze
wederkerig als afnemers den

bloei der fabriek krachtig zouden bevorderen”. Ook Siem van de Bos heeft
zijn verhaal opgeschreven. Hij kent als
geen ander het gebouw omdat zijn
grootvader (van moederskant), Jacob
Weber (1864-1945), als machinist in de
ijsfabriek werkte en samen met zijn
vrouw op de bovenste etage heeft gewoond. Het verhaal van Van de Bos
luidt als volgt: “De ijsfabriek was een
dependance van Roemers ijsfabriek

Jeanfrançois Prins in De Krocht

Zondag 10 november zal in het kader van de concerten
van Jazz in Zandvoort de Belgische gitarist samen met het

Trio Johan Clement optreden. Prins is een internationaal
befaamd musicus die op dit moment in Berlijn woont en
lesgeeft.

Prins is op 18 februari 1967 geboren in Brussel. Op 17-jarige
leeftijd begon hij als artiest op
te treden, zonder ooit een les
gehad te hebben. Twee jaar later leidde hij al zijn eigen eerste band met zijn eigen muziek
en arrangementen. Hij heeft
op getreden met de grootste
jazzmuzikanten van de wereld
zoals Toots Tielemans, Quincy
Jones, Peter Herbolzheimer,
Jay Clayton en Darmon
Meader. Deze muzikanten
hebben tevens het werk van

Prins gespeeld. Prins heeft
een vijftal Cd’s onder eigen
beheer opgenomen. Ook heeft
hij voor een groot aantal collega’s diverse albums geproduceerd. Hij zal zondagmiddag
worden begeleidt door het
meer dan bekende Trio Johan
Clement, met Clement op
piano, Joost van Schaik (winnaar Laren Jazz Award 2008)
op drums en Eric Timmermans
op contrabas. Het concert
begint om 14.30 uur en de
entree bedraagt € 15.

uit Haarlem. Het kantoor lag aan de
Gasthuisvest. In de zomermaanden
werden de staven ijs door de chauffeurs Willem en Leen Bakkehoven
(Dondertje) naar de strandtenten
en de hotels gebracht. De staven ijs
die gemaakt werden hadden een
afmeting van 20x20 cm en waren
90 cm lang. In de muur waar nu het
reisbureau gevestigd is en voorheen
schoenmaker Van Campen, was
destijds een dichte muur met alleen een gat erin waar de staven
ijs door werden afgevoerd naar de
wachtende wagens.”
Binnenkort zal er in de rubriek
‘Heden en Verleden’ meer aandacht
aan de geschiedenis van de ijsfabriek besteed worden. Zo zijn we
weer een stukje wijzer geworden
van een uniek Zandvoorts verleden.
Iedereen hartelijk bedankt voor zijn
inbreng.
11

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Room-borstplaat
Hele maand november:

Malse Ierse kogelbiefstukken

Bij aankoop van KAASFONDUE
Delfts blauwe kaasfondue set
nu met € 10,- voordeel
Nu van € 24,95 voor maar € 14,95

3 stuks: € 6,-

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Zoekt u iets gezelligs
voor in huis
heeft de nieuwe
herfst -en kerst
collecties binnen
www.de-bode.nl
Pashouders op alle
artikelen 5% korting.

zakje 150 gram
op vertoon van
uw pas € 3,50

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!
www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Bel voor informatie
06-54280393 of 023 - 5730107
www.members.lycos.nl\rijschoolduet

Amandel

Op vertoon
van de pas
20% korting op
alle dames en heren
ski/winterjassen

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nieuwe ZandvoortPas (€ 5,00)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

speculaasjes
250 gram van 4.45 voor
Addie Ottho & Zn
Potgieterstraat 4
2041 PC Zandvoort
Telefoon 023 – 5717 287
Mobiel 06-5577 8563
Mobiel 06-1887 6726

Betaling CONTANT

Deze pas is geldig t/m 31 december 2008
Uw op naam gestelde ZandvoortPas
wordt, tesamen met een welkomstkado,
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.
Met de aangehechte tegoedbon voor een
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst
tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

OP=OP

Sinterklaasactie t/m 5 december
10% korting op onze accessoires
5% korting
op onze
pashouders
5% korting
op demeubelen
gehele collectie

Medina Woninginrichters
q(Vouw)gordijnen qTapijt
023-531 78 40
qVitrages
qVinyl
Haltestraat 56
qLuxalex
qLaminaat
2042 LP Zandvoort
qZonwering
qParket
www.medina-woninginrichting.nl

GRAND CAFÉ 25
Broodje naar keuze met
een kop koffie 5 euro!!
Kerkstraat 25 - Tel. 5713510

(in alfabetische volgorde)

Winkeliers:
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

Verzorging en vrije tijd:

icieel erkend Sikkens dealer. “Mijn opa Piet begon in 1893

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat
Autorijschool Duet - 06-54280393
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hobby -Art- Gasthuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - www.nympheia.com
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

vader op zonen. Drie generaties lang staan wij onze klanten

Mode en trends:

Versteege’s IJzerhandel
“Onze kracht ligt in de persoonlijke benadering”

Voor koper, ijzerwaren, bouwmaterialen, gereedschap, elektra, doe het zelf artikelen en vakkundig advies is Versteege’s

IJzerhandel hét juiste adres. Daarnaast is de ijzerhandel ofzijn eigen bedrijf in ijzerhandel. Het vak is overgedragen van

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Chaozzz - Schoolstraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Schofies Kindermode - Haltestraat

graag te hulp, want onze kracht ligt in de persoonlijke benaAanbod geldig tot en met woensdag 12 november 2008
en alleen in onze vestiging te Zandvoort.
Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 - 57 12 865
Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95
2.

ZandvoortPas houders 10% korting

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

(vraag naar onze voorwaarden)

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Bestel nu de ZandvoortPas 2008

Betaling PER BANK

Gratis proefles

U boft
maar
met uw
ZandvoortPas:

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Lijst van deelnemende bedrijven

Voor zandvoortpashouders aanbieding:

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Burg. Engelbertsstraat 94b – Zandvoort
7 dagen per week geopend

Betreft:

L

dering”, aldus de sympathieke eigenaar Peter Versteege.
Uit alles blijkt dat Peter een hart heeft
voor zijn vak. “Ik zit nu ruim 42 jaar in
het vak, maar ik vind het nog steeds
even leuk. Er komt veel kijken bij het
runnen van een eigen zaak: inkoop,
verkoop, administratie enzovoort. We
zijn er dag en nacht mee bezig. Veel
vrije tijd houden we niet over, maar je
hoort mij niet klagen. Ik zou echt niet
anders willen ook al zou ik er de kans
voor krijgen”, lacht Peter. Ondanks de
concurrentie van de grote bouwmarkten lopen de zaken goed. “Door de jaren heen hebben we een behoorlijke
klantenkring opgebouwd. Veel van de
klanten vinden het prettig om hier te
komen, omdat er een gezellige sfeer
hangt. Er is ruimte voor een babbeltje,
dat is bij ‘de grote jongens’ toch minder. Het contact met klanten is niet
alleen belangrijk, maar ook ontzettend
leuk”, aldus Peter.

Website

Over twee weken gaat Versteege’s
IJzerhandel online met een eigen
website: www.ijzerhandeldelip.pk.
“Mijn zoon is op dit moment druk
bezig met het bouwen van de site.
We hebben bewust voor deze domeinnaam gekozen, omdat deze
winkel in het dorp beter bekend
staat onder deze naam. Dit stamt
nog uit het verleden. Iedereen in
het dorp had toen nog een bijnaam. Mijn opa had de bijnaam
‘De Lip’, omdat hij veel ijzeren
lipjes verkocht voor het repareren van o.a. klompen en trappen.
In de dorpsmond werd dan vaak

Wonen en onderhoud:
gesproken over de Lipjes van Piet”,
legt Peter uit.
Op vertoon van uw ZandvoortPas
ontvangt u bij Versteege’s IJzerhandel een leuke verrassing!
Versteege’s IJzerhandel,
Pakveldstraat 19, hoek ‘Lippleintje’.
Openingstijden: maandag t/m
vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur.
Zaterdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.
Dinsdag en zondag gesloten.
Tel. 571 2554
E-mail: ijzerhandeldelip@hetnet.nl
Binnenkort online:
www.ijzerhandeldelip.pk

Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Mark Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:
Grand Café 25 - Kerkstraat
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
She Satehcafé - Zeestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

&
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Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud
eens is. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten
en plaatsing van brieven te weigeren.

Heden Verleden
teraard, oficieel geopend. Hieronder het verslag uit de Zandvoorts Nieuwsblad van 28 juni 1968. Pellikaan Bouwbedrijf is de uitvinder van de beroemde Pellikaan hal. De oprichter van het aannemingsbedrijf, wijlen Henk Pellikaan,
zette de eerste overdekte tennishal neer in Zeeland. De oud-voetbalinternational die daarna een niet onverdienCor Korver bij de eerste steen | Foto archief GOZ, bld08787

Zandvoortse sporthal officieel geopend
voor de Zandvoortse Sporthal aan de A.J. van der
Moolenstraat. In de grote hal, met vele bloemstukken
versierd, had zich een groot aantal genodigden verzameld, waaronder het voltallige college van B. en W.
en vele autoriteiten op sportgebied. De fraaie nieuwe
hal, sinds 10 februari j.l. reeds oficieus in gebruik,
werd nu, des middags om half drie oficieel geopend.
De voorzitter van het sporthalbestuur, de heer J. S.
Brandse, verwelkomde de aanwezigen en bracht hulde
aan het oude bestuur voor het vele werk, dat door de leden
daarvan werd verricht. Vervolgens gaf spreker het woord
aan Dr. C. G. M. Miermans, lid van Gedeputeerde Staten,
voor het verrichten van de opening.
Dr. Miermans wees erop, dat de sporthal in Zandvoort een
welkome aanvulling betekent op het nog altijd bestaande
tekort. De belangstelling voor het hebben van een eigen
sporthal is bij vele gemeenten sterk toegenomen, mede
door de daadwerkelijke steun, die de overheid daarbij
thans verleent. Uitvoerig zette spreker uiteen, wat in dit
opzicht momenteel wordt gedaan. Wat Zuid Kennemerland
betreft, hier verrezen in, korte tijd sporthallen, namelijk
in Haarlem, Velsen en thans in Zandvoort. Spreker achtte
dit, gelet op het aantal inwoners van dit gebied, nog altijd

te kort. De sporthal in Zandvoort blijkt sedert haar korte bestaan
meer en meer een regionale functie te verkrijgen. Dat daarnaast
Zandvoort meerdere recreatie biedt voor eigen inwoners, achtte
spreker zeer verheugend. Met het uitspreken van de beste wensen
voor de toekomst, verklaarde spreker de hal voor geopend.
Namens het Ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk
werk sprak de heer Jansen. Deze roemde de dynamische medewerking van provincie en gemeente bij het tot stand komen van
deze Zandvoortse sporthal. Ook de mooie en praktische bouw
door de heer Pellikaan, die bij het Rijk sterk de aandacht had
getrokken, werd door spreker naar voren gebracht. Burgemeester
A. Nawijn noemde deze oficiële opening een belangrijk moment
in de geschiedenis van Zandvoort, een moment dat met grote
dankbaarheid vervult. De burgemeester sprak de wens uit, dat
het nieuwe bestuur erin zou slagen door deze hal tot verdere
uitbouw van het sportleven in Zandvoort te komen. Hij schonk
namens het gemeentebestuur een fraai bloemstuk en een vlag in
de Zandvoortse kleuren voor het gebouw.
De heer de Vries sprak namens de Nederlandse Sport Federatie.
Deze wees erop, dat de weg aanvankelijk niet over rozen ging,
doch thans kan de N.S.F, met Zandvoort delen in de vreugde over
het bezit van zulk een prachtige hal. De kortsluiting, die er aanvankelijk was, is verdwenen en slechts vreugde en blijdschap is
overgebleven. Hij schonk daarna het stichtingsbestuur een cadeau
onder couvert. De bouwer, de h eer Pellikaan, bleek zeer gelukkig
te zijn met deze hal in Zandvoort, die reeds nu vrijwel constant

28 juni 1968

bezet is. Hij deelde mede, dat momenteel wordt gewerkt aan
uitwerking van plannen om te komen tot een combinatie
„sporthal-zwembad” in Zandvoort. Hij sprak daarbij de
hoop uit, dat ook hierbij dezelfde medewerking zou worden
ondervonden als bij de bouw van de hal en deelde onder
grote bijval mede, besloten te hebben, de eerste tien jaar
de hal in Zandvoort gratis te zullen onderhouden. Voor de
Zandvoortse sportverenigingen sprak de heer G. F. G. van
Elteren, namens de watersportvereniging „Zandvoort”; dhr.
J. A. B. van Pagée namens de sportraad „Zandvoort’ en de
heer E. Paap namens de Z.S.V. Zandvoortmeeuwen”. Ook
de voorzitter van de afdeling Haarlem van de Nederlandse
Handbalbond bood zijn gelukwensen aan die vergezeld gingen van een geschenk. Tenslotte bood het sporhalbestuurslid, de heer J. Attema met een geestige speech burgemeester
A. Nawijn als voortreffelijk basketbalspeler een foto in lijst
aan van het gooien van de eerste bal tijdens de opening van
het onlangs gehouden internationale basketbaltoernooi, een
gebaar, dat de burgemeester kennelijk verraste en waarvoor
deze zijn hartelijke dank betuigde.
Nadat voorzitter J. S. Brandse alle sprekers had beantwoord,
werd een zitvolleybalwedstrijd gespeeld tussen lichamelijk
gehandicapten tussen „De Muggen” uit Haarlem en „I.S.A.”
uit Amsterdam, die door „De Muggen” drie gewonnen sets
bracht. De keurturngroep van de gymnastiekvereniging O.S.S.
gaf daarna een boeiende turndemonstratie, waarna met een
oficiële receptie de openingsceremonie besloten werd.

ruim 32.000 clubs in bijna 200 landen. Het doel is het sa-

De politie van Zandvoort gaat geluidsoverlast aanpakken door, hoe creatief, kaarten uit te delen
aan de veroorzakers. Maar ook de melder krijgt een kaart. Die is gratis, dus zo’n mooie kaart
met daarop een politielogo wil iedereen wel in zijn of haar plakboek hebben. Natuurlijk staat
geluidsoverlast in de top tien van irritaties en vaak is de klacht terecht. Velen zijn met mij van
mening dat het uitgaansleven in Zandvoort ronduit belabberd is. Toch zijn er nog ondernemers
die door het organiseren van (muziek) avonden proberen om er een extra invulling aan te geven. Een café aan de Zeestraat organiseert eens in de 14 dagen een jazzavond waar de top
van Nederland fantastische muziek ten gehore brengt. Een prachtig initiatief dat Zandvoort
zou moeten omarmen. De vaste gasten en muziekliefhebbers doen dat in ieder geval wel. De
eigenaar heeft in de afgelopen tijd geïnvesteerd door dubbele beglazing aan te brengen en
deuren en ramen te sluiten tijdens de optredens. Daarnaast wordt gelet op het volume van de
diverse versterkte instrumenten en is de muziek om klokslag twaalf uur afgelopen. Het gaat
om een enkele klager die er inmiddels voor gezorgd heeft dat de eigenaar al vele boetes heeft
moeten betalen. Metingen hebben overigens uitgewezen dat het geluid maar met enkele decibellen overtreden wordt en dan nog als de wind van het pand af staat dus het is zeker niet zo
dat de halve Zeestraat van de muziek mee ‘moet’ genieten. Ik ben overigens van mening dat de
wetgeving hier niet voldoet: de meerderheid van niet-klagers heeft immers geen enkele stem
in het geheel. En wat doen de artiesten in de toekomst. Moeten zij met het nieuwe beleid bang
zijn om in Zandvoort te komen spelen? Moet Clous van Mechelen zijn saxofoon inleveren als er
een rode kaart op het pand zit. En Saskia Laroo haar trompet? En past er wel een contrabas
in een politieauto?
Verdraagzaamheid en het gunnen aan, daar gaat het om. Waarom klaagt iemand over muziek
als hij aan een drukke straat woont en terwijl ook nog eens zijn achtertuin aan het station
grenst? Verdraagzaamheid en het gunnen aan. Eén keer in de 14 dagen 3 uurtjes live muziek
en om twaalf uur afgelopen, dat moet toch kunnen. Zandvoorters rondom het bewuste horecabedrijf: loop eens bij je buurman naar binnen en overleg eens zodat iedereen precies weet
waar hij of zij aan toe is. In onze eigen woonomgeving lukt dat toch ook. Met een verjaardag
waarschuwen we vaak de buren even en dat gaat in de meeste gevallen toch ook goed?
Het mag duidelijk zijn dat dit voor heel organiserend Zandvoort geldt en niet alleen maar voor dit
café aan de Zeestraat. Geef alle serieuze ondernemers de kans om Zandvoort weer bruisend
te maken. Hoeft de politie niet met stapels kaarten rond te lopen en kan ze zich bezig houden
met waar ze de afgelopen jaren absoluut goed in zijn: handhaving van openbare orde (en nee,
rust hoort u mij niet zeggen).
W. Mendel.

Zandvoortse Postzegel Club
Op dinsdag 11 november
a.s. houdt de Zandvoortse
Postzegel Club weer haar
Foto archief GOZ, bld 84430-03

Foto archief GOZ, bld 84407-06

Foto archief GOZ, bld 84453-012

maandelijkse clubavond in
één van de zalen van Pluspunt aan de Flemingstraat
in Zandvoort.
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serviceclubs is als laatste de Rotaryclub aan de beurt. De
door Paul Harris) organisatie van serviceclubs en omvat

Geluid(overlast) en verdraagzaamheid

Komend week, op 10 november, is het 10 jaar geleden dat de Korver Sporthal oficieel in gebruik werd genomen.
Daarvoor was de Pellikaanhal het middelpunt van de Zandvoortse indoor sportactiviteiten. Ook deze hal werd , ui-

Vrolijk wapperden zaterdag j.l. vlaggen van vele
naties aan de vlaggemasten op het parkeerterrein

Ter completering van onze informatie over de wereldwijde
Rotary is ‘s werelds oudste (in 1905 in Chicago opgericht

Pellikaanhal beroemd in heel Nederland

stelijk tennisser werd, wist wat er leefde in de markt. In de loop der jaren verschenen er overal in het hele land de
houten booghallen waar indoortennis kon worden gespeeld.

Rotary club Zandvoort

Vanaf 19.00 uur is er gelegenheid voor alle handel en
wandel betreffende postzegels en kan men met medeilatelisten van gedachten
wisselen over alle aspecten
van de postzegel. Iedereen
is welkom en de toegang is

gratis. Bel voor meer inormatie met F. Tervelde: 5712303
of H. den Duijn: 5378129 (na
18.00 uur).

menbrengen van beroepsleiders en leiders uit de zakenwereld die humanitaire diensten verlenen.

Voorzitter Jan Brabander

Daarnaast wil men hoge
ethische standaarden in alle
beroepen bevorderen (normen en waarden stonden
destijds ook al hoog in het
vaandel) en helpen bij het
opbouwen van goodwill en
vrede in de wereld.
Rotary is in essentie ‘bottum
up’ georganiseerd, de meeste inspanningen op het gebied van dienstverlening
spelen zich dan ook autonoom af op clubniveau.
De afdeling Zandvoort
is in november 1986
opgericht en bestaat thans uit
circa veertig leden,
waaronder vijf
vrouwen, uit alle
geledingen van de
bevolking. De club
vergadert wekelijks
in het NH Hoteles tussen 18.00 uur en 20.00
uur, waarbij tevens een
eenvoudige maaltijd wordt
genuttigd. Elke vergadering
heeft een onderwerp, waarvoor verschillende sprekers
worden uitgenodigd en
daarnaast staan bedrijfsbezoeken en culturele activiteiten op het programma.
De huidige voorzitter is Jan
Brabander, voormalig directeur van het Huis in de
Duinen, maar het is bij de
Rotarians de gewoonte dat
elk jaar een andere voorzitter wordt gekozen.

De leden worden aangespoord zich bezig te houden
met vier hoofdactiviteiten,
avenues genaamd. Zo is er
de ‘community service: het
ondersteunen van goede
doelen; club service: het
functioneren van de eigen
club en de international service: de relaties met gelijkgestemden internationaal (zo

heeft Zandvoort momenteel
contacten met twee clubs in
Italië). Tenslotte verzorgt de
‘vocational service’ bijvoorbeeld de komst van gastsprekers als Gerrit Zalm.
Penningmeester Maarten
van Wamelen is samen met
Mini de Wolf initiator van de
Rotary Zandvoort Expertise
Bank. Hiervan kunnen bijvoorbeeld startende ondernemers, non-proitorganisaties of (sport)verenigingen
die met een probleem zit-

ten, gebruik van maken.
Het is adviserend en biedt
wellicht de mogelijkheid iemand wegwijs te maken.
Een belangrijke taak van
de Rotary is het actief zijn
voor goede doelen. Al 18
jaar organiseert Rotaryclub
Zandvoort het Zomerzotten
Festival, een strandspelshow die het midden houdt
tussen Sterrenslag en Spel
zonder Grenzen. Er doen gemiddeld 20 bedrijventeams
mee en per team wordt een
sponsorbedrag gevraagd.
Binnenkort worden, zoals
elk jaar, weer Zandvoortse
ouderen van huis opgehaald
en zij krijgen dan een diner
aangeboden, waarbij ook
Sint Nicolaas langskomt
met cadeaus. Eveneens
voor de ouderen is de jaarlijkse rijtoer langs de bollenvelden en de Keukenhof.
Dit jaar werd voor het eerst
een nieuw en smaakmakend evenement georganiseerd: de Circuitrun. Een
marathonestafette van 42
kilometer, een loop van 12
km en een kinderloop. Met
maar liefst 9500 deelnemers is dit beslist een nieuwe bron van ‘fundraising’. Er
was een recordopbrengst
van € 33.000 onder andere voor KIKA! Het
goede doel wereldwijd
is nog steeds ‘Polio
de wereld uit’. Al het
bijeengebrachte geld
wordt door Microsoftoprichter Bill Gates
verdubbeld.

Ondanks de bloei van
de club is men ook hier op
zoek naar nieuwe, jonge leden (30 – 40 jaar). Volgens
voorzitter Brabander is
men beslist niet elitair en
kan het lidmaatschap heel
wat bieden, zoals toegang
tot een uitgebreid netwerk
en mogelijke carrièreontwikkeling. Het is beslist
niet noodzakelijk elke week
aanwezig te zijn. Het belangrijkste is onderlinge ‘fellowship’. Geïnteresseerden
kunnen een kijkje nemen
op de website www.rotary.
nl/zandvoort.
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Zondag
08:00
10:00
12:00
14:00
17:00
20:00
21:00
23:00

Countrytrack (h)
ZFM Jazz
Muziekboulevard (weekendeditie)
Zondag in Kennemerland
De Avond
Inspiratieradio (h)
Tepp Zeppi
Eb & Vloed

Maandag
08:00
11:00
12:00
18:00
20:00
21:00
23:00

Zandvoort op Zaterdag (h)
De Watertoren
Muziekboulevard
De Avond
Golden ZFM
Klassiek
Eb & Vloed

Dinsdag
08:00
11:00
12:00
18:00
20:00
22:00
23:00

Zondag in Kennemerland (h)
De Watertoren
Muziekboulevard
De Avond
ZFM Jazz (h)
In Zandvoortse Zaken
Eb & Vloed

Woensdag
08:00
10:00
12:00
18:00
20:00
22:00
23:00

Vrijdagavond Café (h)
De Watertoren
Muziekboulevard
De Avond
Klassiek (h)
Veenendaal in zicht (h)
Eb & Vloed

Donderdag
08:00
10:00
12:00
18:00
20:00
22:00
23:00

Goedemorgen Zandvoort (h)
De Watertoren
Muziekboulevard
De Avond
Countrytrack
De Hoop
Eb & Vloed

Vrijdag
08:00
10:00
11:00
12:00
15:00
17:00
19:00
21:00

ZFM Jazz (h)
Veenendaal in zicht
De Watertoren
Muziekboulevard
Eurobreakdown
Je weekend in met ZFM
Vrijdagavond Cafe
Sea IT

Zaterdag
08:00
10:00
12:00
14:00
17:00
19:00
21:00
23:00

Toebak Leeft?
Goedemorgen Zandvoort
Muziekboulevard (weekendeditie)
Zandvoort op Zaterdag
Eurobreakdown (h)
Roy on-air
Groove Empire
Night Walk

24 uur per dag on air!
106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de
provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland
is bovendien de officiële rampenzender van de
provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3
(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

Tropic Hunter
Een groep acteurs gaat op
locatie, in Zuid-Oost Azië
een oorlogsfilm maken.
Het zijn echter een stel
prima donna’s en de regisseur is ze helemaal
zat. Als laatste redmiddel
om nog iets van de ilm
te maken, trekt hij met
z’n cast de jungle in, om
ze in barre omstandigheden te laten acteren. Dit
lukt iets te goed want ze
komen echte “bad guys”
tegen.

Desmond
Animatiefilm van
Magnus Carlsson. Als
Desmond en zijn vrienden merken dat er appels en andere spullen
verdwijnen, denken ze
dat het moerasmonster hierachter zit. Ze
weten echter niet zeker of het monster wel
echt bestaat.

Dier van de Week

De sportagenda van
komend weekend!
Alle recente sportuitslagen!
www.sportinzandvoort.nl
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Een poes met een knap
koppie en een pittige kijk
op het leven. Deze prinses
weet wel wat ze wil: een
lekker bedje, een overheerlijk hapje, hier en daar een
knuffel en een troontje in
de tuin! Kimberly is een
leuke levendige poes van
een jaar of 3. Niet altijd
even lief tegen andere katten, maar dat gaat steeds
beter. Af en toe deelt ze
haar soortgenoten nog wel eens een pets uit, maar over
het algemeen mag iedereen rustig passeren. Omdat ze
duidelijk aangeeft wat ze wel prettig vindt en wat niet,
zijn kleine kinderen in haar omgeving misschien niet een
heel goed plan. Wat oudere kinderen die begrijpen dat er
ook momenten van rust nodig zijn, zullen geen probleem
zijn. Zoals al aangegeven zoekt ze een huis met een tuin.
Kom kennis maken met Kimberly en al haar ‘vrienden’ in
het asiel aan de Keesomstraat 5.
Open van maandag tot en met zaterdag tussen 11.00 uur
en 16.00 uur, tel: 023-5713888 of
kijk even op www.dierentehuiskennemerland.nl.

Talk of the town
Weten de Zandvoortse jongeren genoeg
van de plaatselijke
politiek? En belangrijker, krijgen zij daar
wel voldoende stem
in? Deze week vragen wij Ellen, Roy en
Jerry, die overigens
zelf VVD-raadslid is,
wat zij vinden van de
betrokkenheid van
de jongeren bij de
plaatselijke politiek.
Zouden zij graag
meer politieke cafés
georganiseerd zien
worden en bijvoorbeeld de oprichting
van een jongerenraad toejuichen? Of
is het animo onder
de jeugd daarvoor te
klein?

“De Zandvoortse jeugd zou meer betrokken moeten
worden bij de plaatselijke politiek”
Ellen Bluijs, 21 jaar, studeert aan de Hoge Hotelschool in Den Haag en werkt bij Café Koper:
“Als je als jongere in de Zandvoortse politiek geïnteresseerd bent is er volgens mij genoeg ruimte om je aan te
sluiten bij een politieke partij, kijk bijvoorbeeld naar Gijs de Roode (CDA) en Jerry Kramer (VVD). Wel denk ik dat
het goed zou zijn om vaker naar de mening van de jeugd te vragen. Naar mijn idee zijn er genoeg jongeren in
Zandvoort die graag hun mening uiten over politieke onderwerpen. Dit wordt nu gedaan in vriendenkringen,
misschien is het een idee om dit om te zetten in een soort van panel dat de jeugd vertegenwoordigt.”
Jerry Kramer, 25 jaar, werkzaam bij een architectenbureau en VVD-raadslid:
“Ik begrijp dat veel jongeren geen zin hebben om uren te discussiëren. Politiek bedrijven is een hobby.
Wanneer er echt iets speelt komen de jongeren vanzelf. Politiekonderwijs op school vind ik wel belangrijk,
en daar zijn we ook dit jaar mee begonnen. Mijn ervaring als raadslid is positief ondanks de vele ruzies
en het slappe geouwehoer blijf ik me in zetten voor Zandvoort. Het is een goede levenservaring, en als er
jongeren zijn die het leuk vinden om actief te worden in de politiek kunnen ze me altijd benaderen.”
Roy van Buuringen, 19 jaar, werkzaam bij Hotel Hoogland, organisator en DJ bij ZFM Zandvoort:
“Ik zou dit heel goed vinden. Zelf denk ik er over om een jongerenpartij op te richten, maar dat zou wel
heel moeilijk worden. Bo Zwemmer, een Zandvoortse jongen van 15 is nu in gesprek met de gemeente om
een jongerenraad op te starten. Een goed initiatief vind ik! Ik vind zeker dat de politiek in Zandvoort meer
met jongeren om de tafel mag gaan zitten om meer te realiseren voor en door jongeren! Ik ben zelf goed
op de hoogte van de politiek in Zandvoort en zou deze ideeën dan ook graag willen delen.”

Uit je herfst-dip-tip!
Heb jij nu soms ook last van de herfstblues? De bladeren vallen uit de bomen, het is
koud buiten, het regent en het wordt sneller donker. Je hebt nergens zin in. Wat te
doen? Lamlendig in je bed kruipen? Of toch iets doen waar je lekker vrolijk en blij
van wordt? Wij van de JONG-redactie gaan jou helpen en geven elke week een uit je
herfstdip-tip.

Tip: Bak een appeltaart
Op een herfstachtige zondagmiddag, wanneer de regen tegen de ramen klettert en het buiten 2 graden Celsius is, blijf je het liefst lekker in een aangenaam en warm huis. Het ultieme
genot op zo’n zondagmiddag is de overheerlijke geur van een warme appeltaart die net uit
de oven komt. Heb je een herfstdip? Lees onderstaand recept, bak zelf een appeltaart en eet
smakelijk!

Ingrediënten:
- 1 pak zelfrijzend bakmeel
- 250 gram boter
- 200 gram bruine basterdsuiker
- 1 ei

De stelling:

!
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- citroensap
- 6 appels
- 2 theelepels kaneel
- 3 eetlepels rozijnen

Bereidingswijze:
Vet een springvorm in met boter en zet de oven aan op 200 graden Celsius. Pak een beslagkom
en doe daar het pak zelfrijzend bakmeel, de boter, de helft van het ei, suiker en roer dat door
elkaar tot een luchtig beslag. Dek het af en zet het in de koelkast. Schil de appels en snijd ze
in partjes. Doe de kaneel erover, wat citroensap en een klein beetje bruine suiker.
Pak het deeg uit de koelkast en rol het uit. Leg dan de helft daarvan in de ingevette springvorm. Leg daarop de appel met de rozijnen en maak dunne reepjes van de andere helft van
het beslag en leg die daar overheen. Strooi als laatste nog wat suiker over de taart. Vergeet
niet om de andere helft van het ei ook daarover te bestrijken en doe die dan in de oven. Doe
de taart 60 minuten in de oven en laat hem als hij klaar is even afkoelen.

I Know Where It’s @
Vrijdag 7 november:

Grown up ft. Mr Wix in het Patronaat! Ben je net te
jong voor de reguliere grote feesten? Maar heb je zin
om toch lekker uit je dak te gaan? Ben je tussen de
zestien en achttien jaar? Dan is Grown Up iets voor
jou. Een avondje stappen met de beste beats door
de vetste dj’s van dit moment, o.a. met DJ Mr. Wix!
Tijd: 23.00 – 04.00 uur. Toegang: € 9,- (aan de
deur: € 12,50) Leeftijd: 16-18 jaar

Zaterdag 8 november:

Laat je verrassen door de voorstelling Dekaloog,
een ilm op de theatervloer. Het theaterinitiatief Project Fors heeft aan de hand van twee
filmscripts een bijzondere voorstelling gemaakt. Deze scripts zijn bewerkt zijn tot een
ilmachtige voorstelling, waarin de verhalen
van de jonge Poolse Tomek en Anka centraal
staan. Niewsgierig geworden? Reserveer op
tijd! Dekaloog is te zien op 8 en 9 november
in Theater De Luifel, Herenweg in Heemstede.
Aanvang 20.30 uur. Kaarten a € 12,50.- zijn
te reserveren via 06-30863835 of via www.
projectfors.nl

Zondag 9 november:

Openingsfeest in Café Alex (Gasthuisplein 9a)
van het nieuwe lokale boekings- en eventkantoor On-Air DJ & Entertainment. Bedenker Roy
van Buuringen pakt het gelijk groots aan met
een vol programma met diverse artiesten die
te boeken zijn bij On-Air DJ & Entertainment.
Tijd: 20.00 - 24.00 uur. Toegang: Gratis.

column
Prinsesje

Ik ben gisteravond mijn eigen
sprookje begonnen door op
een keurige tijd en alcoholvrij te gaan slapen. En dat is
zeldzaam op een lokkende
zaterdagavond.
Als ik de klokken van een
plaatselijke kerk hoor luiden,
weet ik dat het negen uur is.
Ik open mijn ogen en ontwaak langzaam maar zeker
uit een ware sprookjesslaap,
waarin ík de prinses was en
eigenlijk nog steeds een beetje ben. Alhoewel ik twijfel of
prinsesjes ook in zo’n oerlelijke, goedkope, rode snoopypyjama hun roes uitslapen.
Hoe dan ook, toch vind ik dat
ik goede redenen heb om mij
nog even in het sprookje te
wanen dat ik gisteravond zelf
ben begonnen. En dus draai ik
me op een koninklijke manier
om. Geniet ik van de warmte
die een verzonnen, zoals alles
in een sprookje verzonnen is,
kasjmieren dekbed mij geeft.
Dit net zo lang tot ik de kerkklokken het half tien teken
hoor geven. Geconcentreerd
om met mijn goede been uit
bed te stappen en zo het ongeluk buiten mijn bereik te
houden, besef ik plotseling
dat ik helemaal geen prinsesje ben. Dat ik vanochtend niet
ben wakker gekust door een
oogverblindende prins. Dat ik
in de spiegel niet dat prachtige meisje uit Sneeuwwitje
zie, maar eerder haar loederige stiefmoeder. Buiten staat
straks geen koets met prachtige paarden ervoor op mij
te wachten, maar mijn verroeste Spartaatje met zachte
banden. Er is geen butler die
mij heerlijk warm gebakken
pistoletjes met koninklijk
voedsel komt serveren, maar
ik zal zelf naar beneden moeten om een bruin broodje
pindakaas te smeren.
En dus strompel ik de trap
af, op naar de waarheid.
Het mooie sprookje laat ik
halverwege ergens achter.
Sprookjes blijven sprookjes.
Volgende week kan
ik maar beter weer
lekker op stap gaan..
een prinsesje word ik
toch nooit!

Pauline

radio + tv
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krijgen aan de balie van het gemeentehuis óf aanvragen bij
Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid.

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 28 oktober en
de verdere in week 44 door het college genomen besluiten
zijn 4 november vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

De gewenste formulieren kunt u ook downloaden van het
internet op www.gbkz.nl.
Hier vindt u ook nog meer informatie over de hondenbelasting.

Controle hondenbelasting

Informatie inwinnen
U kunt ook telefonisch informatie inwinnen bij Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid, onder deze naam opereren
de belastingdiensten van de gemeenten Bennebroek, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en
Zandvoort gezamenlijk. Telefoonnummer: 023-5225 531. Adres:
Postbus 47, 2050 AA Overveen

In de maanden november en december 2008 gaan controleurs
weer huis aan huis controleren op het houden (bezit) van honden. De controlebezoeken vinden plaats tussen 13.00 en 20.00
uur. Na dit laatste tijdstip wordt er niet meer aangebeld.
itvoering
De controle wordt in opdracht van Gemeentebelastingen
Kennemerland Zuid uitgevoerd door medewerkers van het
Velpse bureau Legitiem BV. Zij zijn in het bezit van een legitimatiebewijs dat is voorzien van een pasfoto van de controleur.
De controleurs bellen aan om het hondenbezit te controleren.
Wanneer een hond wordt aangetroffen die nog niet is aangemeld, wordt een aangiftebiljet ingevuld.
Heffing
De gemeente mag hondenbelasting heffen op grond van artikel 226 van de Gemeentewet. Belastingplichtig is de houder
van één of meer honden. Houder is degene die een hond bezit,
verzorgt of onder toezicht heeft. De houder dient ervoor te zorgen dat de hondenbelasting wordt betaald. Indien de houder
een gezinslid is, wordt degene die de aanslag gemeentelijke
belastingen ontvangt, aangewezen als belastingplichtige. Het
aantal honden dat u bezit, bepaalt de hoogte van de aanslag
hondenbelasting.
Wijzigingen melden
Wijzigt in de loop van het jaar het aantal honden of vertrekt
u met uw gezin uit de gemeente dan dient u dit te melden bij
Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid. De aanslag hondenbelasting kan dan worden aangepast. Bij overlijden van een
hond dient een bewijsstuk te worden getoond, bijvoorbeeld
een kopie van de nota van de dierenarts. Wanneer u geen bewijsstuk kunt overleggen dan wordt de datum van afmelding
gehanteerd als datum einde belastingplicht.
Doorgeven ook via internet
Alle wijzigingen kunt u doorgeven aan Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid. U kunt aangifte- en afmeldbiljetten

Schoonmaken GFT-rolemmers

Van 10,11,13 en 14 november 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 17.30u
zijn.

erzonden besl iten
Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

Zandvoort:
- Kostverlorenstraat 100, vergroten kap garage/berging, verzonden 30 oktober 2008, 2008-073Lv.

Evenementenvergunningen verleend

-Ondernemers Vereniging Zandvoort voor het houden van de
Intocht van Sint Nicolaas op zondag 16 november 2008.
-Pole Position voor het houden van de Feestmarkt/Feestfestival
op 30 november 2008 in het centrum van Zandvoort

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. 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. Het bezwaar schorst in begin-

sel 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. Indien het een vergunning betreft voor
evenementen, vertoningen op of aan de weg, het houden van
optochten, snuffelmarkten, verruiming sluitingsuur, ontheffing Zondagwet, exploitatie of speelautomaten, dient u uw
bezwaarschrift aan de burgemeester te richten.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag
t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 – 16.00 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

Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur
Donderdag:
08.30 - 20.00 uur
Vrijdag:
08.30 - 12.30 uur
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
Tollensstraat 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 collegelid
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling
verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur.

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.

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen
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Gipsy Swing in Bodaan

Steun de MS collecteweek
In de week van 17 t/m 22 november start de huis-aan-huis-

collecte voor Multiple Sclerose in Nederland. Het MS Fonds
collecteert dit jaar voor de 4e keer en is nog steeds in be-

weging. In sommige plaatsen zijn er genoeg collectanten
zodat aan alle voordeuren gebeld kan worden, echter veel

vaker wordt er maar in een klein gedeelte van de plaats
gecollecteerd.

Bijvoorbeeld in Zandvoort,
waar in 2007 slechts 1 collectant actief was. Begrijpelijk
dus dat veel inwoners van
onze gemeente nog nooit
een collectant van het MS
Fonds hebben gezien. Dit jaar
is dat anders. In ieder geval
zijn er nu meer collectanten
bereid een paar uurtjes daarvoor vrij te maken. Met een
streefbedrag van € 500.000
in Nederland (2007 was
€ 378.000) kan het MS Fonds
net als de Nierstichting, de
Hartstichting en de kanker-

bestrijding dan voortaan
een eigen exclusieve collecteweek inplannen. En dat
verdienen zij zeker.

Multiple Sclerose nog
niet te genezen

Het MS Fonds bestaat inmiddels 15 jaar. Het is in 1993
opgericht door vijf mensen
met MS en er was 1 brochure
beschikbaar. Voorop stond
een foto van een rolstoel
en werd MS bovendien een
spierziekte genoemd. De
oprichters zijn gestart met

het geven van goede voorlichting, want bij MS is de
rolstoel niet altijd het eindstation en MS is allesbehalve
een spierziekte. Vijftien jaar
later is er veel bereikt maar is
er (nog) geen genezing mogelijk. Zelfs over het ontstaan
van de ziekte is niets bekend.
Diepgaand wetenschappelijk onderzoek is daarom
van het grootste belang om
de geheimen van deze ziekte
te doorgronden en daarvoor
medicijnen te vinden. Die onderzoeken zijn vaak kostbaar
en duren lang.

Bewegen

Iedereen kan het, iedereen
doet het, vanaf het moment
dat je op de wereld komt.
Bewegen is gezond en hoort
bij het leven. Maar wat als je
te horen krijgt, dat je Multiple

Sclerose hebt? Dan kan je beweging stoppen, stukje bij
beetje. Het MS Fonds helpt
mensen die MS hebben met
coaching, voorlichting en inanciering van wetenschappelijk onderzoek.

Grote behoefte aan
collectanten

Het MS Fonds zoekt vooral mensen die bereid zijn
een deel van hun vrije tijd
te besteden aan de landelijke collecte in november.
Vrijwilligers, jong en oud, met
veel of beperkte tijd. Iedereen
kan meehelpen de collecte tot
een succes te maken! Meld
u aan via www.msfonds.nl
of bel T. van Duijn, Willem
Kloosstraat 1, Zandvoort, tel.
023-57117104. Het Nationaal
MS Fonds collecteert van 17
t/m 22 november.

Zonnebloem vakantiegids 2009 beschikbaar

Met ruim 40.000 vrijwilligers is Nationale Vereniging de
Zonnebloem een van de grootste vrijwilligersorganisaties
van Nederland. Een organisatie die extra kleur wil geven
aan het leven van mensen die vanwege ziekte, handicap of

tors en rolstoelen) comfortabel naar hun vakantiehotel
vervoerd.

Transparant Prijs

Nota bene in die vakantieweek ontving landelijk direcleeftijd lichamelijke beperkingen hebben en voor wie als teur Marijke van Eck op 8 oktober de Transparant Prijs. De
Zonnebloem kreeg die prijs voor haar
gevolg daarvan sociaal isolement
jaarverslag 2007 dat werd uitgeroedreigt. Kleur in de vorm van regelpen tot meest inzichtelijke en onderscheidende jaarverslag van alle goede
matig bezoek, dagactiviteiten en
doelen. Tijdens de feestelijke prijsaangepaste vakanties. Ook in Zanduitreiking in de Nieuwe Kerk in Den
voort is het bericht positief ontvanHaag prees juryvoorzitter Alexander
Rinnooy Kan het winnende jaarvergen dat de Zonnebloem inmiddels
slag vanwege zijn leesbaarheid en
haar programma vakantiereizen
de manier waarop het de gedrevenvoor 2009 in een prachtige brochure
heid weergeeft van de Zonnebloem
heeft samengevat.
en de mensen die er werken. Rinnooy
Kan prees de Zonnebloem om de
manier waarop in woord, in cijfers
Ook de Zandvoortse afdeling van
de Zonnebloem onder leiding van
en in beeld verantwoording wordt
afgelegd over activiteiten en over de
voorzitter Thea de Roode is nauw
manier waarop wordt omgegaan met
betrokken bij die vakantiereizen.
Begin vorige maand werd door
het geld van ondersteunende leden
een aantal Zandvoortse ouderen
en donateurs. Een compliment dat
nogmaals de serieuze werkwijze van
gretig gebruik gemaakt om met
de Zonnebloem in België van een
de Zonnebloem-organisatie onderDe Zonnebloem vakantiegids 2009
streept. De vakantiegids 2009 is aan
fantastische vakantieweek te genieten. De vele vrijwilligers uit Zandvoort droegen daaraan, te vragen bij Nationale Vereniging de Zonnebloem, Postbus
met hun inzet, een zeer belangrijk steentje bij. Met een 2100, 4800 CC Breda, telefonisch via 076-5646362 of www.
luxe touringcar werden de deelnemers (inclusief rolla- zonnebloem.nl.

De bewoners genieten van het muzikale optreden

Afgelopen zondagmiddag
was het in woonzorgcentrum A.G. Bodaan in Bentveld
genieten van een optreden
van de twee muzikanten van
Viola Diverso: Reinder Eggen
(altviool) en Fer Vissers (gitaar), die met veel muzikaal
gevoel een heerlijk ‘Gipsy
Swingend’ programma presenteerden. Een veertigtal bewoners was naar de ‘Blauwe
Zaal’ gekomen om naar dit
tweetal te luisteren en te
kijken. Vele melodieën als

‘Sweet Georgia Brown’, ‘Ain’t
misbehaving’ en ‘Nuages’,
waren overduidelijk bekend
bij de luisteraars in de zaal. Er
werd druk mee geneuried op
de overbekende melodieën
die het sympathieke tweetal
over het voetlicht bracht. Een
zeer gezellige en vooral muzikale middag in de Bodaan
waar zeer velen van hebben
genoten. Vrijdagmiddag 14
november zal er een optreden zijn van het Cocktail Trio
met Ad v.d. Gein.

Van Galm tot shuttle
Sinds het begin van het nieuwe badmintonseizoen in sep-

tember zijn er, toch wel onverwacht, een tiental nieuwe

senioren lid geworden van de badmintonclub Zmash. Elke
donderdagavond bezoeken zij trouw de Korver Sporthal
om met en tegen elkaar de shuttles over het net te jagen.
Dat gaat met volle inzet en
veel enthousiasme en daarbij
worden ze regelmatig terzijde gestaan door bereidwillige
andere leden die ze de ijne
kneepjes van die o zo snelle
sport proberen bij te brengen.
Ze spelen volop voor de gezelligheid maar hun soms fanatieke inzet brengt je al snel op
andere gedachten.

Zandvoort, Steffen van der
Pol, is razend enthousiast als
hij hoort dat een deel van
zijn ex-Galm deelnemers nu
definitief een keuze heeft
gemaakt voor de badmintonsport in clubverband. Hij
wenst ze succes en veel speelplezier toe, want daar moet
het toch om blijven gaan.

Galmproject

Jan Smit, een der bestuurders
van Zmash en tevens uitbater van het café in de Korver
Sporthal, is blij met de nieuwe leden. “We hebben badmintonbanen genoeg en we
kunnen beslist nog nieuwe
leden blij maken met een
sportieve en gezellige donderdagavond. Gewoon een
keer komen meespelen”, is
zijn advies. Jeugd vanaf 19.00
uur, senioren vanaf 20.15 uur.

De meeste nieuwe badmintonners komen voort uit het
succesvolle Galmproject, alweer een paar jaar geleden
opgestart door Sportservice
Heemstede/Zandvoort. Het
project is bedoeld om juist
ouderen onder deskundige
begeleiding weer actief aan
het sporten (en bewegen)
te krijgen. Het hoofd van de
Sportservice Heemstede/

Sportclub is blij
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Algemene Beschouwingen van de 7 politieke partijen
De VVD wil graag de toezegging van het college dat hun
zorgenkind, bestemmingsplan Middenboulevard, niet opnieuw bedreigd wordt met vertragingen en dus weer inzet
van verkiezingen wordt. Een begroting met extra lasten
voor de burger is voor de VVD niet acceptabel.
De opdracht aan het college vanuit de Voorjaarsnota was:
kom tot een sluitende begroting. De opdracht was niet
om dit te dekken met lastenverhoging of een greep uit
de reserves. Lastenverhoging staat zeer zeker niet in het
VVD-verkiezingsprogram. Zij wil de tering naar de nering,
zonder lastenverzwaring. Geen maximale verhoging OZB
van 4.99% maar de inlatiecorrectie van 2.5; afschaffen
strandstoelenbelasting en niet een verhoging met 8.33%.
De VVD wil voor 2009: een begroting zonder extra lasten; niet risicovol omgaan met de algemene reserve; geen
maximale verhoging OZB; leges verhogen pas na goedkeuring rapport naar de kostendekkendheid; strandstoelenbelasting afschaffen; een plan maken voor een laneerstrook op het strand van noord naar zuid; ecoduct mag
geen belemmering zijn voor de toegang naar Zandvoort;
een parkeerbeleid zonder Belanghebbende vergunningen,
Zandvoort is voor alle Zandvoorters; brandweergarage niet
verkopen; camperplaatsen op de boulevard; afschaffen
Hondenbelasting en afschaffen Welstandscommissie.

De gemeenteraad en het college staan volgens de PvdA
voor een zeer uitdagende periode. Het komende jaar zullen er besluiten genomen moeten worden over diverse
strategische projecten, maar ook over het parkeren en het
gemeentelijk rioleringsplan. Bij dit alles moet getracht
worden de belastingdruk voor de bewoners zo beperkt
mogelijk te houden. Geen geringe opgave volgens de sociaaldemocraten!
De gemeente Zandvoort heeft volgens de PvdA het afgelopen jaar sterk ingeteerd op zijn reserves. De meerjarenbegroting geeft aan dat zonder maatregelen en met de
huidige ingecalculeerde risico’s de reserves onvoldoende
lijken te zijn. Maatregelen dienaangaande zijn dan ook
noodzakelijk, met name ook vanwege het feit dat grote
inanciële projecten, met de daarbij behorende risico’s, de
begroting van Zandvoort zwaar onder druk zullen zetten.
Het maakt echt niet uit of je nu coalitiepartner of oppositie bent. Het moet niet mooier worden voorgesteld.
Toekomstige verhoging van de lokale lastendruk is onafwendbaar, maar je kunt er wel van alles aan doen om die
verhoging zo gering mogelijk te laten zijn door duidelijk
keuzes te maken en de ambitie wat te beperken. Kortom, de
inanciële vooruitzichten lijken niet rooskleurig en worden
nu ook nog negatief beïnvloed door de huidige economische situatie.
De PvdA verwacht tevens dat de VVV niet alleen door de
gemeente geinancierd wordt. Het verwacht een substantiële bijdrage van het bedrijfsleven.

OPZ wenst voor 2009 een zestal zaken gerealiseerd zien.
Ouderenbeleid en –huisvesting: de partij roept het college op om de totstandkoming van geïntegreerde eerstelijnszorg en kleinschalige woonvormen voor ouderen te
stimuleren. Groenbeleid: OPZ juicht de extra gebudgetteerde investeringen voor het groenbeleid, toe. Stimuleren
van gebruik zonne-energie: In de begroting 2009 is onder
meer sprake van een streven naar energiezuinige straatverlichting. OPZ roept het college op om waar mogelijk
het gebruik van zonne-energie te stimuleren en toe te
passen. Renovatie van gebouw De Krocht: Zandvoorts enige
theaterzaal, De Krocht, verdient een betere accommodatie.
OPZ is van mening dat nu hieraan iets dient te gebeuren.
Parkeerbeleid: OPZ wenst niet nu inhoudelijk te reageren
op een parkeerbeleid. De behandeling in commissie is voor
OPZ de aangewezen gelegenheid daarvoor. Wandelplankier
op het strand: terrassen langs de boulevard ontbreken.
Daarom denkt OPZ dat een, deelbaar, wandelplankier dat
voor de terrassen van de standpaviljoens langs loopt, een
extra attractie kan vormen voor de bezoekers.
OPZ wil nog concluderen dat het college er in is geslaagd
om goede begrotingsvoorstellen te doen. Het is heel belangrijk daarbij op te merken dat ook de belastingvoorstellen binnen de perken blijven. Beperkte trendmatige
verhoging achten zij ook in moeilijke tijden noodzakelijk
om in de toekomst over voldoende middelen te kunnen
beschikken.
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Volgens het CDA wordt voor de burgers en ondernemers maar ook voor de bezoekers van Zandvoort na ruim
twee jaar ‘hap-snapbeleid’ zichtbaar hoe Zandvoort er
voor staat. Het CDA verwacht dat de plannen voor de
Middenboulevard, inclusief het bestemmingsplan, weer
een verkiezingsitem worden en zo langzamerhand een blok
aan het Zandvoortse been. Ook is er volgens de christendemocraten geen visie op toerisme en economie. Het CDA
constateert te veel dekking uit reserves en voorzieningen
om de begroting sluitend te maken. Tevens is er de constatering dat er een overschatting is van het eigen kunnen in
verband met het ambitieniveau.
De CDA vindt dat zijn kreet van vorig jaar, ‘Zandvoort staat
niet stil maar holt achteruit’, langzaam maar zeker de realiteit wordt. Het parkeerbeleid in Zandvoort is nog steeds
niet integraal vastgelegd. Een ad hoc opgesteld parkeerbeleid voor Zandvoort Zuid kost veel geld, met nog minder parkeerruimte voor burgers, en is geheel niet kostendekkend.
Veel extra personeel is reeds aangetrokken, maar dit college heeft volgens het CDA een gat in zijn hand en het gaat

gewoon verder. Ook dit jaar is voor vele tonnen extra geld
nodig. Uiteindelijk blijkt uit de begroting dat € 2.000.000
van de reserves gebruikt zijn voor de inanciering van “falend beleid van dit college”. Het CDA-advies aan dit college
is: bezint eer ge begint.
Het CDA wil: dat er een evenwichtig bedrijfseconomisch
en inancieel beleid gaat worden gevoerd met de juiste
prioriteitstelling en keuzes. Dat moet dan gebeuren door te
voorkomen dat er geen extra belastingverhogingen nodig
zijn om tekorten af te dekken; de risico’s voor komend jaar
en de jaren hierna verantwoord zijn; de omvang van de
ambtelijke organisatie op een aanvaardbaar niveau blijft
en er geen ad hoc beslissingen dienen genomen te worden
met allerlei nadelige consequenties.

Volgens GBZ zou het collegeplan een referentiekader moeten zijn: een heldere en duidelijke visie, ware het niet dat
zowel de tekst als de omschrijving steeds verandert, waardoor werkelijke controle er niet transparanter op wordt.
De omschrijving van de strategische missie verandert per
programma, waardoor het een grote brij is en wij niet goed
kunnen controleren. Terwijl er toch heel duidelijk in het collegeplan staat, dat belastingen niet meer verhoogd worden
dan de inlatiecorrectie, tenzij grote onvoorziene tegenvallers. Over welke tegenvallers praten we dan, welke zijn dit
dan buiten uw eigen schuld?
Er is tot nog toe weinig gebeurd en de lokale belastingen
schieten omhoog, gelet op de extra verhoging van het
rioolrecht met 1,75% boven de inlatiecorrectie. Als dreigende taal schrijft het college in het memorie van antwoord: “Indien de raad hier niet mee instemt, betekent
dit dat er nog een dekking van € 380.000 moet worden
gevonden.” Volgens het college zou de inlatiecorrectie
voldoende zijn.
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Algemene Beschouwingen van de 7 politieke partijen
vooral bang dat de Middenboulevard een onderwerp zal
zijn dat nog jaren op de agenda zal staan.
Dat GL geen voorstander van de huidige exploitatie van het
circuit is moge bekend zijn, dit vooral vanwege het milieuaspect. Het veroorzaken van geluidsoverlast en luchtvervuiling voor de gehele regio is volgens de partij niet meer van
deze tijd. Toch wordt gestreefd naar vergunningen waarbij
de toegestane geluidsnormen nog verder worden opgerekt uit oogpunt van een inancieel en economisch belang.
Echter het inancieel en economisch belang wordt volgens
GL zwaar overdreven. GL vindt het een dure hobby voor de
gemeente Zandvoort die de burger moet betalen.
GL heeft het oude PSP (Paciistisch Socialistische Partij)gevoel nog in haar bloed. Als mensen de schietsport als hobby bedrijven is dat hun vrije keuze. Moderne schietbanen liggen volgens GL ondergronds waardoor de milieuproblemen
gemakkelijker ondervangen kunnen worden. In Zandvoort
kiest men voor een bovengrondse schietbaan, half in een
beschermd natuurgebied. In de woonwijken zal het schieten
hoorbaar zijn. Ook de verblijfstoerist zal ’s avonds in het bungalowpark het ‘oorlogsgeluid’ meebeleven. Volgens GL een

De bodem van de Zandvoortse schatkist komt volgens
GroenLinks (GL) in zicht. De begroting is alleen sluitend te
maken met verhoging van belastingen en leges. De hoge
geldleningen die nodig zijn om de grote projecten te inancieren baren zorgen, vooral door de stijgende rentelasten
die elk jaar opnieuw opgebracht moeten worden. GL is

Naar mening van GL is belastingverhoging is Zandvoort
niet nodig. Er kan geld gegenereerd worden via de faciliteiten voor het circuit (circa € 250.000), de bijdrage aan
de VVV (€ 250.000), de extra inkomsten van Parkeren Zuid
(€ 30.000) en de 7 pagina’s in de Zandvoortse Courant om
de begrotingsvergadering aan te kondigen.

Sociaal
Zandvoort
Sociaal Zandvoort (SZ) stelt zich enkele vragen, vooral over
het volgens de partij falende personeelsbeleid. Is het als
ambtenaar gezellig werken bij deze gemeente? Hoe komt
het dat de werkdruk zo hoog ligt? Hoe komt het dat er zo
veel langdurige zieken zijn? Hoe komt het dat het verloop
zo hoog ligt? Hoe komt het dat u geen goed personeel kan
vinden en/of kan behouden? De partij wil dat het college

Zandvoort 500: begin van Winter Endurance Kampioenschap

Met de traditionele Zandvoort 500 gaat komende zaterdag

voor de achtste maal het Winter Endurance Kampioenschap

(WEK) van start. Deze populaire serie heeft voor het komende winterseizoen een nieuwe divisie-indeling gekregen.

De winnaars van de Zandvoort 500 van vorig jaar: Jan Lammers,
Jeroen en Michael Bleekemolen | Foto: Chris Schotanus

Net als in de afgelopen
jaren, bestaat de kalender opnieuw uit vijf races.
Nieuw is dat het circuit van
Hockenheim (D) in de plaats
komt van Oschersleben (D).
Die race zal op 7 december
plaatsvinden. Voor rijders
een mooie ervaring om op
een echt Grand Prix circuit,
in de deelstaat BadenWürttemberg, te rijden.

komt met een inschatting van wat het nog nodig denkt te
hebben aan personeel.
Dit jaar staat de aanbesteding van de WMO weer voor de
deur. SZ is blij dat de alfahulpen niet geaccepteerd worden.
SZ vraagt het college erop te letten dat de beloning voor
medewerkers niet onder de maat is. SZ is bang dat de gemeente veel meer geld kwijt is dan de vorige aanbesteding.
Tevens wil de partij dat bijvoorbeeld een iets met elektrische hulpmotor in het pakket wordt opgenomen. SZ vind
de communicatie met wijken ver onder peil. Zij verwacht
van het college dat het ruim van tevoren de wijk ingaat om
daar het een en ander te bespreken en zodoende draagvlak te krijgen. SZ vraagt zich af welke stappen het college
gaat ondernemen om de communicatie met de burgers van
Zandvoort te verbeteren. De vergrijzing slaat ook toe en het
steeds ouder worden van de mens vraagt om meer seniorenwoningen. Als er genoeg van die woningen zijn, kunnen
de starters in de leeg gekomen woningen beginnen. Ook in
de koopsector zal rekening gehouden moeten worden met
deze beide groepen. SZ vind het belangrijk dat Zandvoortse
woningzoekers zoveel mogelijk voorrang moeten krijgen ten
aanzien van woningzoekers buiten de gemeente.

Voetbal

Autosport

Zowel de raad als het college hebben de mond vol van bouwen aan vertrouwen. En daar wringt wat GBZ betreft nu
net de schoen, is er wel vertrouwen onderling? Het college
komt met een voorstel maar de raad misvormt dit voorstel
met moties en amendementen tot een gedrocht.
Volgens GBZ ziet het er naar uit dat de MB weer een verkiezingsitem gaat worden, het blijft allemaal even vaag, de
voorbereiding duurt langer, weer vertragingen door slechte
communicatie en dus het risico dat men geld uitgeeft aan
een administratieve luchtbel. Hierbij wil GBZ gezegd hebben dat de hele politiek van Zandvoort hier debet aan is.

slechte ontwikkeling voor bewoner, recreant en toerist.

De andere vier races zullen
worden verreden op Circuit
Park Zandvoort. In januari
staat de Nieuwjaarsrace op
het programma. Deze zal,
net als afgelopen jaar, voor
een groot gedeelte in het
donker worden verreden.
Op 8 februari wordt er een
4-uurs race op Zandvoort
afgewerkt en het seizoen
wordt op 8 maart traditi-

oneel afgesloten met de
Final 4.

Oud gediende Michael
Bleekemolen wist na een
spannende Final 4 van dit
jaar het WEK ’07-’08 op zijn
naam te schrijven. Het was
niet de eerste keer dat hij
dit kampioenschap binnenhaalde. Ook in het seizoen
’05-’06 was hij de beste.
Samen met zijn jongste
zoon Jeroen en eveneens
oudgediende Jan Lammers
won hij de Zandvoort 500.
Met een Porsche 997 GT3
nam de Aerdenhouter het
toen op tegen aansprekende
auto’s als de Saker Sportscar,
de Marcos Mantis, de BMW
320i WTCC en de BMW M3
GTR. Het WEK trekt naast de
fraaie bolides doorgaans ook
bekende namen aan zoals die
van Allard Kalff en de tweeling Tim en Tom Coronel.
De races in het WEK staan
bekend als slijtageslag voor
zowel mens als machine.
Tijdens de pitstops vinden
vaak hectische taferelen
plaats waarbij zowel de monteurs als de rijders het hoofd

koel moeten houden. Tijdens
de races moet elk team minstens drie pitstops maken en
een rijderswissel uitvoeren.
Bij de start van het nieuwe
winterkampioenschap zijn
een paar nieuwe regels ingevoerd. De voornaamste
verandering is de divisieindeling. Divisie 1 zal voortaan openstaan voor de snelle
toerwagen en GT’s met meer
dan 3000cc cilinderinhoud.
Divisie 2 herbergt bolides
waarbij de cilinderinhoud
tussen de 2000 en 3000cc
zit. Alle toerwagens met
een cilinderinhoud lager
dan 2000cc ziet men terug
in Divisie 3. De laatste klasse, Divisie 4, staat beter bekend als de dieselklasse en
biedt voor deelnemers uit de
Volkswagen Endurance Cup
en Toerwagen Diesel Cup
een fraai racepodium.
De toegangsprijs voor de
Zandvoort 500 bedraagt
€ 12 (kinderen tot 12 jaar, onder begeleiding van een volwassene, gratis toegang). De
overige races van het WEK
zijn gratis te bezoeken.

Nieuwe voorzitter SV Zandvoort

Tijdens de afgelopen maandag belegde algemene ledenver-

gadering van SV Zandvoort is Hans Hogendoorn als nieuwe
voorzitter gekozen. Ook Wim Buchel zal in het bestuur zitting nemen, hij zal tevens de nieuwe vicevoorzitter zijn.

Vlnr: Hans Hogendoorn, Martin Koper, Wim Buchel en
secretaris Conny Koper-Schuiten

Een redelijk aantal aanwezige
leden van SV Zandvoort nam
afscheid van interim-voorzitter Martin Koper. Koper was
vorig jaar bereid om de kar
één jaar te trekken, op verzoek
van een commissie van ‘wijze
mannen’ die een bestuurlijke
crisis onderzochten. Onder zijn
voorzitterschap zijn een aantal
zaken gerealiseerd zoals een
nieuwe technische commissie
en een nieuw jeugdbeleid, dat
overigens nog gepresenteerd
moet worden.

Hogendoorn zei dat hij de
kar niet alleen kan trekken
en vond Buchel bereid om
met hem mee te doen. Hij
gaf ook aan volledig transparant te willen besturen
en voor jong en oud aanspreekbaar te zijn. Daartoe
zal hij regelmatig de wedstrijden van SV Zandvoort
gaan bekijken. De overige
bestuursleden, waar diverse gesprekken mee gevoerd
zijn, staan vierkant achter de
benoemingen.
21

handbal
Handbalsters ZSC verliezen van Aalsmeer

Het dameshandbalteam van ZSC heeft de uitwedstrijd tegen het vierde team van FIQUAS Aalsmeer met 19-10 ver-

loren. Na de overwinning in de eerste thuiswedstrijd van
de zaalcompetitie tegen Vriendschap/TOB 4 was nu het
geroutineerde Aalsmeer te sterk.
Al in het begin was duidelijk
dat het een moeilijk karwei
zou worden. De thuisclub
zette met goed opgebouwde
aanvallen de defensie van
ZSC onder druk en liep al snel
uit naar 5-1 voorsprong. De
Zandvoortse dames kwamen

echter terug tot 5-4, maar
konden niet voorkomen dat
Aalsmeer bij rust een 9-5 voorsprong had. In de 2e helft zag
ZSC opnieuw kans de achterstand te verkleinen, nu tot 9-7.
Daarna was Aalsmeer oppermachtig en kreeg bovendien

vijf keer een strafworp mee.
ZSC werd minder goed bedacht door de arbiter en kreeg
er slechts één. Dat Aalsmeer
uiteindelijk uitliep naar een
zeer ruime 19-10 overwinning
was een teleurstelling voor de
Zandvoortse handbalsters,
voor wie Romena Daniëls
vier maal het net vond, terwijl
Charisa Koning dat drie maal
deed. Daphina van Rhee met
twee en Martina Balk met één
treffer zorgden voor de overige Zandvoortse doelpunten.

basketbal -

dames

Opnieuw verlies Lions dames

Voor de zoveelste keer op rij hebben de dames van The Li-

ons in het laatste kwart een overwinning uit handen gegeven. Afgelopen zaterdag in de Korver Sporthal waren de

dames van Onze Gezellen op het einde net even wat gelukkiger en gingen met een 65-68 overwinning terug naar
Haarlem.

Biljart
Zandvoorts kampioenschap Driebanden
Zaterdagavond 8 november wordt in café Bluys de afstoot

gedaan voor de wedstrijden om het Driebanden Kampioen-

schap van Zandvoort 2008. De cafés Alex, Bluys, De Kippe-

trap, De Lamstrael en Oomstee spelen ieder met een ploeg
van vier spelers om het individuele kampioenschap en verder om de felbegeerde ‘Cafétrofee’. Tevens is er nog het team
‘De Lip’ die hun thuiswedstrijd in café Oomstee speelt.
Het driebandentoernooi
wordt dit jaar voor de elfde
keer gehouden. Gedurende
zes avonden zal er gebiljart
worden om de twee titels.
Café Oomstee moet de

vorig jaar gewonnen trofee
verdedigen en Louis van
der Mije, van he tzelfde
café, zal proberen zijn titel
van 2007 optimaal te verdedigen.

De speelavonden zijn, na
de eerste wedstrijden bij
café Bluys: donderdag 13
november (café Oomstee,
team ‘de Lip’), woensdag 19 november (café
De Lamstrael), zaterdag
29 n ovember (café De
Kippetrap), maandag 8 december (café Oomstee) en
op woensdag 17 december
de grote inale in café Alex.
De loting is rond 19.00 uur
en de partijen beginnen om
19.30 uur.

Biljartteam Oomstee leidt nederlaag
Het driebandenteam van café Oomstee heeft afgelopen

donderdag een gevoelige nederlaag geleden. Op het eigen,
geheel vernieuwde laken was Artiestenplanner, die met

drie spelers met een gemiddelde van 6 waren gekomen,
met 5-10 te sterk.

Louis v.d. Meij aan stoot

Het team van Oomstee
bestond dit keer uit Ton
Ariesen (gemiddeld 10), Dick
Pronk (10) en de Zandvoortse
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kampioen Louis v.d. Meij
(14). V.d. Meij startte als
eerste en kon bijna geen
bal raken waardoor op ge-

middelde de partij naar
Ar tiestenplanner ging .
Zijn tweede partij was wel
goed voor twee wedstrijdpunten. Ook Ariesen en Pronk
konden in eerste instantie
geen potten breken en waren
kansloos omdat ze veel meer
caramboles moeten maken.
V.d. Meij en Pronk wonnen
hun tweede partij wel en
Ariesen had in de tweede
ronde genoeg caramboles
gemaakt om alsnog het puntentotaal op 5 te brengen.
Team Oomstee staat op dit
moment op de zesde plaats.
Komende donderdagavond
wordt er om 19.30 uur weer
in café Oomstee gespeeld.
Dan komt de nummer 8 van
de ranglijst, Westerhout, naar
Zandvoort.

Bercis Metz (Lions) komt steeds beter op dreef

“We begonnen te slap”, was
het nuchtere commentaar
van de veel geplaagde coach
Richard Koper. En gelijk had
hij. Lions kwam al snel in het
eerste kwart op een schier
onoverbrugbare achterstand
van 0-11 maar kon daar door
een sterke Tessa de Boer in
het tweede kwart toch het
een en ander tegenover
stellen. In dat tweede kwart

basketbal -

hadden onze plaatsgenoten hun gasten ingehaald
en hadden halverwege zelfs
een kleine voorsprong genomen (24-19). Toch stond er bij
rust een onthutsende 26-36
achterstand op het scorebord, mede omdat Lions
zich uit hun concentratie
lieten halen door het zeer
fanatieke verdedigen van
de Haarlemmers. Ook een

uiterst zwakke arbitrage was
debet aan het Zandvoortse
spel maar mag niet als
hoofdoorzaak worden aangetekend.
In het derde kwart, normaal
gesproken niet echt weggelegd voor Lions-teams, ging
het nu wel goed en bleef
Lions door hard werken, met
een verschil van zes punten,
aan de goede kant van de
streep. Het vierde kwart was
het spannendste gedeelte
van de wedstrijd. Topscorer
Martine Loos en basisspeelster Sabine Dijkstra konden
dat niet meemaken vanwege hun vijfde fout in het
voorlaatste kwart. Ook in dit
laatste kwart kwam Lions
aan de leiding. Er ontstond
zelfs een gaatje van vijf punten. Echter met nog tweeënhalve minuut te gaan was
de stand weer in evenwicht
(65-65). Daarna kon alleen
Onze Gezellen nog de basket vinden en stond Lions
opnieuw met lege handen.
Topscores: Martine Loos 19;
Joni Mills 13; Tessa de Boer 11
en Bercis Metz 10. Komende
zaterdag speelt het damesteam thuis tegen Akrides.
Deze wedstrijd begint om
19.00 uur.

heren

Schrobbelaar te sterk voor Lions heren

Het eerste Lions herenteam heeft zaterdag met klein ver-

schil verloren van de reserves van het hoofdstedelijke BV

Schrobbelaar. Onze plaatsgenoten kwamen 7 punten te

kort voor de overwinning: 66-72. Het verschil ontstond in
het tweede en derde kwart die beide met klein verschil
werden verloren.

Lions kon op oorlogssterkste beginnen aan deze wedstrijd maar wist er eigenlijk
niet veel van te bakken.
Toen ook nog tot overmaat
van ramp topspeler en topscorer Ron v.d. Meij op de
helft van het derde kwart
tegen zijn 5e persoonlijke
fout opliep, kon Lions een
positief resultaat wel vergeten.

Het eerste kwart werd met
een gelijke stand afgesloten en de Amsterdammers
lieten in het tweede drie
ballen meer door de basket
glijden waardoor de rust met
24-30 inging, voorwaar niet
bepaald een hoge score. In
het bijna desastreus verlopen kwart na de spelhervatting, was het nog steeds de
gasten die de scorer meer

werk verschaften. Het laatste kwart probeerden onze
plaatsgenoten nog van alles maar de afstand was
te groot. Onder leiding van
een supersnelle Jeremy van
’t Nederend kwam Lions terug maar na diens uitsluiting
met nog drie minuten te
gaan, eveneens 5 persoonlijke fouten, kon Schrobbelaar
de overwinning in de zak steken (66-72). Topsores: Jeremy
van ’t Nederend 17; Evert Bol
14; Robert ten Pierik 13 en Ron
v.d. Meij 12. Komende zaterdag spelen de Lions heren
in Amsterdam tegen Club
2000. Deze wedstrijd begint
om 21.15 uur.

voetbal - zondag
Lijstaanvoerder laat op stoom tegen zondagteam
Het Hillegomse Concordia, lijstaanvoerder in de 4e klasse D, heeft het onverwacht nog
redelijk moeite gehad met de zondagvoetballers van SV Zandvoort. Weliswaar stond er na
90 minuten 1-4 op het scorebord maar met een beetje meer geluk, dat Zandvoort totaal
ontbeerde, hadden de ploegen zich in evenwicht gehouden.

Onberispelijk genomen penalty van Timo de Reus

Zandvoort-trainer Jamal
heeft het nog steeds moeilijk maar als je de wedstrijd
van zondag gezien hebt, kan
je niet anders concluderen
dan dat er beter gespeeld
wordt dan aan het begin
van het seizoen. Je koopt er
wel geen brood voor maar
progressie is er wel degelijk.
Zondag werden driehoekjes gezocht, en gevonden,
waardoor er meer lijn in de
Zandvoortse aanval is geko-

men. Als nu nog met name
de spitsen wat meer mazzel krijgen, zou er met name
tegen de onderste ploegen
punten gepakt kunnen worden. Want die mazzel is niet
aanwezig. De lat of de paal
staan vaak verdiende doelpunten in de weg.
Terug naar zondagmiddag. Al
vrij snel stonden onze plaatsgenoten met 0-2 achter, een
stand dat tevens de ruststand

was. Toch kon Concordia
geen vuist maken en moest
zelfs het laatste half uur van
de wedstrijd met 10 man
spelen na een handsgeval
op de doellijn van Concordia.
De toegekende strafschop
werd door talent Timo de
Reus feilloos benut, 1-2. Als
Zandvoort hierna wat beter
had opgelet, zou het zelfs
een kansje hebben gehad
op een stunt. Concordia kon
echter opgelucht ademhalen

want nog geen minuut na de
penalty lag de bal alweer in
het Zandvoortse doel, 1-3. Dat
door middel van een eigen
doelpunt er uiteindelijk 1-4
op het formulier kwam te
staan is alleen voor de statistieken belangrijk. Concordiatrainer Remco van Poeteren:
“Wij hebben vooral in de
eerste helft zeker vijf ‘100%’
doelkansen gehad. De 0-3
zou eigenlijk eerder moeten
vallen dan de 1-2. Als je die
echter niet maakt (één doelpunt werd wegens buitenspel afgekeurd, red.) roep je
allerlei zaken over je af. Toen
Zandvoort in de tweede helft
toch op 1-2 kwam, moesten
we ons helemaal herpakken.
Gelukkig kwam de 1-3 vlak
na het Zandvoortse doelpunt en dat deed eigenlijk de
wedstrijd op slot.” Komende
zondag is Schoten, dat met
‘slechts’ 1-2 bij Olympia
Haarlem verloor de gastheer
van SV Zandvoort. Deze wedstrijd begint om 14.00 uur.
Overige uitslagen 4e klasse
D: Bloemendaal – De Brug:
1-3; SVIJ – Geel Wit: 6-0; DSK –
Zwanenburg: 4-4 en Alliance
’22 – Ripperda: 1-2.

voetbal - zaterdag
Zaterdagvoetballers maken pas op de plaats
Het is het zaterdagelftal van SV Zandvoort niet gelukt om de
goede reeks van de laatste weken voort te zetten. Het Hel-

derse HCSC ging met een 0-1 overwinning aan de haal. Door
deze nederlaag blijft SV Zandvoort in de middenmoot van
de 2e klasse A.

Bij de Zandvoorters ontbraken de spitsen Nigel Berg,
die in topvorm is, en Maurice
Moll die de laatste van zijn
drie wedstrijden schorsing
uitzat. Tevens kan trainer Piet
Keur nog steeds niet over zijn
aanvoerder en verdediger
Sander Hittinger beschikken,
hij is nog steeds geblesseerd.
Hierdoor stond er zaterdag
weer een piepjong elftal in
de ‘wei’. Toch zal dit de basis
moeten gaan vormen van de
toekomst, want de ‘oudgedienden’ kunnen niet tot in

lengte van jaren mee kunnen
blijven doen.
De gasten van Zandvoort
speelden de eerste helft met
een stevige rugwind en probeerden zodoende druk op
het Zandvoortse doel te zetten. Uiteraard was het in die
fase weer keeper Boy de Vet
die een hoofdrol voor zich opeiste waardoor onze plaatsgenoten zonder kleerscheuren de rust haalden. HSCS
haalde echter de rust niet
zonder kleerscheuren. Ivo

Hoppe werd, na een prachtige pass van Remko Ronday,
als ‘doorgebroken speler’ net
buiten het strafschopgebied
onreglementair neergelegd
waardoor de goed leidende
scheidsrechter niets anders
kon doen dan de Helderse
verdediger een rode kaart
geven.
Toen Zandvoort aan de tweede helft begon was er duidelijk minder windvoordeel
dan voor rust. Toch ontstond
er druk op het vijandige doel
omdat Zandvoort de bal redelijk in de ploeg kon houden.
Het siert HCSC echter dat ze
bleven voetballen, ondanks
dat ze met tien man speelden. Dat bleek ook de basis
van hun latere succes, want

de snelle en wendbare spits
van HCSC voltrok het vonnis.
De tijd was toen echter te
kort om nog langszij te komen, ondanks het inzetten
van extra spitsen door Keur.
Komende zaterdag gaat
Zandvoort bij het Amsterdamse Swift, dat zaterdag
totaal geen moeite had met
ZCFC (7-3), op visite. Deze
wedstrijd begint om 14.30
uur. Overige uitslagen 2e klasse A: HBOK – Amstelveen: 0-1;
Monnickendam – Marken:
4-3; ZOB – DVVA: 2-3 en de
wedstrijd Kennemerland –
WV-HEDW werd wegens de
begrafenis van de moeder
van trainer Marc Evers afgelast. Swift heeft hierdoor de
eerste periodetitel op zak.
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futsal
Moeizame winst Zandvoort

Dat dingen niet eenvoudig kunnen zijn, bewezen de fut-

sallers van SV Zandvoort. Het had een eenvoudige overwinning moeten worden, maar dat werd het niet. De

Zandvoortse ploeg, die in de vierde klasse bovenaan staat,
speelde tegen Sand ’84.

Michael Kuijl in actie

Het begin was duidelijk
voor Zandvoort. Na twee
minuten leidde Zandvoort
al met 2-0. Na de 3-0 van
Stein Stobbelaar leek er geen
vuiltje aan de lucht, maar de
gasten bleken zich toch snel
te herpakken. Na ongeveer
10 minuten spelen stond
het 3-2 waarbij Zandvoort
te lichtzinnig dacht over de
tegenstander. Zandvoort
wist nog de marge naar
twee te krijgen, maar Sand
’84 was toch weer vrij vlot
daarna in staat een aansluittreffer te maken. Het
zat de Zandvoorters ook
niet echt mee, ondanks het
noeste werk wat Paul Smit,

Michael Kuijl en Stobbelaar
leverden. Typerend waren
de doelrijpe kansen die via
de paal van het doel de zaal
weer in stuiterden. “Achteraf
gezien hadden we met acht
doelpunten verschil moeten winnen, want je speelt
tegen een ploeg die onderin
meespeelt. We dachten er
te gemakkelijk over. Deze
wedstrijd voelt aan als een
zes terwijl je weet dat je
een acht had kunnen halen”,
aldus Stefan Smit. Vrijdagavond speelt Zandvoort opnieuw in de Korverhal, dan
tegen het 14e team van ZOG.
Deze wedstrijd begint om
22.00 uur.

adverteerders

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles
wat in Zandvoort leeft. De adverteerders in de krant van deze week zijn:
(In alfabetische volgorde)

Dorsman Assurantiën

Administratiekantoor
K. Willemse

Gemeente Zandvoort

Algemene uitvaartbegeleiding
Zandvoort

Harocamo

Asian Delights

Marianne van der Stoop

Auto Strijder

Meijer Advocaten

Autobedrijf KariMo

Music Store

Autobedrijf Zandvoort

Pluspunt Boomhut

Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs

Praktijk voor Osteopathie
Tom de Jong

Café Oomstee

Radio Stiphout

Café ‘t Badeendje

Sea Optiek

Cense en van Lingen

Take Five

Circus Zandvoort

Uitvaartcentrum Haarlem

Danzee

Van Aacken Glaszettersbedrijf

Dierenarts Dekker

Zaras, Café Restaurant

Greeven, Makelaardij o.g.
IJzerhandel Zantvoort
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Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR Zandvoort Tel: 023-5 715 715

in prijs verlaagd

www.cvl.nu

te huur

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie
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R. Ketellapperstraat 20

Jaap Buijshof 38, Aerdenhout

Tjerk Hiddesstraat 21

Deze zeer royale, goed onderhouden, uitgebouwde 2 onder 1 kap villa met
4 slaapkamers, oprit en garage beschikt over alle comfort die u zich kunt wensen.
We noemen graag de royale woonkamer met erker en haard, de strak
vormgegeven luxe woonkeuken met bargedeelte, de luxe badkamer met
massagedouche en whirlpool. Ook de achtertuin met zonneterrassen en een
automatisch sproeisysteem ontbreken niet bij deze woning.

Gestoffeerd driekamer-appartement met lift, zonnig balkon en vrij
uitzicht, gelegen op de 1e verdieping in het kleinschalige ‘Residentie
Spiegelenburg’.
Het appartement verkeert in zeer goede staat en is op korte afstand gelegen
van de uitvalswegen, het station, de binnenstad van Haarlem, de duinen en
de zee.

Financiering met koopsubsidie mogelijk!

• Strakke afwerking met hoogwaardige materialen
• Gebruiksoppervlak ca. 175 m�
• Perceeloppervlakte 347 m�

• Gebruiksoppervlakte ca. 85 m2

Vraagprijs: € 575.000,--

Huurprijs: € 1.300,- per maand

in
prijsén
verlaagd
terras
balkon

Op de 1e verdieping gelegen 3 kamer (verbouwd naar 2 kamers) appartement
met zonnig balkon, vrij uitzicht en op nog geen 150 meter van het strand
gelegen. Dit appartementencomplex is voorzien van 2 liften en beschikt over
een eigen afgesloten parkeerterrein.
•
•
•
•
•
•

Voegwerk herstel en nieuw schilderwerk buitenzijde sep/okt 2008
Grotendeels voorzien van dubbele beglazing
Openbaar vervoer op loopafstand
Blokverwarming
Berging in de onderbouw
Gebruiksoppervlakte ca. 70 m2

Vraagprijs € 149.000,--

vrijstaand

nieuwe prijs

Verzetsplein 20

Oosterparkstraat 26

Van Speijkstraat 2/147

In een gezellige woonomgeving ligt aan een autovrij plein deze 3 kamer
maisonnette. Op de begane grond bevinden zich de inpandige berging,
badkamer, toilet, 2 slaapkamers en een ruim terras en op de 1e verdieping de
woonkamer met open keuken en deur naar het royale balkon welke uitkijkt
over de fraaie binnentuin met vijver. Het complex beschikt over een afgesloten
parkeergarage.

‘Frogcastle’ is een zeer charmante vrijstaande 20-er jaren woning die
zeker opvalt in het straatbeeld door het bijzonder vormgegeven dak en de
(boerenbonte) luiken voor de roedeverdeelde ramen. De woning staat in de
geliefde parkbuurt en beschikt over 4 slaapkamers, oprit, achterom, voortuin
en knusse L-vormige patio. In 2007 en 2008 zijn de keuken en badkamer geheel
vernieuwd en we zoeken nu een liefhebber die valt voor de charme van de
woning en het renoveren wil voortzetten.

U zoekt een ruime en lichte hoekwoning met de luxe van 4 slaapkamers en
2 badkamers, u zoekt een woning met parkeergelegenheid vlakbij het strand
en centrum van Zandvoort? Dan zoekt u de maisonnette woning in de Van
Speijkstraat 2/147! Licht, zonnig en ruimte zijn de sleutelwoorden voor deze
royale woning.

• Kindvriendelijke buurt in Park Duijnwijk
• Gebruiksoppervlakte ca. 90 m2

Vraagprijs : € 265.000,--

• Gemeentelijk monument
• Gebruiksoppervlakte ca. 105 m2
• Perceeloppervlakte 169 m2

Vraagprijs € 459.000,--

•
•
•
•

Veel lichtinval door hoekligging
Luxe 2de badkamer (2008)
3 balkons/terrassen
Gebruiksoppervlakte ca. 160m2

Vraagprijs: € 398.000,--
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Het wekelijkse nieuwsblad
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl
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Courant

Nostalgie

9

Carnaval in
Zandvoort

Cultuur

Zie onze advertentie op de achterpagina

15

Actueel

Pure jazz in
De Krocht

Verplichte cursus
scootmobiel rijden

Watersportvereniging
mag permanent clubgebouw
Kornplus

door de Zandvoortse gemeenteraad, heeft de raad één
van de langste zittingen ooit opgeleverd. De voorzitter
tikte uiteindelijk om 02.30 uur de vergadering af.

Stap ook eens binnen voor een
lekker kopje koffie met een gebakje
of een lekker belegd broodje.

A D V O C AT E N
Arbeids-, huur en strafrecht
Echtscheidingen, (verweer) incasso
Immigratierecht
Verspronckweg 1, Haarlem
023 – 534 71 56
(Bel voor gratis oriëntatiegesprek)
(ook voor geinancierde rechtshulp)

www.meijeradvocaten.nl

Zandvoort Optiek

ALLE MONTUREN
50% KORTING
ALLE ZONNEBRILLEN
25% KORTING
Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

De Mannetjes
Aanklacht
Belediging

Grote publieke belangstelling bij extra ingelaste commissievergadering

De commissie Raadszaken heeft het voorstel van de hoorcommissie aangaande het ont

werpbestemmingsplan Strand & Duin overgenomen, inclusief de mogelijkheid voor de
Watersportvereniging Zandvoort (WVZ) om onder strikte voorwaarden een permanent

clubgebouw op het strand te realiseren. Dat werd afgelopen dinsdag duidelijk in een in
gelaste vergadering, die door veel watersporters en strandpachters werd bijgewoond.
Het te realiseren clubgebouw was eigenlijk niet
eens een ‘hot’ item, alleen
de eventuele mogelijkheid voor ‘openbare horeca’ wordt door de raad
strikt aan banden gelegd.
Waar echter het meest
over werd gediscussieerd
was het bouwoppervlak
voor de strandpaviljoens
en een door de brandweer
opgelegde ‘brandgang’
van 7,5 meter breed tussen de diverse gebouwen.
Wethouder Wilfred Tates
gaat opnieuw informeren
of deze afstand inderdaad
zo groot moet zijn.

Het college was er in eerste
instantie van uitgegaan dat
de paviljoens niet groter zouden worden dan 500 m2. De
hoorcommissie echter stelt
de raad voor om 700 m2 voor
bebouwing in aanmerking te
laten komen. In het uiteindelijke collegevoorstel wordt
uitgegaan van 600 m2. De
vrees van het college, en van
bewoners, dat er dan met
name in het gedeelte van de
Middenboulevard één langgerekt lint van bebouwing
zou ontstaan werd door de
hoorcommissie, en een aantal insprekers, van de hand
gewezen. Het overgrote deel

Messiah van G.F. Handel
o.l.v. dirigent Harry Brasser

‘Ze worden wel agressief
van dat niet-roken zeg.’

Marathonzitting
gemeenteraad
begroting 2009 en de belastingvoorstellen van het college

Vanaf nu in het assortiment:
Suikerbroodje
Chocolade broodje
Div. soorten Sint en Piet chocolade

MEIJER

Sport

Spannende race
Zandvoort 500

De tweede dag van de behandeling van de Program

400 gram € 1,25

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort
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Vrijdag 28 november 2008
R.K. St. Agathakerk, Grote Krocht
Aanvang: 19.30 uur
(zaal open: 19.00 uur)
Toegang: € 15,00

Kaartverkoop:
Kaashuis Tromp, Grote Krocht
Bruna Balkenende, Grote Krocht
VVV Zandvoort, Bakkerstraat
En op 28 november aan de zaal.

www.classicconcerts.nl

van de commissieleden nam
het voorstel van de hoorcommissie van de raad over. Tates
beloofde eveneens dat watersportcentrum The Spot
dezelfde positie krijgt als een
‘normaal’ strandpaviljoen.
De Welstandsnota Strand
werd, noodzakelijk om sturing te kunnen geven aan
de ruimtelijke kwaliteit van
bebouwing op het strand,
met slechts een enkele vraag
uit de commissie aangenomen, met het advies aan de
agendacommissie om deze
als hamerstuk op de agenda
te zetten.

Kerkpleinconcerten:
Protestantse kerk Kerkplein 1
te Zandvoort
Zondag 16 november 2008

The Beach Pop Singers

Grootste oorzaak was het
halsstarrige opstellen van
de VVD-fractie. De VVD is
van mening dat er geen
boventrendmatige verhogingen (meer dan 2,5%) aan
de inwoners mogen worden opgelegd. De liberalen
wensten dan ook niet dat
de Onroerend Zaakbelasting
(OZB) boventrendmatig
(4,99%) zou worden verhoogd en hadden dat via
een amendement kenbaar
gemaakt. Wethouder Gert
Toonen (Financiën) had
daar juist € 60.000 extra
inkomsten uit berekend.
Ook de combinatie verhoging van de Rioolrechten
inclusief de indirecte veegkosten, die de Zandvoortse
schatkist € 58.000 zouden
opleveren, was een doorn in
het oog van de VVD en ook
hiervoor was een amendement ingediend. Het eerste
amendement werd, door
steun van de VVD, het CDA,

GBZ en GL met het kleinst
mogelijke verschil aangenomen en na een schorsing
door het college toegezegd.
Toonen was daardoor direct
€ 60.000 kwijt. Toen ook nog
met hetzelfde verschil het
amendement (amendement
2-4) over de Rioolrechten
van tafel werd ‘geveegd’,
sloeg dat een gat van totaal
€ 118.000 in de begroting,
een voor Toonen niet acceptabel gat en hij vroeg direct
een schorsing aan.

vervolg op pagina 3

Ondernemersborrel

Donderdag
20 november
Café Koper, Kerkplein
Aanvang 18.00 uur

De Rekenkamer Zandvoort bereidt
momenteel het onderzoeksprogramma
2009 voor en is op zoek naar die
vraagstukken die de moeite waard zijn van een
nader onderzoek. Hebt u een goed idee?
Dien het 25 november in.
Meer informatie in de gemeente-advertentie.

o.l.v. dirigent Arno Westerburger

Aanvang: 15.00 uur
Toegang: gratis

www.classicconcerts.nl
1

Henk en Door Bos
40 jaar getrouwd

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~
~ Verzorging van overledene ~
Begeleiding
voor nabestaanden ~
~
Persoonlijke
aandacht
voor U en Uw dierbare ~
~
Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort
Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart
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Dierenartsenpraktijk

de “Lijsterhof”

Gefeliciteerd!
Kinderen en kleinkinderen

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen
Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
en volgens afspraak

Ron en Gerda
nog even
volhouden

De

Lijsterstraat 7 - 2042 CH Zandvoort - Tel. (023) 571 58 47

fans

Tot gauw

APK

P.S. We hebben ook AZ gevraagd vol te houden

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

burgerlijke stand

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

1 november - 7 november 2008
Ondertrouwd:

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Verheij, Patrick en: de Haas, Ellen.

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Vossen, Gerardus Albertus en: van Loon, Bianca.
Kooij, Jan, oud 87 jaar.
Koning geb. Keur, Marijtje, oud 82 jaar.
de Jager, Stephina, oud 91 jaar.
Tebbenhof, Gerardus Johannes, oud 84 jaar.
Methorst geb. Rademaker, Maria Herma, oud 84 jaar.
Riemersma geb. Sluiters, Maria Alida, oud 85 jaar.

kerkdiensten

Sinds 1992 uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
www.aap-parochie.nl
10.30 uur pastor Duijves
RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur mevr. M. Holt
2

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@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

ZonDAG 16 november

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

De ZVH maakt zich zorgen over de onjuiste
toepassing van het verhuurbeleid garages en
boxen, waarbij verhuurder EMM huurders
ten onrechte de huur opzegt.
Gedupeerden kunnen zich melden bij de ZVH.
tel. 023 – 5731618
e-mail: zandvoortse.huurders.vereniging@planet.nl

colofon

Gehuwd:

Overleden:

De ZANDVOORTSE
VERENIGING van
HUURDERS

Vormgeving: IR Design Zandvoort

Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl
A LTIJD
BI J

DIRECTE
HULP
OVERLIJDEN

Druk: Dijkman offset
Visseringsweg 40 - Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06-1139 1478 • info@zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl
Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

vervolg - voorpagina
Hij was van mening dat er
signalen vanuit de VVD-hoek
kwamen dat het toezeggen
van het niet boventrendmatig verhogen van de OZB,
automatisch zou betekenen
dat de Rioolrechten/veegkosten zouden doorgaan.
Fractievoorzitter Fred Paap
verwees dat naar het land
der fabelen.

Oplossing

Na beraad van het college, dat circa drie kwartier
duurde en waarin later ook
de fractievoorzitters van
de collegeondersteunende
partijen deelnamen, kwam
de aap uit de mouw. OPZ en
PvdA dienden een amendement (2-6) tot het intrekken
van amendement 2-4 in. Na
de nodige discussie werd
amendement 2-6 met de
kleinst mogelijke meerderheid aangenomen. Uit de
VVD-fractie waren twee leden, Hans Drommel en Fred
Henrion Verpoorten, naar
de andere kant gestapt en
maakten met hun stemgedrag duidelijk dat zij niets
voor een collegecrisis voelden, aangezien aannemen
van het amendement tot
een niet sluitende begroting zou leiden. De coalitie
was gered.

Aangenomen

Niet alleen deze twee belastingvoorstellen leverden de
nodige discussies op. Ook
de bestemmingsreserves
en voorzieningen, de diverse
risico’s, de weerstandscapaciteit, de financiering van
de diverse grote projecten,

cartoon

de minimale hoogte en het
al dan niet door het college
gebruik mogen maken van
de algemene reserve, de
hoogte van de heffingen
en de kosten van de gemeentelijke diensten en de
personeelskosten, werden
allemaal doorgespit. Het
zeer sympathieke amendement van OPZ aangaande
een ‘opknapbeurt’ voor De
Krocht, werd raadsbreed
aangenomen. Toen alle
Programma’s waren afgerond en de voorzitter tot
stemming overging, bleek
dat OPZ, PvdA én de VVDleden Drommel en Henrion
Verpoorten voor de geamendeerde begroting hadden
gestemd. Deze is dan ook
aangenomen.

Moties

Een aantal moties werd
daarna nog behandeld. Zo
kreeg Sociaal Zandvoort de
raad mee in het streven de
Zandvoortse minima voor
de kerst € 50 uit te keren
en de motie die vroeg om
computers ter beschikking
te stellen aan mensen met
een minimumregeling werd
eveneens toegezegd. De
VVD-motie die aanstuurt
op een analyse van het werk
van Gemeentebelastingen
Kennemerland Zuid, die onder andere de Zandvoortse
belastingpecunia moet
incasseren, werd aangenomen. De GBZ-motie die
vroeg om een daadwerkelijk
aan de gang gaan met het
beleid aangaande bedrijfswoningen, werd eveneens
aangenomen.
Hans van Pelt

Gemeente zet redders in het zonnetje

Vorige week woensdag zijn twee ‘reddende engelen’ in het

zonnetje gezet door de gemeente, de politie en de brand
weer. Zandvoorter Ko Schouten en de uit Oldenzaal afkom
stige Marc Stoolhuis hadden vorige week een persoon met

hartproblemen ‘met de hand’ het leven gered. Volgens de
heren was het “de normaalste zaak van de wereld”.

Ko Schouten (l) en Marc Stoolhuis in de bloemetjes

Schouten reed woensdagmiddag met zijn auto op
de boulevard ter hoogte
van Center Parcs waar hij
een groepje mensen rondom een persoon die op de
grond lag zag staan. Omdat
hij altijd dekens in zijn auto
heeft liggen stopte hij om-

dat hij dacht dat de liggende
persoon gevallen was. “Ik
bracht even een deken om
de patiënt warm te houden.
Toen zag ik echter dat de
persoon al helemaal blauw
was en vermoedde een hartstilstand”, zei hij. Op dat moment kwam ook BHV’er Marc

Stoolhuis, die een weekje te
gast was in Center Parcs,
voorbij. Gezamenlijk namen ze de reanimatie ter
hand: Stoolhuis via hartmassage en Schouten met
mond-op-mondbeademing.
Ondertussen was de politie
gealarmeerd “en die kwamen
zeer snel”, aldus de redders.
Zij hebben geholpen totdat
de ambulance met een AED
arriveerde en de man meenam naar het ziekenhuis.
Op het moment dat de beide heren met hun dames bij
burgemeester Niek Meijer
op visite waren, kondigde
de Zandvoortse teamchef
van politie, Jim Gouwen, aan
dat de gezondheidstoestand
van de patiënt stabiel was.
Schouten en Stoolhuis kregen een fraaie bos bloemen,
een mooie les wijn en een
aantal herinneringsgadgets
van de politie en de brandweer, die hun grote dank aan
de beide betrokken redders
uitspraken. “Jullie zijn een
voorbeeld voor de gemeenschap”, aldus Meijer.

Horecaondernemer doet aangifte
na belediging door radio correspondent
Het hoofdartikel uit de Zandvoortse Courant van week
42, ‘Deel Zandvoortse horeca lapt regels aan laars’, van
de hand van Joop van Nes jr., is indirect oorzaak van een

aangifte door de Zandvoortse horecaondernemer Fred
Paap van café Koper. Een correspondent van de plaatselijk
radiozender ZFM had hem in een live uitgezonden inter
view publiekelijk uitgemaakt voor ‘NSB’er’, uiteraard een
zeer zwaar beladen term.

De correspondent, waar ZFM
bekend van heeft gemaakt
geen gebruik meer van zijn
diensten ten aanzien voor de
radio te willen maken, reageerde op het artikel en ging
ervan uit dat Paap, volgens
de geruchten in het dorp, de
anonieme zegsman van de
Zandvoortse Courant zou
zijn geweest. Het bewuste
interview werd vanuit de
studio aan het Gasthuisplein
uitgezonden tijdens het radioprogramma ‘Zandvoort
op zaterdag’ van 2 november
jongstleden.

Niets is echter minder waar.
De namen die in de horecawereld rondgaan, Fred Paap
en Ton Ariesen van café
Oomstee, als zouden zij het
interview hebben laten afnemen, zijn pertinent fout.
Beide heren hebben er niets
mee van doen. De ware zegsman is met naam, toenaam,
adres en telefoonnummer
bij de directie en de redactie
van de Zandvoortse Courant
bekend. Hij wil echter om
hem moverende redenen
niet in de openbaarheid
treden en dat is volgens de

Zandvoortse Courant zijn
goed recht. Een klein aantal collega-ondernemers is
het met de strekking van
het artikel, en dus met de
woordvoerder, overigens
niet eens en dat is ook hun
goed recht. Naar aanleiding
van het bewuste interview
en de daarin gebezigde terminologie, heeft Fred Paap
doen besluiten om bij de politie aangifte van belediging
te doen.
De beide presentatoren
van het radioprogramma
‘Zandvoort op zaterdag’, Rob
Harms en Ralph Kras, hebben
in de uitzending van afgelopen zaterdag zich gedistantieerd van de uitspraak van de
correspondent en noemden
het “een betreurenswaardige uitspraak” en hebben opdracht hem niet meer voor
de microfoon te halen.

column

Volgens mij…

staat het woord ‘graaicultuur’
niet in mijn woordenboek.
Toch wordt het de laatste tijd
te pas en te onpas gebruikt. Is
het woord een synoniem van
hebzucht of wordt met dit
woord iets bijzonders aangeduid? Geen idee! Tijdens de
avonden van de raadsvergadering wordt het me tenslotte
duidelijk.
Eén keer per maand wordt
er allerlei afgedankt huisraad
en andere aanverwante artikelen aan de overkant van de
straat gezet. Zoals gebruikelijk
trekken de geplaatste spullen
menig morgenster. Van heinde en ver rijden auto’s af en
aan. Ook stappen er heel veel
personen uit allerlei bestelbusjes. Ze pluizen groepsgewijs en trefzeker alles na. Zo
ook de kartonnen doos die op
een plastic tafeltje staat. Het
lijkt wel de doos van Pandora!
Iedereen graait er in en haalt
er iets van zijn gading uit.
Soms brengt men het gevondene weer terug als blijkt
dat het toch niet is wat men
zocht.
Gedurende het schouwspel
aan de overkant zit ik genoeglijk op de bank te luisteren via
de radio naar het debat over
de algemene begroting. Zo te
horen zijn de meningen van de
partijen niet echt eenstemmig
te noemen. Plotseling hoor ik
fractievoorzitter van de VVD
Fred Paap verschillende keren
het woord ‘graaicultuur’ noemen. “Want we kunnen wel
leuke plannetjes bedenken
maar waar halen we het geld
vandaan?” vraagt Paap aan de
PvdA. In mijn linkerooghoek
zie ik dat er buiten nog link
gegraaid wordt. In combinatie
met de raad krijgt het woord
voor mij meer inhoud.
Ondertussen is er, net
zoals bij de flat in de Van
Speijkstraat, een scheur in de
coalitie gekomen. Of het door
het graaien komt? Dat is nog
te bezien. Het barstje
wordt naarmate de
avond vordert groter
en groter. Dat wordt
straks flink lijmen
met z’n allen.

Nel Kerkman

familieberichten
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HOU JE KLEP DICHT!

Zaterdag 15 november
00.00 tot 05.00 uur

Après ski
Flügel party
met DJ + promotiemeisjes
en veel Flügel!
Entree vrij
Haltestraat 20 - Zandvoort 023-5720461
www.chin-chin.nl

novnovnovnovnov

evenementen agenda
Zwerfvuil: het ontstaat zomaar! Achteloosheid, slordig gedrag, onnadenkendheid. Een van de bronnen
zijn de rolemmers waarvan de kleppen openstaan.
Dit gebeurt dan omdat kennelijk niet alle zakken er
in kunnen. Een tip: haal glas en papier uit uw afval en
lever dit apart in én gooi de inhoud van uw afvalzak-

ken dit los in uw rolemmer. Tussen uw dichtgebonden
zakken zit alleen maar lucht!
Het resultaat is verbluffend. Gegarandeerd dat u
meer afval kwijt kunt in de rolemmer. Het resultaat
is dat de kans op zwerfvuil veel minder is en daar-

naast is het handiger voor de vuilophalers bij het
mechanisch verwerken van uw afval. Samen houden
we ZANDVOORT SCHOON!?

16
16
16
16

22
23

28

30

November

Week 46 • 2008

Intocht Sinterklaas  Aankomst om 12.00 uur
bij de Rotonde

Krocht moesten plaatsnemen! Het programmaaanbod was

gend dat sommige mensen zelfs in de foyer van gebouw De
dan ook zodanig, dat velen zich bij voorbaat al verheugden.

Kerkpleinconcerten  Classic Concerts
presenteert: Beach Pop Singers.
Protestantse kerk, 15.00 uur
Spoor 5 – Live muziek in café Alex,
aanvang 17.00 uur
Historische open dag  Georganiseerd door GOZ.
De Krocht, 10.00-15.00 uur

Classic Concerts  ‘The Messiah’, Agathakerk
Wintermarkt  Centrum

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Vrijdag 14 november

‘Timeless’
Zaterdag 22 november

‘Quincy’
Zaterdag 29 november

Sinterklaasmiddag
Zondag 30 november

‘Rein Mercha’

Grand Café Danzee - Kerkplein 8 - T. 023 571 22 52

Iets te (ver)kopen?

Plaats een Zandkorrel

(zie pagina 20)

Nu ook digitaal via www.zandvoortsecourant.nl
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De belangstelling voor de ‘Genootschapavond’ van het Ge
nootschap Oud Zandvoort was vrijdagavond zo overweldi

Sanne Mans  Live muziek in café Alex,
aanvang 17.00 uur

Met oog en oor
de badplaats door

Hilarisch terugblik op Zandvoorts carnaval

Superleeskring  Bibliotheek, 10.30 uur

Mainstream Jazzcombo  Take Five,
aanvang 16.00 uur
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De gastheren Boudewijn Duivevoorden (l) en Wim Buchel

Zoals gebruikelijk was er
vanaf 19.15 uur een doorlopende diavoorstelling met
beelden over het Zandvoort
van vroeger. Opvallend waren vooral de beelden over
de Tweede Wereldoorlog. Zo
werd in oktober 1941 vermeld
dat er wordt geschoten als je
je tussen zonsondergang en
zonsopgang op het strand
ophield; werd het vrouwen
en meisjes verboden om te
gaan met andere dan inlandse militairen en stonden op
het strand na de bevrijding
nog borden waarin gewezen werd op het gevaar van
mijnen.
Zonder twijfel was het hoogtepunt van de avond de fotopresentatie, aan de hand
van meer dan zeshonderd
foto’s en dia’s uit het archief
van Siem van den Bos, over
het carnaval in Zandvoort.
Zonder ook maar de medesamenstellers Ankie Joustra en
Wim Buchel tekort te willen
doen, was het bij elk beeld
verstrekte commentaar van
Boudewijn Duivenvoorden
hilarisch. Het publiek moest
regelmatig schateren om
zijn droogkomische teksten
bij de vaak nostalgie oproepende foto’s. Niet alleen om
de diverse prinsen die ten
tonele werden gevoerd, met
uiteraard Edo van Tetterode
als prins Doerack de Eerste
op kop, maar ook gaven de
beelden een historisch tintje
door het zien van vele panden uit het verleden.

Het carnaval in Zandvoort
kwam pas in 1966 op gang
door de uitbater van het
Strandhotel. Daarna pakte
sociëteit Duysterghast het
carnaval in 1968 op onder
de naam ‘Duysterscharr’,
dat in 1973 werd gewijzigd
in ‘De Scharrekoppen’. Prins
Edo werd opgevolgd door
Kees Visser, die als prins
Pineut de Tweede per helikopter in de sneeuw aankwam op het voormalige
Zandvoortmeeuwenterrein.
Als prins Quast de Derde
werd Joop Lelsz in 1970 uit het
plantsoen voor het Raadhuis
uitgegraven, waarna Wim
Buchel het jaar daarop als

prins Buus de Vierde (en in
1971 nog als prins Wullum)
het bewind over Zandvoort
tijdelijk overnam. Boudewijn
zelf is ook nog tot prins Bobo
verkozen. De optochten werden steeds langer en mooier
en het kindercarnaval liet
meer activiteiten zien. Het is
ondoenlijk om alle getoonde
beelden te benoemen maar
om er een paar weer op te
roepen: de Spoetnik in 1972,
de iets van Jacobs, de introductie van het naaktstrand
bij paal 69 en in 1976 het kindercarnaval in Dolirama. Veel
meer informatie is te vinden
op de website www.oudzandvoort.nl en tevens een schare
aan foto’s op www.rbossink.
nl/duysterghast.
Na de pauze en de verloting
kon het publiek nog genieten
van nieuwe, niet eerder vertoonde ilmopnamen, veelal
door Jelle Attema sr. gemaakt.
Het uitstapje van Zandvoortse
vissers met vrouw in 1937
naar Utrecht was uitgebreid
te zien, maar ook beelden
van de treinramp in 1928,
de brand in het Palais d’Eté
en de goochelkunst van Gé
Loogman. Beelden, die het ten
volle waard zijn om bewaard
te blijven en gelukkig doet het
Genootschap Oud Zandvoort
dit met veel liefde.

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Filmpremière

Zo n d a g 1 6
november
vindt in Circus
Zandvoort de
voorpremière
plaats van Madagascar 2.
Voor elk kind (of volwassene) dat verkleed naar
deze première komt, ligt er
een prijsje klaar in Circus
Zandvoort. De oficiële première van Madagascar 2 is
op 19 november. Dus, wil
je als één van de eersten
in Nederland deze
film zien, kom dan
zondag aanstaande
verkleed naar Circus
Zandvoort. Wil je
verzekerd zijn van
een plaats, reserveer
dan je kaarten en bel
5718686.

Geslaagde markt

De jaarlijkse markt in
Zorgcentrum Huis in de
Duinen is een groot succes
geworden. Enkele honderden belangstellenden trokken zaterdag tussen twee en
vier uur naar het Huis in de
Duinen, waar tal van zaken
te koop werden aangeboden. In de gang en de grote
zaal was het een drukte van
belang en gingen de bloemen, kerstartikelen, kleding,
knuffeldieren en talloze andere zaken vlot van de hand
via de door vele vrijwilligers
bezette verkooppunten. Een
bijzonder verkooppunt was
dat waar schilderijen van
Zandvoortse amateurkunstenaars werden aangeboden. Traditiegetrouw was er
ook weer de loterij met veel
leuke prijzen. De organisatie
was zeer tevreden en kon na
aloop de balans opmaken,
toen bleek dat de opbrengst
rond de € 600 was.

Surprisetocht

Edo van Tetterode was Prins Doerak de Eerste | foto: Rob Bossink

Voor Sintgelovige kinderen
van 6, 7 en 8 jaar organiseert
het Waternet (AWD) een
ontzettend leuke middag
op 22 november. Onder be-

geleiding van de boswachter
worden er aan de kinderen
leuke opdrachten gegeven
die nodig zijn voor een goede
hulp piet. Het vertrekpunt is
bij het bezoekerscentrum
‘De Oranjekom’ (ingang Oase
aan de Vogelenzangseweg).
De start is om 14.00 uur, de
kosten zijn €3 waarvoor ook
drinken en iets lekkers aangeboden wordt. Wel even aanmelden, tel. 020-6087595.

Gratis brood

Na de succesvolle ‘gratis
brood’ actie van Bertram &
Brood in september, werd
deze met een maand verlengd. Iedereen die de afgelopen maand in de bakkerswinkel één of meer producten
kocht, kon meedingen naar
één van de tien hoofdprijzen: een maand
lang gratis brood voor
het hele gezin. De actie bleek wederom
een groot succes. Een
andere activiteit waar
Bertram & Brood
onlangs haar medewerking aan verleend
heeft, is het Nationaal
Schoolontbijt. Dat was bedoeld om het belang van
een goed ontbijt onder de
aandacht te brengen van
schoolkinderen, ouders en
leerkrachten. Want de centrale boodschap van Bertram
& Brood is: een gezond brood
hoort bij een goed en evenwichtig voedingspatroon.

Sam’s kledingactie

De winterkleding kan weer uit
de kast en de zomerkleding er
in. Misschien komt u bij deze
wisseling kleding tegen die u
niet meer draagt of te klein is.
Op 21 en 22 november kunt u

tussen 19.00 en 20.00 uur
alle draagbare kleding en
schoenen in gesloten zakken afgeven in de Agatha
kerk voor Sam’s kledingactie (voorheen Mensen in
Nood). Met de opbrengst
helpt Sam’s kledingactie
lokale partnerorganisaties om mensen, die door
oorlog een nieuw bestaan
moeten opbouwen, zelf
voedsel te laten genereren.
Daarnaast wordt ook een
project dicht bij huis ondersteund. Het project ‘Mode met een
Missie’ helpt daken thuisloze vrouwen in Nederland.
Op 21 november
kunt u tot 18.00
uur ook terecht in
Huize Bodaan, Huis
in de Duinen en Huis in ’t
Kostverloren en tevens kunt
u zaterdag 22 november
tussen 10.00 en 12.00 uur
terecht bij de R.K. kerk H.
Antonius in Aerdenhout.

Kunst voor dieren

Het onderwerp kunst heeft
deze jonge ‘kunstenaressen’
geïnspireerd en gemotiveerd om een actie voor het
goede doel op te zetten. De
keuze was snel gemaakt, zij
wilden geld inzamelen voor
het Dierentehuis Zandvoort.
Tijdens de vakantie en na
schooltijd hebben de meiden eigen kunstwerkjes, in
de vorm van tekeningen,
gemaakt en aan deuren
voor € 0,50 per tekening
verkocht. Daarmee hebben
zij een bedrag van € 44,79
opgehaald, wat ze overhandigd hebben aan het
Dierentehuis.
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Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

Veiligheidsindex: Zandvoort is onveilige gemeente

De gemeente Zandvoort neemt de dertigste plaats in op
de landelijke ranglijst van onveilige gemeenten. Dat is op

te maken uit de Binnenlandse Veiligheidsindex over 2004

tot en met 2007, die het Ministerie van Binnenlandse Za
ken onlangs publiceerde. Zandvoort is de onveiligste ge
meente van ZuidKennemerland.

Meester Cornelisstraat 4 Haarlem
• In de gewilde “Kleverparkbuurt” gelegen royale 30-er jaren woning met bedrijfsruimte en dakterras op het zuiden.
• Deze woning dient nagenoeg geheel gemoderniseerd te worden;
• Laat u verrassen door de vele indelingsmogelijkheden die deze woning u te bieden heeft!
• Gesitueerd nabij winkels, uitvalswegen en openbaar vervoer, het stadscentrum van Haarlem bevindt

NIEUW

In de rapportage zijn cijfers
opgenomen over het aantal
diefstallen, inbraken, geweld
en vernieling. In al deze categorieën scoort Zandvoort (inclusief Bentveld) negatief. Dat
betekent dat er ten opzichte
van het landelijk gemiddelde
fors hoger wordt gescoord.

zich op enkele minuten fietsafstand;

• Begane grond: o.a. hal, bedrijfsruimte met aanbouw;
• 1e verdieping: overloop, achterkamer met wastafel, laminaat vloer en opensl. deuren naar dakterras,
•
•
•
•

voorkamer met erker met glas-in-lood, wastafel en laminaat vloer, eenvoudige keuken met toegang
tot dakterras, toilet;
2e verdieping: overloop, voorkamer met dakkapel, wastafel en vaste kast, achterkamer 1 met
laminaat vloer, achterkamer 2 met wastafel, laminaat vloer en vaste kast, eenvoudige badkamer
met doucheruimte;
Uitstekende parkeergelegenheid (vrij parkeren) voor de deur;
Div. indelingsmogelijkheden: splitsing in een aparte beneden- en bovenwoning, realisering verschillende
verhuurbare appartementen, voortzetting huidige indeling van bedrijfsruimte met bovenwoning.
Woonoppervlakte ca. 225 m² (incl. bedrijfsruimte), perceel 152 m², inhoud ca. 640 m³.

In 2004 werden in Zandvoort

Vraagprijs: € 398.000,- k.k.

Zandvoortselaan 35 Zandvoort
• Sfeervolle, gerenoveerde 30-er jaren halfvrijstaande (type 2/1 kap) woning met voor-,
zij- en riante achtertuin en een oprit voor meerdere auto’s!
• Gesitueerd aan het lommerrijke, recent geheel opnieuw bestrate gedeelte van de Zandvoortselaan;
• Div. originele details; o.a. paneeldeuren, glas-in-lood, balkenplafonds, fraai vormgegeven raampartijen;
• Beg. grond: o.a. luxe toilet met fontein, royale woonkamer-en-suite met o.a. eikenhouten vloer, open
haard en toegang tot eetkamer met aangebouwde serre en schuifpui naar achtertuin, luxe semiopen keuken vzv div. inbouwapp.;
• 1e verdieping: 3 slaapkamers, walk-incloset, loggia, was-/droogruimte, zeer
luxe badkamer met o.a. ligbad, sep.
doucheruimte, moderne dubbele wastafel, 2e toilet;
• De besloten achtertuin op het noorden
(ca. 14 X 11 mtr) beschikt over div. terrasgedeeltes en een buitendouche;
• Woonoppervlakte ca. 150 m², perceel
339 m², inhoud ca. 467 m³.

Haarlemmerstraat 5a Zandvoort
• Een zéér royale halfvrijstaande zgn. “split level” woning met o.a. moderne keuken,
2 moderne badkamers, 5 slaapkamers, een oprit voor meerdere auto’s, garage en een
ruime voor-, zij- en achtertuin.
• Een modern woonhuis welke in een uitstekende staat van onderhoud verkeert;
• Gesitueerd aan het einde van de Haarlemmerstraat, aan de rand van het “Groene Hart”;
• Begane grond: o.a. royale hal, modern toilet met fontein, 1 slaapkamer, trapopgang naar 1e tussenverdieping en trapje naar… Souterrain: 1 slaapkamer, moderne badkamer vzv doucheruimte en wastafel,
separate was-/droogruimte;
• 1e tussenverdieping: o.a. ruime eetkamer met toegang tot achtertuin, moderne open keuken vzv div.
inbouwapp., trapje naar… 1e verdieping: zonnige living met o.a. open haard, schuifpui naar loggia,
doorkijk naar eetkamer, trapopgang
naar…. 2e tussenverdieping: 2 slaapkamers, trapje naar… 2e verdieping: 1
slaapkamer met toegang tot balkon,
moderne badkamer vzv douchecabine,
modern wastafel meubel en 2e toilet;
• Woonoppervlakte ca. 170 m², perceel
323 m², inhoud ca. 450 m³.

Vraagprijs:
€ 598.000,- k.k.
Van Galenstraat 74 Zandvoort
• Stijlvol 3-kmr appartement met zeer ruim balkon op het zuiden direct aan de
boulevard!
• Gelegen op de 4e woonlaag van het recent volledig gerenoveerde app. complex “Livorno”;
• Zonnige living (zuid ligging) met fraai zeezicht en verbinding naar aangrenzende slaapkamer met
schuifpui naar balkon, moderne keuken vzv div. inbouwapp., badkamer vzv ligbad en wastafel,
2e slaapkamer, modern toilet met fontein, was-/droogruimte;
• Het appartementencomplex beschikt over een liftinstallatie;
• Gestuukte wanden en plafonds, nieuwe
zonwering, nieuwe schuifpui;
• Appartement verkeert in een uitstekende staat van onderhoud: om zo te
betrekken!
• Woonoppervlakte ca. 75 m², inhoud ca.
180 m³.

Martinus Nijhoffstraat 79 Zandvoort
• Goed onderhouden eengezinswoning met o.a. moderne keuken, moderne
badkamer, 4 (optie 5) slaapkamers, voor- en besloten achtertuin!
• Gelegen in de geliefde en kindvriendelijke “Dichters- en Letterkundigenbuurt”;
• Vrij parkeren op rustig aangrenzend pleintje;
• Beg. grond: o.a. modern toilet vzv fonteintje, royale living met toegangsdeur naar en zicht
op de tuin, moderne keuken vzv div. inbouwapp.;
• 1e verdieping: 3 slaapkamers, moderne badkamer vzv ligbad, wastafelmeubel en 2e toilet;
• 2e verdieping: 1 (optie 2) ruime
slaapkamer, kast met aansluiting
was/droogmachine;
• Voortuin op zuidoosten en
achtertuin (ca. 60 m², 11 mtr diep)
op noordwesten met achterom en
stenen schuur;
• Woonoppervlakte ca. 120 m²,
perceel 127 m², inhoud ca. 310 m³.

Vraagprijs:
€ 589.000,- k.k.

RADIO UITZENDING
ZANDVOORTSE WONINGMARKT!
Bent u benieuwd naar de visie
van makelaar Nick ten Broeke op
de Zandvoortste woningmarkt?
Luister dan a.s. vrijdag 14 november
van 20.00 tot 21.00 uur naar het
Vrijdagavond café op ZFM radio,
op 106.9 FM of 104.5 op de kabel.

Vraagprijs:
€ 379.500,- k.k.
Haltestraat 23 b en 23 c Zandvoort
• Twee fraai gelegen en luxe afgewerkte 3-kamer hoekappartementen (bj 1910)
midden in het Zandvoortse dorpscentrum!
• Gesitueerd op de 1e en 2e verdieping boven pizzeria “La Rondine” met gezellig uitzicht
over de Haltestraat;
• Beide appartementen zijn luxueus afgewerkt, verkeren in uitstekende staat en zijn derhalve zo te betrekken;
• Indeling appartementen: royale living met div. ramen rondom, laminaat parket, gestuukte
wanden, half open keuken in hoekopstelling vzv div. inbouwapp., 2 slaapkamers, badkamer met bad/douche, wastafelmeubel en toilet;
• Haltestraat 23 b : woonoppervlakte: ca. 75 m², inhoud ca. 225 m³;
• Haltestraat 23 c: woonoppervlakte:
ca. 67 m², inhoud ca. 165 m³.

Vraagprijs 23 b:
€ 219.000,- k.k.
Vraagprijs 23 c:
€ 198.000,- k.k.

Vraagprijs:
€ 224.500,- k.k.

207 diefstallen geregistreerd.
Een aantal dat in 2005 en
2006 zakte naar 122, maar in
2007 weer opliep naar 186. In
2004 werd 217 keer melding
gemaakt van geweld, terwijl
dat in 2005 202 keer gebeurde. In 2006 waren er 194 geweldzaken. In 2007 was dat
aantal opgelopen tot 208. Ook
als het gaat om vernielingen

•
•
•
•
•
•
•
•
•

De leukste courtage van Nederland*;
Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook ’s avonds;
Persoonlijke en pro-actieve karakter van onze dienstverlening;
Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop,
aankoop, verhuur en beheer;
No cure, no pay;
Gratis waardebepaling van uw woning;
Gratis hypotheekadvies;
Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!
Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites: funda.nl, zah.nl, jaap.nl,
huislijn.nl, woonkrant.nl, marktplaats.nl en natuurlijk vrijehuizenmarkt.nl!
* Vraag naar de voorwaarden

BEL 023 – 5 731 999
Nick ten Broeke
Emmaweg 21
2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 – 5 732 007
M.: 0655 – 13 03 65
E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

www.vrijehuizenmarkt.nl of
www.nicktenbroeke.nl
Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

De onveiligste Nederlandse
gemeente is Utrecht. Bekeken
vanuit Zuid-Kennemerland
scoort Zandvoort met de 30e
plaats het meest negatief.
Haarlem is terug te vinden op
de 57e plaats, Haarlemmerliede/Spaarnwoude op
plaats 71, Bloemendaal op
144, Heemstede op 197 en
Bennebroek staat in de middenmoot op plaats 239. In het
algemeen kan gesteld worden dat Zuid-Kennmerland
niet tot de veiligste regio’s in
ons land gerekend kan worden en dat Zandvoort daarbij helaas het meest negatief
uit de bus komt.

In dialoog bij het Zandvoorts museum

Voor de derde maal is de landelijke Dag van de Dialoog
in Kennemerland georganiseerd. Ook de gemeente Zand
voort, in samenwerking met Bureau Discriminatiezaken
Kennemerland (BDK), deed aan deze dag mee.
door Nel Kerkman

De Dag van de dialoog is na
de aanslagen van 11 september 2001 in Rotterdam ontstaan en heeft als doel om in
gesprek te komen met mensen die je niet of nauwelijks
kent. Tijdens deze dag gaat
het gesprek over een landelijk gekozen onderwerp.

Een goede buur

Aan de museumtafel was
een kleine groep dames en
heren aangeschoven. Ze

kwamen voornamelijk uit
Zandvoort met een enkeling
uit Haarlem.Tijdens de goed
verzorgde lunch werd na
een kleine kennismaking de
dialoog aangegaan over het
onderwerp ‘een goede buur’.
Gespreksleider Monique
Haffen (BDK) hield de samenspraak goed onder controle
en iedereen kreeg genoeg
ruimte om zijn of haar verhaal te vertellen. Want wat
is een goede buur, is die toch
beter dan een verre vriend?
Die vraag lokte verschillende

Mark Rutte in Zandvoort

Morgenavond, vrijdag 14 november, is VVDfractievoorzit

ter in de Tweede Kamer Mark Rutte te gast tijdens de na
jaarsbijeenkomst van de VVD regio Kennemerland. Tijdens
deze bijeenkomst in het restaurant de VIPcorner, boven de
pits van Circuit Park Zandvoort, zal Rutte een spreekbeurt

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:

scoorde Zandvoort in de jaren
2004 tot 2007 hoog, respectievelijk werden 159, 167, 212
en 193 vernielingen geconstateerd. De percentages laten
in alle gevallen eerst een dalende en vervolgens weer een
stijgende lijn zien. De enige
categorie die er ‘positief’ ten
opzichte van het landelijk
gemiddelde uitschiet is de
inbraak. In Zandvoort werd in
2004 nog 98 maal ingebroken. Een getal dat toen ook
al onder het landelijk gemiddelde lag. Via 88 inbraken in
2005, 82 in 2006 daalde het
aantal inbraken tot 72 in het
vorige jaar.

houden.

Rutte bezoekt Zandvoort
aan de vooravond van de
gemeenteraadsverkiezingen die binnenkort nodig
zijn vanwege de gemeentelijke herindeling van de
gemeente Bloemendaal,
waarin Bennebroek op zal
gaan. Voordat Rutte het
woord zal voeren zal Tames
Knokke, lijstaanvoerder van
de VVD bij de verkiezingen

in Bloemendaal, een toespraak houden. Hij zal worden gevolgd door Martin
van de Bunt, die de VVDlijsttrekker bij de komende
Waterschapsverkiezingen is.
De VVD verwacht een waardevolle informatieavond aan
te bieden. Belangstellenden
zijn van harte welkom op
deze avond, die om 20.00
uur begint.

antwoorden uit. Zo had iemand meer behoefte aan een
goede vriend dan aan buren
waar ze weinig contact mee
had. Bij een ander was het
contact met de buren uitstekend en zo had iedereen wel
iets te vertellen.

Behulpzaam

Hoe verder de samenspraak
vorderde liepen de meningen
uiteen. De één vond dat goede buurmanschap van twee
kanten moet komen terwijl
iemand anders van mening
was dat door werkomstandigheden tegenwoordig
nog weinig tijd voor elkaar
is. Ook het verdwijnen van
de buurtwinkels is debet aan

de gezellige contacten met je
buurtjes. Verder werd er gesproken over in welke vorm
je zou kunnen helpen, neem
je postpakketjes aan en dat is
het dan of ga je gezellig met
elkaar uit. Loop je bij elkaar
in en uit en waar ligt dan
de grens? Nadat iedereen
zijn zegje had gedaan, al of
niet in een discussie, werd
het tijd om de bijeenkomst
af te ronden. Gespreksleider
Van Haffen en de deelnemers
kwamen tot de slotconclusie
dat het een zinvolle dialoog
was geweest en dat we iets
nader tot elkaar gekomen
waren. Van Haffen nodigde
iedereen uit om ook volgende
keer weer aanwezig te zijn.

Algemene ledenvergadering
ondernemersvereniging OVZ
Op dinsdag 18 november,
20.00 uur, vindt de algemene
ledenvergadering plaats van
de Ondernemers Vereniging
Zandvoort (OVZ). De vereniging is meer dan ooit in
beweging. Er wordt dan ook
een aantal interessante onderwerpen besproken. Denk
maar aan het muziekpavil-

joen, de nieuwe VVV, nieuwe
impulsen voor het ledenbestand en de jaarcijfers. De
OVZ is benieuwd naar de
mening van haar leden over
deze toekomstbepalende onderwerpen. Ondernemers die
zich willen aansluiten bij de
OVZ zijn van harte welkom
bij de vergadering.
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Bloemenmagazijn W. Bluijs

De komende weken verleggen wij ons werkterrein weer
eens naar de ondernemers in Nieuw Noord. Vandaar nu

aandacht voor Bloemenmagazijn W. Bluijs, al in 1969 als
eerste zaak in het winkelcentrum. Destijds gestart door
vader Bluijs, die in april tachtig jaar hoopt te worden.
Na ruim 25 jaar de zaak samen met zijn vrouw gedreven te hebben, heeft vader
Bluijs in 1996 het plantstokje overgegeven aan zoon
Marco, die op zijn beurt sinds
vijf jaar met partner Rina het
ondernemerschap deelt. Net
als zijn ouders heeft ook hij
de gewoonte overgenomen
om een ‘winkelhond’ te laten meelopen, in zijn geval
Nanousha, een prachtige
Berner Senner van vier jaar.
Oorspronkelijk hadden zij
slechts een klein oppervlak
tot hun beschikking, maar na
het vertrek van bakkerij Paap
is het thans een behoorlijk
grote ruimte geworden. “Het
grote voordeel is niet alleen
dat wij naast de grote sortering bloemen en planten
veel meer cadeauartikelen,
bijvoorbeeld prachtige vazen
en kaarsen, kunnen verkopen
maar ook dat wij nu de beschikking over een aparte
werkruimte hebben voor
het maken van boeketten”,
aldus Rina.
Het bloemenvak is beslist
boeiend te noemen. Marco:
“Wij kopen de bloemen
en planten op de klok in
Aalsmeer (= veiling) en niet
via de groothandel, waardoor wij niet alleen versere
waar hebben maar ook de
prijzen redelijk kunnen houden. Vooral in de komende
tijd is dat belangrijk, want
doordat o.a. Amerika nu veel

minder bloemen afneemt,
zal de prijs toch hoger gaan
worden.”
Bij het rouw- en trouwwerk
is vooral het persoonlijke
advies erg belangrijk. Rina:
“Hoewel wij wel foto’s maken van onze bloemwerken
en die eventueel kunnen tonen, willen wij niet uit een
standaard boekwerk laten
kiezen, maar vooral samen
met de klant tot een tot de
persoon toegespitste keuze
komen.” Indien gewenst
worden ter plekke passende
linten gemaakt. Naast zowel
standaard als exclusieve boeketten worden ook alle kerststukken door Marco en Rina
zelf gemaakt. Na Sinterklaas
(en beslist niet eerder!) kan
de klant weer terecht voor de
door Marco zelf uitgezochte
kerstbomen in diverse kwaliteiten, zoals de Nordman en
de blauwspar.
Klein wintergoed als heide,
violen en skimmia’s is thans
volop aanwezig en als u geen
tuin hebt, zijn er volop passende (rieten) manden voor
op het balkon te vinden. Als u
geen keus kunt maken, is een
cadeaubon altijd een optie.
Bloemenmagazijn Bluijs,
Pasteurstraat 6, is dinsdag
t/m zaterdag geopend van
08.30 tot 18.00 uur en op
maandag vanaf 13.00 uur.
Tel. 5715025.
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Woning verkopen? Kies de actieve NVM makelaar!
Haarlemmerstraat 49

Zandvoort

Aan de lommerrijke Haarlemmerstraat is dit karakte
ristieke woonhuis met o.a. een voor en achtertuin
en 3 slaapkamers gelegen. Het betreft een woning in
een grotendeels originele staat en is een buitenkans
voor mensen die graag aan deze straat willen wonen.
Het dient gemoderniseerd te worden maar eenmaal
gereed heeft u een bijzonder fraaie woning. Diverse
authentieke details zijn aanwezig!

Ingenieur Friedhoffplein 11

Zandvoort

• Gelegen aan een gewilde straat;
• Diverse authentieke details aanwezig zoals o.a. fraaie
paneeldeuren, plafondornamenten, kamer-en-suite
deuren, hoge plafonds, etc.
• Bouwjaar ca. 1915;
• Woonopp. ca. 115 m2, perceelopp. ca. 125 m2.

• Royale luxueuze villa, nabij centrum, scholen, strand
en duinen;
• Oprit voor meerdere auto’s, 2 tuinhuizen;
• Perceelgrootte 784 m2, woonoppervlakte ca. 240 m2.

Vraagprijs: € 295.000,= k.k.

Van Speijkstraat 2-27

Zandvoort

Ruime en moderne 5kamer maisonnette met
2 zonneterrassen op een levendige locatie dichtbij
het NSstation, het centrum, de duinen en het
Noordzee strand. In de onderbouw bevindt zich de
privéparkeerplaats en de berging. Bouwjaar 2000.
•
•
•
•
•
•

De Favaugeplein 43-2

Zandvoort

Zandvoort

Vraagprijs: € 279.000,= k.k.
De Favaugeplein 21-26

Zandvoort

• Uitstekend onderhouden complex;
• Gelegen in Zandvoort Zuid direct aan de duinrand;
• Parkeerterrein aanwezig bij complex;
• Woonoppervlakte ca. 100m2, servicekosten: € 256,71.

Vraagprijs: € 289.000,= k.k.
Burg. van Alphenstraat 55-14

Zandvoort

Een 2kamer appartement gelegen op de 5e etage van
een goed onderhouden complex. Vanuit de woonkamer
en het balkon heeft u een prachtig uitzicht over het
duinlandschap. Het appartement heeft een woon en
eetkamer, een keuken met een RVS werkblad, een
slaapkamer en een badkamer met een douche en toilet.
Tevens beschikt het over een zonnig balkon!
• Gelegen op een korte afstand van het strand, de zee
en de duinen;
• Geheel voorzien van dubbel glas en grotendeels
kunststof kozijnen;
• Parkeermogelijkheid op eigen terrein;
• Servicekosten € 161,13 p/m incl.voorschot verwarming
en water;
• Woonoppervlakte ca. 50m2.

Vraagprijs: € 157.500,= k.k.

Op een fantastische locatie en vrijwel bovenop het dy
namische strand van Zandvoort ligt op de 5e etage deze
zeer verrassende studio. Vanuit het goed onderhouden
appartementencomplex “De Rotonde” geniet u hier
iedere minuut van het grandioze uitzicht over de Noord
zee, de kustlijn met het strand tot voorbij Scheveningen,
het centrum van Zandvoort én de Waterleidingduinen.
Het gebouw is voorzien van 2 liften, een berging en een
aparte, algemene ietsenstalling in de onderbouw.
• A-1 locatie áán de boulevard én strand mét een
fantastische uitzicht;
• Geheel voorzien van dubbel glas;
• Servicekosten € 159,85 p/mnd incl. voorschot verwarming;
• Woonoppervlakte ca. 40 m2.

Vraagprijs: € 169.000,= k.k.

Actieve Makelaardij!

• Bezichtigen tot 20:00 uur;
• Bezichtigen op zaterdag;
• Kantoor op A-1 locatie;
• Gediplomeerde makelaars.

Greeven uw makelaar!
Actieve makelaardij
tegen scherp tarief!

Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort
Telefoon: 02357 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Na een jaar afwezigheid vanwege de verbouwing van de

St. Agathakerk was ook het bekende Neva Ensemble zeer
verheugd om in Zandvoort terug te zijn. Zo te zien was het

weerzien wederzijds want in de mooie kerkruimte waren
ruim 200 muziekliefhebbers aanwezig om te genieten van
de 7 Russische topmusici.

Dit sfeervolle 3kamer appartement is gelegen op de
2e etage en heeft een waanzinnig uitzicht over het
strand en zee. In de onderbouw is de garage aanwezig
én de mogelijkheid van het parkeren van 2 (compacte)
auto’s voor de garage!
• Centrale ligging t.o.v. het centrum, het strand en
NS-station;
• Incl. garage én de mogelijkheid van parking van
2 auto’s vóór de garage;
• Servicekosten € 200,= per maand incl. voorschot
stoken;
• Woonoppervlakte ca. 80 m2.

Woonoppervlakte ca. 140m2, inhoud ca. 350 m2;
Privé-parkeerplaats in de garage;
Servicekosten € 127,= per maand;
Volledig geïsoleerd;
De gehele vloer is v.v. siergrind met een speelse bies;
Het geheel verkeerd in uitstekende staat.

Deze bijzonder fraaie en uitstekend onderhouden
4kamer MAISSONETTE is gelegen op een TOPLOCATIE
in Zandvoort Zuid direct aan de duinrand! Het beschikt
over een prettige woonkamer met schouw, een fraaie
en sfeervolle “boeren keuken” v.v. diverse inbouwappa
ratuur, een luxe badkamer uitgevoerd met een jacuzzi
whirlpool, een douchepaneel met zijdouches, een
2e toilet, een design radiator en een modern wastafel
meublement, 3 slaapkamers én 2 zonneterrassen!!
Tevens is er parkeerruimte aanwezig.

Neva ensemble terug van weggeweest

Vraagprijs: € 1.149.000,= k.k.

Vraagprijs: € 349.000,= k.k.
Cort van der Lindenstraat 2-14

Deze schitterende vrijstaande villa met 4 slaapkamers,
2 badkamers én een apart appartement is op een
unieke locatie gelegen in Zandvoort Zuid op een royale
kavel van maar liefst 784 m2! De villa verkeert
in topconditie. Laat u verrassen door deze ruimte en
luxe tijdens een bezichtiging. De woning is recent ge
renoveerd met duurzame en kwalitatief hoogstaande
materialen, het is bijzonder fraai afgewerkt met een
ornamenten plafond met sierlijsten en inbouwspots.

C U L T U U R

Het Russische koor in de Agatha kerk

door Nel Kerkman

Sinds 1992 komt het Neva
Ensemble jaarlijks voor drie
maanden naar Nederland.
Het is een klein koor en bestaat uit drie zangers, drie
zangeressen en een pianiste.

Kim Dekker

Timo Greeven

Suzanne Schouten

Begeleidster en pianiste
Valeraya Matygulina verwelkomde iedereen op haar
bekende charmante wijze en
was zichtbaar verrast met
het nieuwe interieur van de
kerk. Sinds kort is er een wisseling van bas en heeft Sergej
Ordinetz zich aangesloten
bij het ensemble, de andere
5 leden zijn het koor al enkele
jaren trouw. Traditiegetrouw
wordt voor de pauze de
Slavisch-Russische kerkmuziek a capella en zeer ingetogen gezongen. Vooral het
laatste lied van deze categorie, het Ave Maria van
G. Caccini, zong Ekaterina
Alabina (mezzosopraan) op
een ontoerende wijze en
raakte menig hart.

Licht klassieke muziek

Na de pauze was het lichtere
repertoire aan bod met als
eerste de folkloristische liederen, waarvoor het koor van
kleding was gewisseld. De

liefde voor hun land is duidelijk te voelen en daardoor
werd ook het samenspel met
het publiek levendig. Na het
folkloristische gedeelte zijn
de klassieke liederen aan
bod die veelal solistisch gezongen worden. De drie sopranen vertolkten het grappige Russisch dansliedje van
Dubuck op speelse wijze
wat een extra dimensie aan
het geheel gaf. Met het lied
‘Lofzang op St.Petersburg’
bracht het totale koor een
ode aan hun stad en de rivier
Neva. Het was een perfecte
afsluiting van een magistraal
optreden van het Neva ensemble. Dat het publiek had
genoten, was te zien aan de
royale geldelijke bijdrage bij
de deurcollecte.
Mocht u het concert gemist
hebben dan kunt u tot 11 januari 2009 nog in de regio
terecht. Kijk voor het schema
op www.neva-ensemble.narod.ru.

Uitreiking gedichtenbundel

Zandvoort is op cultureel gebied goed voorzien, met kun
stenaars op divers gebied. Dat werd maar weer eens be
wezen bij de uitreiking van de debuutbundel ‘Sporen’ van

Amanda Pellerin, tijdens de perspresentatie in strandpavil
joen Take Five.

door Nel Kerkman

Vanaf haar 12e jaar is Amanda door een
spieraandoening afhankelijk van een
rolstoel. Inmiddels is zij 21 en na het
Wim Gertenbach College is ze naar het
Nova College in Haarlem gegaan waar
ze studeert voor management assistent.
Amanda is zeer actief in het Zandvoortse.
Zo was ze aanwezig bij de overhandiging
van de eerste strandrolstoel op het station
en heeft ze meegedaan met een woonwensonderzoek van EMM waar ze een
kaartje won voor Dance Valley. Ondanks
haar beperking komt ze voor zichzelf op
en in haar gedichtenbundel laat zij zich
van een heel andere kant zien.

Droom is werkelijkheid
Rob Greeven

Het koor uit Sint-Petersburg
heeft zich gespecialiseerd
in het zingen van Russische
kerkmuziek. Alle leden van
het ensemble hebben een
professionele zangopleiding
aan het conservatorium gevolgd.

Kerkmuziek

want sinds vandaag heb ik mezelf onsterfelijk gemaakt! De
gedichtenbundel is het bewijs waarvoor ze jaren geknokt heeft
en zoals ze zelf zegt: “Mijn bestaan is een feit”. Samen met haar
ouders die haar in alles bijstaan, is ze intens gelukkig.

Onder grote belangstelling werd het eerste exemplaar van de gedichtenbundel
officieel aan wethouder Gert Toonen
overhandigd. In een kleine toespraak vertelt Toonen dat hij het een eer vindt dat
hij de eerste is die de bundel ontvangt.
Bovendien zegt hij dat Amanda met een
subtiel woordgebruik op een schitterende wijze haar gevoelens toont. Hij kan
zich helemaal vinden met de woorden
van de achterlap van de bundel: “Haar
werk typeert zich door een bijzondere
heldere stijl die ontroert.” Na het voorlezen van het gedicht ‘Sporen’, bedankt
Amanda Stichting Kunstcircus die haar
in alle opzichten geholpen heeft en ze
bedankt haar ouders die altijd voor haar
Amanda Pellerin leest voor
klaar staan en in haar geloven. Of het
haar dagelijks werk is, signeert Amanda de stapel boekjes
met veel verve. Een dichteres is geboren.

Met haar tekst op hyves geeft Amanda aan dat haar droom
werkelijkheid is geworden. “Men kan nu niet meer om me heen

Pure jazz in De Krocht

Een feest voor liefhebbers van de pure jazz werd jongst

leden zondag gepresenteerd door de gitarist Jeanfrançois

Prins. Deze Belgische jazzgitarist is het grootste deel van

zijn leven reeds professioneel muzikant. Al op zijn 17e be
gon hij met het bespelen van de gitaar en in 1991 ontving
hij de eerste prijs voor een instrumentale uitvoering aan
het Koninklijk Conservatorium te Brussel.

Trio Johan Clement en Jeanfrançois Prins (r)

door Lienke Brugman

Al na het spelen van de eerste nummers kwam in De
Krocht naar voren dat Prins
een virtuoos gitarist is. Ook
de interactie met het trio
van Johan Clement was opmerkelijk te noemen. In het
tweede muziekstuk ‘Fifth
Avenue’ bewees drummer
Joost van Schaik een waardige invaller te zijn voor Frits
Landesbergen. Afwisselend
speelde Prins romantische en
snellere stukken. Zijn opmerkelijke vingervlugheid op de
gitaar is onnavolgbaar en hij
kreeg dan ook regelmatig een
ovationeel applaus. Vooral het
‘abstracte’ nummer vlak voor
de pauze genaamd ‘What’
was een openbaring voor een
ademloos luisterend publiek.

Zingen

Na de pauze werd het
concert voortgezet met
‘Nothing Personal’ en ‘Bye
Ya’. Opmerkelijk is, dat Prins
door een bepaalde techniek
de gitaar als het ware weet
te laten zingen. Grandioos!
Vooral bij het nummer met
de ‘wrong notes’ genaamd
‘The Peacocks’ bleek dat Prins
tot één van de grootste gitaristen behoort. Na een laatste daverende ovatie verliet
het publiek enthousiast de
zaal. Jammer dat niet meer
mensen deze concerten bezoeken. Echte jazz verdient in
Zandvoort zeker meer aandacht. Het volgende optreden is op zondag 21 december met een optreden van
Ronald Douglas en uiteraard
het trio van Johan Clement.

De gedichtenbundel Sporen is voor €10,- te koop bij boekhandel Bruna Zandvoort.
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Stichting Vrienden van Nieuw Unicum
ontvangt in één week twee cheques

De Zandvoortse winkeliers heten Sinterklaas van harte welkom

Het was nog geen Sinterklaas maar toch leek het er wel een beetje op. Want wie ontvangt

Beste klanten, om de lange winter te doorbreken!

binnen een week twee keer een geweldige cheque? Het overkwam het blij verraste be

NOVEMBER
ACTIEMAAND

stuur van Stichting Vrienden van Nieuw Unicum (SVNU). Het geldbedrag van € 1067,10
komt geheel ten goede aan ondersteuning van bewoners van Nieuw Unicum die inanci

WIN EEN TOTALE MAKE-OVER (t.w.v. ± € 300,=)

eel niet (meer) draagkrachtig genoeg zijn. Het andere bedrag, € 2000, is geoormerkt voor

massage bij Rosa
kapper en make-up Marjo Fijma
kleding Rosarito

De hint van Sint
Mooie cadeaudozen v.a. € 3,99
Leuke cadeautjes
voor in de schoen v.a. € 0 ,85

Wilt u alle details over ons november/actie
programma weten en nog meer informatie?
Kijk dan op onze website:
www.rosarito.nl
Grote Krocht 20b -023-5715697

Kerkstraat 31, 2042 JD Zandvoort Tel.: 023-5732268
Zondags ook open

de aankoop van twee varkentjes voor de dagactiviteit, de boerderij.

Groen & bloeiend

kaartenactie waarvan de opbrengst naar Nieuw Unicum
zou gaan. Op het terrein bij
de tennisbaan staat een
boerderij met schapen, kippen, geiten, cavia’s, konijnen
en pony’s. Deze doet dienst
als dagbesteding voor de bewoners, die als taak hebben
om de dieren te verzorgen en
de hokken schoon te maken.
Echter een van de wensen van
de bewoners is het aanschaffen van twee varkens.

Boeket van wortels

Overhandiging cheque aan voorzitter Wim Bos

Uw sloggi dealer

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39
Ook zondags geopend
Geldig voor alle modellen en kleuren
vanaf heden t/m 31 december 2008
of zolang de voorraad strekt
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in
S
r
o
o
v
ig
jd
ti
Bestel
en speculaas.
s
r
e
tt
le
e
d
la
o
c
o
uw ch
et, bonbons
Ook voor bank
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“La Bonbonniè

Ook voor leuke en praktische
kado geschenken voor de
komende feestdagen gaat u naar
Slinger Optiek.
Zoals:
Briletui’s
Loupen en Leesglazen
Brilkettingen
Kijkers
Onderhoudsmiddelen voor uw bril
En natuurlijk Bril en Zonnebril
Grote Krocht 20a Zandvoort Tel.: 023 – 571 4395

www.slingeroptiek.nl

TA PA S

WWW.CAFEKOPER.NL

wordt door SVNU, werd onder
het meevarende personeel
het idee geboren om mee te
doen aan de 1ste estafette
marathon van de Zorg, georganiseerd door de SDG Groep.
Deze organisatie verzorgt niet
alleen de marathon maar zorgen al 30 jaar met 100 professionals onder andere de salarisverwerking voor de sector
Zorg & Welzijn en hebben
als motto ‘Samen de zorg i
n beweging brengen’. Het
letterlijke bewegen, trainen
voor de marathon, was voor
de 10 verzorgende best zwaar
want buiten de verzorgende
taken wordt er heel wat afgelopen. Onder de perfecte
leiding van chef kok Kees
Jansen, zelf een fervente triathlon loper, werd op 12 september onder barre weersomstandigheden de estafette
in Papendal gelopen.

Volgend jaar weer

Elk team mocht bij de zorgestafette aangeven voor welk
goed doel het wilde lopen.
Het Nieuw Unicum team
besloot unaniem dat er gelopen zou worden voor de
SVNU. Elk teamlid heeft geld
ingezameld en dit geweldige bedrag € 1067,10 werd
4 november oficieel aan het
bestuur van de SVNU overhandigd. Twee heren van de
SDB Groep waren hierbij ook
aanwezig en overhandigde
het team de groepsfoto die
op 12 september is gemaakt
met Gerard Nijboer.

Geld ophalen voor
varkens

Twee dagen erna werd het
bestuur van SVNU nogmaals
verrast met een geldbedrag.
De leiding van de Mariaschool
organiseerde in april een

Vrijwilligers manifestatie
Van 1 december tot de Kerst
weer de gehele week geopend!

5713546

Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93
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Eerste Zorg estafette
marathon

Tijdens de bootvakantie, die
elk jaar inancieel gesteund

Vanaf zaterdag 16 november t/m zondag 7 december
dagelijks ruim 15 originele Spaanse hapjes uit eigen keuken.
Hasta la vista in

PROEF & GENIET!

Hoewel Nieuw Unicum een
AWBZ geinancierde instelling is, hebben zij geen geld
om bijzondere projecten uit
te kunnen voeren. Daarom is
SVNU in het leven geroepen
voor extra inanciële steun.
Deze stichting werft gelden
voor projecten die bijdragen
aan de kwaliteit van leven
van de 200 lichamelijk beperkte bewoners van Nieuw
Unicum. Hierdoor wordt
concrete en kleinschalige
hulp geboden aan bewoners
en worden projecten gerealiseerd. Het betreft altijd hulp
of een project, waarvoor
geen aanspraak kan worden
gemaakt op reguliere inanciële regelingen.

Er zouden 12 leerlingen bij de
boerderij langskomen met
een cheque en daarom was
er feest! Begeleidster Bertha
van Wilgenburg had vlaggetjes opgehangen en van
lego een maquette gemaakt.
Want in 2009 wordt de binnen- en buitenruimte van de
boerderij verbouwd en vergroot, zodat er ook plaats is
voor een modderpoel voor de
twee biggetjes. Eerst mochten de kinderen samen met
enkele bewoners de dieren
aaien en van voer voorzien
en daarna kwam het oficiele gedeelte, het uitpakken
van de cheque. Voorzitter
van SVNU Wim Bos was ontzettend blij met de € 2000
die de schoolkinderen van
de Mariaschool hadden opgehaald. Na het aanbieden
van de bloemen en voor de
dieren een boeket met overheerlijke wortels, ging het
gezelschap voor een kleine
drinkpauze naar De Brinck.
De kinderen zijn begin 2009
nogmaals uitgenodigd om
natuurlijk de varkens te komen bekijken.

BIJ ONS VERKRIJGBAAR

Binnenhalen, Begeleiden, Belonen, Behouden en Beëindi

gen, dat is de formule voor organisaties die aangewezen

zijn op vrijwilligers. Want bijna alle organisaties merken

dat het steeds moeilijker wordt om nieuwe en vooral jon

Grote Krocht 23 – 2042 LT Zandvoort
Tel:023-5735002 – Ma 13:00-18:00
di t/m vrij 8:30-18:00 za 8:30-17:00

gere vrijwilligers te vinden en vast te houden.
Het vraagt om nieuwe werkwijzen en aanpakken, gericht
op het op maat benaderen

van nieuwe doelgroepen en
het lexibeler maken van de
huidige vrijwilligerstaken.

Daarom zijn alle instellingen
die met vrijwilligers werken,
uitgenodigd om actief deel
te nemen aan de manifestatie die op 21 november wordt
georganiseerd. Actief, want
de werkvorm bestaat onder
meer uit twee workshops die
in het NH Zandvoort wordt
gehouden. Mochten instel-

lingen geen uitnodiging ontvangen hebben dan kunnen
ze die opvragen via een mail
naar vrijwilligersmanifestatie@zandvoort.nl. Dat kan
ook telefonisch via 023 - 57 40
100 bij Laura Boeij of Steffen
van der Pol. Aanmelden kan
ook via Gemeente Zandvoort,
Afdeling Welzijn.
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Cijfers en letters
zakje gemengde chocola
Hele maand november:

Malse Ierse kogelbiefstukken

150 gram
voor € 2,50

Bij aankoop van KAASFONDUE
Delfts blauwe kaasfondue set
nu met € 10,- voordeel
Nu van € 24,95 voor maar € 14,95

3 stuks: € 6,-

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

for shoes

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Met ZandvoortPas 10% korting
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen
Kerkstraat 1a

Tel. 023 571 44 10

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Leuke Sinterklaasen Kerstkadootjes
w.o. schilderijen, beelden,
kerst raam stickers,
kadobonnen, kransen, sieraden,
penselen, canvasdoeken,
verf (olie, aquarel en acryl)
kerstlint, houten kerstboompjes,
découpage, mozaïk, 3D,
klei en scrap etc.

Gasthuisplein 6
(naast het Circus)
Pashouders 5% korting

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

5%
korting*

Lijst van deelnemende bedrijven
Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Sinterklaasactie t/m 5 december
10% korting op onze accessoires
5% korting
op onze
pashouders
5% korting
op demeubelen
gehele collectie

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Medina Woninginrichters
q(Vouw)gordijnen qTapijt
023-531 78 40
qVitrages
qVinyl
Haltestraat 56
qLuxalex
qLaminaat
2042 LP Zandvoort
qZonwering
qParket
www.medina-woninginrichting.nl

Top 3!

€ 3,25
Haltestraat 54 - T. 023-5712451

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing

Reisbureau KVSA
is jarig,

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

ZandvoortPashouders
ontvangen bij boeking een
lekkere traktatie.

Bestel nu de ZandvoortPas 2008
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

En wég
is uw
ochtendhumeur...
Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 5,00)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00)  Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Speculaas

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ontbijtkoek

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

van 2.95 voor

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Deze pas is geldig t/m 31 december 2008
Uw op naam gestelde ZandvoortPas
wordt, tesamen met een welkomstkado,
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.
Met de aangehechte tegoedbon voor een
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst
tijdstip gratis een Zandkorrel (miniad
vertentie) plaatsen.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Winkeliers:
Bloemen aan Zee  Haltestraat
Bruna Balkenende  Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen  Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak  Grote Krocht
Kaashuis Tromp  Grote Krocht
Slagerij Horneman  Grote Krocht
Slagerij Vreeburg  Haltestraat
Van Vessem & Le Patichou  Raadhuisplein

Verzorging en vrije tijd:

3x 100 gram vleeswaren

Gebraden gehakt +
Rauwe ham +
Wijncervelaat

(in alfabetische volgorde)

GRAND CAFÉ 25
Maandag en dinsdag
gesloten
Kerkstraat 25 - Tel. 5713510
Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation
Op vertoon van de pas geen
afmeldkosten bij APK Keuring

1.95

OP=OP

Aanbod geldig tot en met woensdag 19 november 2008
en alleen in onze vestiging te Zandvoort.
Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 - 57 12 865
Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

Van maat 34
tot en met
maat 56

Diverse artikelen:
€ 10,- per stuk 2 voor € 15,-!
ode
aalbare m d
Chaozzz - Schoolstraat 3 Bet
ou
en
g
n
voor jo
Woensdag gesloten

10% Korting op
zwangerschapscursus

Kijk op www.newwaves.nl
023 571 32 55 of info@newwaves.nl

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

In het weekend van 15
en 16 november 2008
presenteren wIj u de
gehele brIlcollectIe
van vogue en d&g
voor het seIzoen 2009
voor zandvoortpashouders 10% kortIng!
tijdens dit weekend bent u van harte
uitgenodigd om onder het genot van een hapje
en drankje de collecties van deze 2 topmerken
vrijblijvend te komen bekijken.
graag tot ziens
michel & anita

sea optiek

www.autobedrijfzandvoort.nl

zichtbaar beter

Op vertoon van de ZandvoortPas
ontdek een nieuwe ervaring van welzijn!

10% korting op een
voet-reflexmassage

een les huiswijn i.p.v. € 17,50
voor € 16,- (wit, rood of rosé)

massageservice ook aan huis

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

www.nympheia.com

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74 | Vrijdag koopavond

Autobedrijf Zandvoort  K. Onnesstraat
Autorijschool Duet  06-54280393
Circuit Park Zandvoort  Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter  Grote Krocht
Hobby Art Gasthuisplein
KVSA Reisbureau  Corn. Slegerstraat
Nympheia  www.nympheia.com
Toerkoop Reisbureau  Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre  57 132 55

Mode en trends:
Belli E Ribelli Kinderkleding  Haltestraat
Bibi for Shoes  Kerkstraat
Chaozzz  Schoolstraat
Image Outdoor  Burg. Engelbertsstraat
Sea Optiek  Haltestraat
Schofies Kindermode  Haltestraat

Wonen en onderhoud:
Avenue Living & Giving  Kerkstraat
De Bode woonaccesoires  Kerkstraat
Comfort Zonwering  Zeestraat
Koene Cleaning Service  06 1432444
Medina woninginrichters  Haltestraat
Radio en TV Stiphout  Grote Krocht
Mark Sjerps Internet  06 18868837
Versteege’s IJzerhandel  Pakveldstraat

Horeca:
Grand Café 25  Kerkstraat
Harocamo  Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant  Verlengde Haltestraat
She Satehcafé  Zeestraat
Take Five aan Zee Restaurant  Strand nr 5
Trattoria Vacirca  06 144 487 20
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Uitvaartverzekering

Heel normaal
novemberweer

Snel en eenvoudig te regelen

Dorpsgenoten

DORSMAN.NL OF 023-5714534

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

Reactie op ingezonden brief “Oneerlijke concurrentie” van Ton Weber uit
de Zandvoortse Courant van 23 oktober jongstleden.
Ondergetekende reageert uit hoofde van zijn bestuursfunctie bij Koninklijke Horeca
Nederland, afdeling Zandvoort, op de brief omdat hierin enkele opmerkingen en/of
onwaarheden staan geschreven.
Het belangrijkste is dat de Koninklijke Horeca Nederland op zijn zachtst gezegd
niet gelukkig is met het ingestelde rookverbod. Ook wij vinden dat horecaondernemers een bepaalde vrijheid van handelen moeten hebben, omdat zij weten wat de
consument wil. Ton Weber schrijft in zijn brief dat een organisatie als Koninklijke
Horeca Nederland de kleine ondernemers in de kou laat staan, maar vergeet gemakshalve te vermelden dat door het onderhandelen van deze organisatie, de
eerder geplande datum in 2004 verschoven is naar 2008. Deze 4 jaar uitstel
zijn heel belangrijk geweest om consumenten te laten wennen aan het feit dat er
niet meer gerookt mag worden in openbare plekken. Daarnaast hebben we ervoor
gestreden dat de kleine horecaondernemer uitstel zou krijgen van het rookverbod
tot 2011. Helaas heeft de minister van Volksgezondheid dat van tafel geveegd. Elke
horecaondernemer heeft dit rookverbod zien aankomen, waarbij gesteld mag worden dat de minister geen schoonheidprijs heeft verdiend met het tijdig informeren
en duidelijkheid verschaffen van hoe het een en ander in de praktijk zou moeten
gaan. Het verwijt van Weber dat de zegsman eens zou moeten communiceren is
nu juist een cruciaal punt wat geldt voor de gehele horeca van Zandvoort, want
het is al jaren zo dat enkele ondernemers iets organiseren of aanvechten (lees div.
festivals en precarioverhoging) en de overige ondernemers er wel van profiteren
maar niet in investeren.
De opmerking dat er zeker oneerlijke concurrentie is omdat het verschil in oppervlakte tussen sommige zaken zeer groot is, en daaruit te concluderen dat de
“zegsman en zijn collega’s het wel eens zullen zijn met het rookverbod” slaat nergens
op, en een regel ‘jij bent klein, dus bij jou mag wel gerookt worden’; dat zou pas
oneerlijke concurrentie zijn! Want laat duidelijk zijn, iedere horecaondernemer,
groot of klein, heeft last van dit rookverbod, dit is een politieke beslissing!
Verder is het zo dat als een horecaonderneming gebruik wil maken van de service
van Koninklijke Horeca Nederland men wel lid moet zijn of worden en daar gaat
Weber ook de fout in, want hij is geen lid. Maar schreef ik al niet eerder over het
wel profiteren maar niet investeren?

Afgelopen week had ik een zeer geanimeerd gesprek met

Dagschotel
à € 9,75

bezig gehouden met talrijke activiteiten op uiteenlopende

Greek cuisine Filoxenia
Haltestraat 49 - Zandvoort
Tel. 023-5734920
www.filoxenia.info

Geluid(overlast) en verdraagzaamheid
Graag wil ik een reactie geven op de ingezonden brief over geluidsoverlast en verdraagzaamheid, uit de krant van 6 november jl. van de heer Mendel. Een verhaal heeft altijd
twee kanten en ik hoop dat U ook aandacht wilt besteden aan onze kant.
Een paar jaar geleden is het café in de Zeestraat overgenomen door een nieuwe eigenaar,
die het café nieuw leven in wil blazen. De muziek staat regelmatig zo hard dat wij onze TV
niet meer kunnen horen. Eén keer is bij ons de milieupolitie van de gemeente binnengeweest
en zijn er metingen gedaan. Het ging toen niet om enkele maar om vele tientallen decibellen
meer geluid dan is toegestaan.
Niemand doet volgens mij graag melding van overlast. Je bent meestal ten einde raad
omdat je geen rust meer vindt in je eigen huis. Overleggen met de ondernemer heeft
niet zo veel zin, zo is gebleken. Het geluid ging een tikkie zachter, maar de volgende keer
was het weer hetzelfde liedje. Het is helaas niet zo dat de overlast zich beperkt tot één
vrijdag in de twee weken. Behalve Jazz-avonden zijn er ook Karaoke avonden en allerlei
andere activiteiten. De meeste overlast ondervinden wij van het rookverbod dat per 1 juli
ook voor horeca ondernemingen is ingegaan. Verstokte rokers gaan nu op het overdekte
terras zitten en staan.

Als afsluiting wil ik erop attenderen dat Koninklijke Horeca Nederland nog steeds
de hele gang van zaken rond het rookverbod op de voet volgt en signalen vanuit
de markt in Den Haag bespreekt. Veel is al geschreven over het roken en is na te
lezen (voor zowel leden als niet-leden) op www.horeca.org.

De schrijver vraagt om verdraagzaamheid en het gunnen van plezier aan ondernemer en
vast cliënten. Helaas is hun plezier onze nachtmerrie… Als je als klant aanwezig bent in een
kroeg en je vindt het genoeg geweest, dan ga je naar huis, lekker slapen. En ik dan? Ik wil
ook graag kunnen slapen als ik daar zin in heb! Gelukkig worden wij enigszins beschermd
door de wet. Deze is er niet voor niets.

Namens Koninklijke Horeca Nederland, afd. Zandvoort
Nick Rietkerk, secretaris

Met vriendelijke groeten,
H. Elsthout
(Deze brief is ingekort door de redactie)
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De spreekwoordelijke bezem is weer eens door de at

Peter Keller

Vanaf 20 november elke donderdag

Wekelijks een wisselend menu

door Erna Meijer

de dorpsgenoot van deze week. Hij heeft zich zeer intensief
terreinen binnen ons dorp.

De van origine Rotterdammer Peter Keller (1942) woont inmiddels meer dan 50 jaar in Zandvoort. Hij is getrouwd met
Mickey en heeft twee zoons, die onder de naam Stox een
keten van keuken- en vloerenwinkels (laminaat en parket)
aan het opbouwen zijn. Die bedrijvigheid hebben zij dus niet
van een vreemde, want zakelijk heeft Keller zijn hele leven ‘in
het hout’ gezeten als directeur en mede-eigenaar van
een van de grootste houtimportbedrijven van
Nederland. Hierbij heeft hij ook zijn steentje
kunnen bijdragen aan het ontwikkelen
van FSC hout(= hardhout met een keurmerk en een herbebossingplicht).
Wat heeft Peter privé niet allemaal ondernomen? “In de 70-er
jaren was ik een van de oprichters van de beroemde sociëteit
Duysterghast, een bloeiende club
met op het hoogtepunt meer dan
500 leden. Carnaval was altijd een
hoogtepunt, maar van daaruit werd
ook het culturele leven in Zandvoort
ontwikkeld, met onder andere elk
weekend exposities.”

mosfeer gegaan de afgelopen dagen en de betrekkelijke

“Met een sterke en enthousiaste club mensen werd een jaar
lang veel smaakmakende evenementen georganiseerd, zoals Buurt aan de Bal, een masterclass door Kees Verkade,
Ameezing Zandvoort en ‘levende beelden’ in de duinen. De
topper was zonder meer Eten aan Zee, een warme vismaaltijd voor 4000 mensen aan een lange tafel van vier kilometer
lengte op het strand, een absoluut wereldrecord”, aldus een
nog steeds nagenietende Keller. Als dank voor zijn bijdrage
aan dit jubileum kreeg hij op 4 oktober 2004 de legpenning
der gemeente Zandvoort, iets waarmee de gemeente beslist
niet scheutig is, want slechts een handjevol mensen mag
zich ereburger van Zandvoort noemen!
Peter is sinds twintig jaar lid van de Rotary,
waarin hij zich vooral bezig houdt
met fundraising. Zijn laatste grote klus was het organiseren van
een nieuw, groot evenement:
de Circuitrun. Dit door Dick
Algra bedachte evenement
behelst een marathonestafette van 42 km, een 12
km-loop en een kinderloop.
Meteen dit eerste jaar waren er al 9500 deelnemers
en in 2009 verwacht hij op
29 maart tussen de 12.000 en
15.000 lopers. Zandvoort staat
weer sportief op de kaart, maar
het belangrijkste gegeven is een
enorme opbrengst van € 33.000 voor
goede doelen, waaronder KIKA.

In de jaren 80 stond Keller, samen met Wim
Peter Keller
Nederlof, Wim v.d. Zeijs en Hans Bossink, aan de basis
van Jazz behind the Beach, jarenlang het grootste en meest Naast alle bovengenoemde activiteiten heeft hij ook op socisuccesvolle jazzevenement in de regio. In het eerste week- aal terrein zijn steentje aan de gemeenschap bijgedragen. Zo
end van augustus kwamen vele duizenden bezoekers, die is Keller in de negentiger jaren een linke tijd lid en voorzitter
genoten van veel bekende formaties zoals de Dutch Swing van het Oranje Nassauschoolbestuur geweest en de laatste
Collegeband, Jaap Dekker Boogie Woogie en de onlangs vijf jaar bestuurslid van Pluspunt, inclusief de nieuwbouw
weer in Zandvoort opgetreden Rita Reys. Het optreden van en de fusie met stichting Welzijn Ouderen.
Milly Scott en dominee Boeijinga zondags tijdens Jazz at the
Church staat menigeen nog duidelijk voor ogen!
Peter: “Het moet mij van het hart dat zoveel goede initiatieven uit het verleden niet zijn opgepakt door de nieuwe
Op sportief gebied was Peter als badmintonner recreatief generatie; men is erg met zichzelf bezig. Goede uitzonderinbezig bij Dirk van der Nulft. Aangezien een aantal mensen gen daargelaten, zoals bijvoorbeeld Arlan Berg, Mark Rasch
ook wedstrijden wilde spelen, werd hij medeoprichter van en Ben Zonneveld. Mijn visie voor Zandvoort: kleinschalig,
Lotus, een badmintonclub die vele jaren heel succesvol in maar van een hoog niveau! ‘Boutique’ is het woord. Leuke
de competitie was. De badmintonsport heeft Peter intus- boetiekwinkels, wellness en hotels en minder bezoekers, die
sen vervangen door golf, waarbij bij hem vooral ‘de 19e hole’ meer uitgeven.”
(zowel in binnen- als buitenland) zeer geliefd is.
En: hij heeft een grote persoonlijke wens! Hij zou graag in
Zandvoort een mooie, stoere pier willen hebben, die bij de
In 2003 werd hij door burgemeester Van der Heijden ge- rotonde de zee inloopt. En u raadt het al: van hardhout uit
vraagd het 700-jarig bestaan van Zandvoort te organiseren. Indonesië, want het bloed kruipt waar het…

Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl

kalmte van vorige week was ineens ver te zoeken. Regen
en wind bepaalden het weerbeeld begin deze week in

Zandvoort, maar de scherpste kantjes van de onbesten
digheid zijn er inmiddels af.
Opkomende hogedrukbewegingen vanuit het zuidwesten onderdrukken de
neerslagimpulsen en ook de
windkracht op dit moment.
We hebben de komende
tien dagen(!) een klassiek
herfstweerbeeld in huis:
aan de ene kant de bekende Azorenhogedrukinvloed
die reikt tot bij Spanje en
Frankrijk en aan de andere
kant draaien actieve oceaandepressies zich steeds warm
in de wateren bij IJsland en
Schotland. De daarmee samenhangende warmte- en
koufronten geven in grote
lijnen het vertrouwde onstandvastige weerbeeld in
de Lage Landen.
Zo’n situatie kan wel weken
achtereen duren en is niet
zelden een blauwdruk voor
de traditionele zachte winter in Nederland. Met enige
zekerheid is nu overigens al
te zeggen dat deze slachtmaand geen noemenswaardige winterkoude meer zal
gaan afgeven, hoewel het
rond of na de twintigste
wel wat kouder zou kunnen worden, wellicht met
wat winterse buien. Veel
blad is, zoals gebruikelijk in
deze fase van de herfst, letterlijk van de bomen afge-

vlogen de afgelopen dagen,
maar diverse bomen hebben
hun fraaie herfsttooi nog wel
vastgehouden.
Op deze donderdag valt er
mogelijk nog een enkele
verdwaalde ondiepe bui,
maar het blijft het grootste
dagdeel wel droog en met
een afgenomen wind bij een
graad of 10 tot 11 is het niet
eens zo slecht toeven buitenshuis. De rest van de week
behouden we die heel licht
wisselvallige tendens, maar
ruig en bijzonder nat zal het
allerminst worden (meestal
droog zelfs).
Van tijd tot tijd zal het best
heel aardig weer zijn als de
zon er goed bijkomt. De nachten worden (na de vrij koude
kleine uurtjes van afgelopen
nacht) weer wat zachter komende periode. Zoals gebruikelijk de laatste tijd neemt de
wisselvalligheid in de loop
van het aanstaande weekeinde weer toe, maar veel regen zal er waarschijnlijk niet
komen. De fronten schampen
met name het noorden van
het land. Het is en blijft al
met al heel gewoon novemberweer.
weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

10

10

11

11

Min

4

7

8

9

Zon

40%

20%

15%

15 %

Neerslag

15%

15%

40%

40%

west 3

zzw. 3-4

zw. 4-5

wzw. 4-5

Temperatuur

Wind

15

Sinterklaas in Zandvoort
De Sint is onderweg naar Nederland! Op zondag 16 november komt hij
aan in Zandvoort. Vorige week heeft Sinterklaas ons in een brief
vanuit Spanje laten weten dat hij zin heeft om alle kinderen weer te zien.

Het programma van Sinterklaas op 16 november
Intocht
12.00 uur: Aankomst Sinterklaas op het strand
12.45 uur: Aankomst Sinterklaas bij het Raadhuis
12.55 uur: Sinterklaas maakt op Amerigo een rondje door het dorp
Sinterklaas Spektakel
14.15 – 16.30 uur
Het Sinterklaas spektakel in de Korver Sporthal is een middag van muziek, dans
en spelletjes voor kinderen van 4 tot en met 9 jaar. Samen met de Zwarte
Pieten allerlei pietenoefeningen doen en natuurlijk komt Sinterklaas ook langs.
De hal gaat om 14.00 uur open, vanaf 14.15 uur barst het feest los en het duurt
tot 16.30 uur. Kaarten à € 2,50 zijn verkrijgbaar bij boekhandel Bruna en
supermarkt Vomar. Aan de deur van de Sporthal kosten de kaarten € 4 per stuk.
Let op: er kunnen maximaal 250 kinderen meedoen en… op=op!

Het programma van Sinterklaas op 30 november
Wintermarkt
13.00 uur: Aankomst Sinterklaas op markt

De intocht van sinterklaas wordt mede mogelijk gemaakt door de
actieve ondernemers van Ondernemersvereniging Zandvoort:
Aannemersbedrijf Koster | ABN AMRO Bank | Accountantskantoor Huppelschoten | Albert Heijn | Amusino Royal | Anti Slipschool Slotemakers | BDO Accountants
| Beachim | Belastingadviseur N. Bakels | Bloemsierkunst J. en H. Bluijs | Bruna Balkenende | C’est Bon Specialiteiten | C.F. Poppenburg Automaten BV | Café Koper |
Center Parcs/Sea Spirit Zandvoort | Circus Zandvoort BV | Daniel Groente en Fruit | De Kaashoek | De Zandvoortse Apotheek | DEKA markt | Dobey Zandvoort | Febo
Automatiek | Friture d`Anvers | Gall & Gall | HBR Adviescentrum | HEMA Zandvoort | Holland Casino Zandvoort | Hotel Faber | Hotel Zuiderbad | IJzerhandel Versteege
| v.d. Graaf Holding | Jupiter Plaza/Blokker | Kaashuis de Tromp Winkel | Keur en Zoon | Kwekerij van Kleeff | Kuuna Nederland | La Bonbonnière | Loodgietersbedrijf
Spolders | Makelaardij Cense & van Lingen | Makelaardij van Schaik | Modern Art | Mollie & Co | NH Hoteles | Headsigns | Parfumerie Moerenburg | Play in BV |
Pole Position | Printing People | RABO Bank | Radio Stiphout | Safariclub | Sea Optiek | Shanna’s Shoerepair | Slagerij Marcel Horneman | Slagerij Vreeburg | Club
Maritime | Vlug Fashion | V.O.F. de Zuid | V.O.F. Spiers-van Ravensberg | Van Dam | Van Dam Vis B.V. | Van Vessem & Le Patichou

Talk of the town
Je kent het wel; je
wilt zaterdagavond
lekker op stap. Voor
dat je naar de disco
theek vertrekt hang
je thuis met je vrien
den op de bank of
drink je een drankje
in een gezellig café.
Voordat je écht uit
gaat (lees: naar de
discotheek) is het
alweer 01.00 uur en
voordat je in bed ligt
al snel 04.00 uur. Ei
genlijk veel te laat
toch? Of niet? We
vragen het onze pa
nelleden deze week:
zien zij het uitgaans
leven liever vroeger
beginnen, of horen
deze tijden er nou
eenmaal bij?
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De stelling:
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“Het Zandvoortse uitgaansleven zou vroeger moeten beginnen”
Peter Koolstra, 20 jaar, studeert HBOV aan Hogeschool Leiden:
“Ik weet niet beter dan dat we ‘vroeger’ altijd rond een uurtje of twaalf pas richting het dorp gingen.
Daarvoor zaten we bij iemand thuis. Nu zit ik aan het begin van de avond in de kroeg. Ik denk dat eigenlijk de meeste jongeren pas na klokslag twaalf de discotheken in gaan, maar dat is natuurlijk ieder
voor zich. De een begint liever vroeg en is op tijd thuis, de ander wilt pas thuiskomen als het buiten
alweer licht wordt. Kortom; iedereen geeft hier zijn eigen invulling aan, maar voor mij is twaalf uur
een prima tijd!”
Ellen Bluijs, 21 jaar, studeert aan de Hoge Hotelschool in Den Haag en werkt bij Café Koper:
“Ik denk wel dat het gezelliger zou zijn als jongeren vroeger op de avond de uitgaansgelegenheden
vullen. Als er een korter tijdsframe is waarop de uitgaansgelegenheden open zijn zal het er relatief
gezien drukker zijn. Dit zou het uitgaansimago van Zandvoort goed doen. Wel ben ik van mening dat
de uitgaansgelegenheden in de zomer absoluut de huidige openingstijden aan moeten houden zodat
er veel mensen kunnen genieten van het uitgaansleven en de horeca hun omzet kunnen draaien.”
Lenna van den Haak, 28 jaar en journalist
“Ik vind dat het vroeger op de avond gezellig moet zijn in de kroegen en andere uitgaansgelegenheden
in Zandvoort. Nu is het vroeg namelijk niet zo veel! Helaas is het zo dat je in veel uitgaansgelegenheden ook kunt eten tot laat, waardoor je niet echt heftig gaat dansen. Verder is het een kwestie van
geldgebrek. Thuis indrinken is gewoonweg het goedkoopst!”

Dylan op reis!

hier een jaar
Kokernoot vertrokken naar Japan, om
Eind augustus is de 17-jarige Dylan
n te ervaren.
te leren en het leven in een Japans gezi
te verblijven. Zijn doel is om de taal
bijdrage…
belevenissen. Deze week zijn derde
Iedere maand schrijft Dylan over zijn
door Dylan Kokernoot

Typisch Japans

“Onsen”. Een typisch Japans fenomeen dat in het Nederlands ook wel
bekend staat als een warm water
bron of openbaar badhuis. Voordat
ik naar Japan kwam wist ik er vrij
weinig van af, maar op de eerste van
november heb ik het eindelijk zelf
meegemaakt. Een “onsen” kun je
vergelijken met een grote openbare
badkamer. Je mag er niet met kleDylan samen met zijn gastmoeder Otsuka-san
ren aan naar binnen, en je bedekt je
dus alleen met een heel erg klein handdoekje. blijft eten, of in de lounge wil zitten. Hierna
Toen ik dat voor het eerst hoorde keek ik er ga je naar de kleedkamer en kleed je je uit.
erg tegen op. Het komt namelijk niet elke Het enige wat je meeneemt is het kleine
dag voor dat ik poedeltjenaakt met andere handdoekje. Je moet er alleen wel op letten
mensen in een bad zit. Maar als je dan toch dat je je handdoekje niet mee het water in
in Japan bent, en je wilt de cultuur meemaken neemt. Zodra je in het water gaat leg je het
zoals de Japanners dat zelf doen, dan mag je handdoekje op je hoofd of op de rand van
een “onsen” eigenlijk niet missen.
het bad.
Zodra je binnenkomt en betaald hebt, krijg
je een pakketje met het kleine handdoekje,
een grote handdoek om je naderhand mee
af te drogen en een yukata. Een yukata is een
traditioneel kledingstuk. De yukata kun je
eventueel naderhand aantrekken voor als je

In het begin vond ik het echt vreselijk dat
je alleen dat kleine handdoekje had om je
te bedekken, maar uiteindelijk maakt het
niks uit, want niemand schaamt zich. En zo
kwam ik erachter dat iets waar ik erg tegenop keek, eigenlijk heel erg relaxed was.

I Know Where It’s @
Vrijdag 14 november:

Electric Trash in het Patronaat met DJ Jesse Rose,
Crookers en Spliph. De heren Rose en Cookers
staan bekend om de ´idget house´. Het wordt
omgeschreven als house met een rauw randje
waar je lekker op rond kan stuiteren.
Toegang: €15,- Tijd: 23.00 tot 04.00 uur.

Zaterdag 15 november:

Inspiration Diner Dansant in de LichtFabriek.
Dresscode: Casual Chique. Soul music, met o.a.
dj Deep & Soulful House Music, Dj ‘Elle, Live
ZooM tijdens diner. Met de prijs inbegrepen
een Exclusive 4 gangen Diner Dansant.
Toegang: €65,- Tijd: 19.00 tot 03.00 uur.

Zondag 16 november:

Altijd leuk om te weten: de intocht van
Sinterklaas. De Goed Heiligman zal samen
met zijn Pieten een feestje bouwen in het
centrum. Locatie: rondom het Badhuisplein.

Donderdag 20 november:

Een thema-avond in Holland Casino! De avond
zal helemaal in het teken zijn van de Parijse
nachtclub Moulin Rouge. Tijdens de glamour
night zorgt NME Events voor een spannende
Moulin Rouge show, natuurlijk zijn er typische franse hapjes en de nieuwe Beaujolais
primeur! Tijd: 20.00 uur

column
Scheiden?

Het dorp hangt er vol mee:
posters met de tekst: ‘Denk jij
aan scheiden? Laat je informeren’. De grootste hype van
de laatste 10 jaar zijn echtscheidingen. Het maakt niet
uit hoelang je getrouwd bent,
scheiden hoort er uiteindelijk
ook gewoon bij. Tegenwoordig
is de gekte doorgeslagen.
Speciale scheidingmakelaars
zorgen ervoor dat jij wel aan
de spulletjes komt waar je
recht op hebt. Ik bedoel, jij
hebt natuurlijk net zo hard
gespaard voor die nieuwe
latscreen die nu nog aan de
muur hangt in dat huis dat
jullie 5 jaar geleden samen zo
gezellig hebben ingericht…
Toen mijn oog viel op de poster, die midden in het gezellige pittoreske centrum van
Zandvoort hangt, stond ik even
met open mond te kijken. Het
lijkt wel een soort campagne.
Een promotiecampagne. Zo
van: hé dat zou ik ook weleens
kunnen doen, leuk! Ik ben van
mening dat er tegenwoordig
maar bar weinig aan relaties
wordt gewerkt. Het kan natuurlijk zo zijn dat je echt niet
meer samen kunt leven, maar
het is wel erg vreemd dat in
Nederland 1 op de 3 huwelijken eindigt in een echtscheiding.
Mensen zijn rare wezens. Als
het even moeilijk wordt hangen ze alweer als een uithangbord ‘te koop’ voor de volgende geïnteresseerde. Bij dieren
gaat zoiets heel anders. Neem
bijvoorbeeld de cavia’s, alias
Smack en Saus, van mijn broer
en zijn vriendin. De beestjes
zijn als het ware uitgehuwelijkt en zonder hun mening
te kunnen geven samen in
een hok geplaatst. Er is 1 huis,
waar Saus de baas over is. Als
Smack ook maar in de buurt
komt, is er paniek! Gisteren
hebben zij nog een huis gekregen. Een huis voor Smack.
Maar ook deze woning is door
Saus ingepikt. Toch is Smack
nog altijd gelukkig in zijn hok,
waar niet alles gaat zoals hij
zou willen. Soms moet je nou
eenmaal uitwijken
voor de ander. Zo is
het leven.

Ilja

(advertentie)
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Ontwerp
Huisstijlen
DTP
Flyers
Folders
Vlaggen
Spandoeken
Beachflags

In het AD van 6 november meldde journalist Hans Botman

Stickers

dat gemeenten bij het toewijzen van een scootmobiel

Beurssystemen

verplicht een rijvaardigheidscursus moeten aanbieden.

Textielbedrukking

Printing People Zandvoort

Dat bepleit de Algemene Nederlandse Bond voor Oude

Heeft u folders, brochures, posters of een huisstijl nodig?
En u wilt advies over het ontwerp?
Maak vrijblijvend een afspraak en laat u adviseren.

len er zo’n 600 gewonden. Volgens Frank van der Aa van

ren (ANBO). Elk jaar komen gemiddeld vijf bestuurders
van een scootmobiel om het leven in het verkeer en val

de ANBO blijkt dat de bestuurders van een scootmobiel
onvoldoende op de hoogte zijn van de verkeersregels.

Tel. 023-8887255
Printing People Group
Kleine Krocht 2
2042 JN Zandvoort
zandvoort@printingpeople.nl
www.printingpeople.nl

Scootmobielen zijn niet meer weg te denken uit ons straatbeeld

8 riante
appartementen & 1
penthouse

Projectontwikkelaar
Proje
VOF Cocarde
Zeestraat 54
204 LC ZANDVOORT
2042
T: 023-571
023
41 65
F: 023-573
023
59 51
www.residence
www.residence-pandora.nl

Makelaar
Van der Reijden Makelaardij
Passage 42-44
2042 KV ZANDVOORT
T: 023-571 55 31
F: 023-571 91 27
www.hollandresidence.nl

Wat is Burgernet?

Criminaliteitsontwikkeling

Goede ervaringen

week door het blad Binnenlands Bestuur is gepubliceerd.

Geïnteresseerd?
Kijk op onze website www.residence-pandora.nl of neem contact op met
REMO DE BIASE Architecten of Van der Reijden Makelaardij.

De snelheid van rijden (van 7 tot 15 km/uur) en de actieradius (variërend van 15 tot en met zelfs 50 km, bepaald door
de aanwezige accu) zijn, naast ook het uiterlijk, belangrijke
beslispunten voor een gebruiker. Voor een gedegen advies
is iedereen altijd welkom bij Beter Mobiel, Max Planckstraat
44. Tel. 5735 735.

De totale lijst telt 443 gemeenten. Daarbij ging het om zaken
als diefstal, inbraak, geweld en vernieling. Kijkend op de lijsten is het duidelijk dat Zandvoort in de afgelopen periode het
meest negatief scoorde als het ging om diefstal, geweld en vernieling. Inbraak bleef steken op een normaal niveau. Daarmee
‘verdiende’ Zandvoort een hoge 30e plaats in de lijst. Haarlem
komt nog het dichts in de buurt met plaats 57. Alle andere omringende gemeenten scoren qua veiligheid stukken beter.

derzoek van de Gemeentelijke Veiligheidsindex dat vorige

Bruto woonoppervlakten vanaf 114 tot 186 m2, terras vanaf 12 m2
Appartementen met 2 of 3 slaapkamers
Privéparkeerplaatsen in beveiligde ondergrondse parkeerkelder
Appartementencomplex wordt voorzien van lift en videofooninstallatie
Op 5 min. loopafstand van centrum, boulevard, duinen en strand
Luxe afwerking door gebruik van duurzame materialen
Variaties in indeling van uw appartement zijn mogelijk
Koopsommen vanaf € 425.000,- v.o.n., inclusief parkeerplaats
Extra parkeerplaats € 35.000,- v.o.n.
Bouwvergunning reeds verleend

Ard Keff van autobedrijf Trade-Ard en enige Zandvoortse
leverancier van Scootmobielen is het eens met de zorg die
de ANBO uitspreekt. Toch zegt hij dat juist die mensen die
van de ene op de andere dag met een scootmobiel de weg
opgaan zonder uitzondering zeer gedreven zijn om de door
hem gegeven aanwijzingen voor een veilig gebruik in acht
te nemen. “Uiteraard geven wij bij aanvang een gratis les
om de nieuwe gebruikers te leren omgaan met hun nieuw
verworven mobiliteit. Wij merken dat ze zeer nauwgezet en
vooral voorzichtig zich invoegen in het huidige verkeer. Ook
zoeken wij samen met de klant naar het meest geschikte
model. Ja, er zijn veel verschillende modellen waarbij de
keuze tussen een drie- of vierwieler aan de fysieke mogelijkheden en wensen van de bestuurder moet voldoen. Wij
kunnen daar met ons uitgebreide programma perfect op
inspelen.”

Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers,
gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van
bedrijven uit de gemeente. De centralist van de meldkamer van
de politie start, na een melding van bijvoorbeeld een inbraak
of een vermist kind, een Burgernetactie op. Dit gebeurt op
basis van een goed signalement. Burgernetdeelnemers krijgen een ingesproken bericht via de (mobiele) telefoon of een
tekstbericht per SMS met het verzoek uit te kijken naar een
duidelijk omschreven persoon of voertuig. Gewoon vanuit de
eigen woning, op straat of vanaf de werkplek. Zo kunt u direct
behulpzaam zijn bij de opsporing van bijvoorbeeld dader(s),
een voertuig of een vermist kind..

meente in de regio behoort. De cijfers komen uit een on

Kortom: wonen in de Poststraat is praktisch door de ligging naast strand en
winkels, maar brengt ook de rust van een oude dorpsstraat.

In Nederland rijden nu meer dan 150.000 scootmobielen
rond. De verwachting is dat dit aantal in 2030 is gestegen
tot 600.000. Bestuurders van scootmobielen mogen op de
rijbaan, het ietspad en het trottoir rijden.

Burgernet: hulpmiddel tegen onveiligheid?
in de periode 2004 tot en met 2007) tot de onveiligste ge

Wonen nabij strand maar toch centraal gelegen? Wellicht is een appartement
in dit appartementencomplex iets voor U!
De appartementen aan Poststraat 11 grenzen aan het centrum van Zandvoort
waar u gezellige horecagelegenheden en terrassen vindt. Overigens bent u
met de auto binnen 10 min. in het centrum van Haarlem en met 30 min. in het
hartje van Amsterdam.
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Het is een prachtige manier voor ouderen om je te verplaatsen, maar je moet niet zomaar kunnen instappen.

Het is beslist niet leuk te lezen dat Zandvoort (gemeten

ZANDVOORTÿ- POSTSTRAATÿ11

Architect
REMO DE BIASE Architecten
Zeestraat 54
2042 LC ZANDVOORT
T: 023-571 41 65
F: 023-573 59 51
www.debiase.nl

door Dick ter Heijden
50plus@zandvoortsecourant.nl

ANBO maakt zich zorgen over scootmobielen

Posters

Residence Pand
andora
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Met de veiligheidsindex kunnen alle gemeenten van Nederland
worden vergeleken, zowel met elkaar, als in de tijd. Zo kan de
ontwikkeling van de criminaliteit worden gevolgd. In de index
tellen de aangiftecijfers voor diefstal, inbraak, geweld en vernieling even zwaar mee. Sommige delicten (winkel- en ietsendiefstal) zijn buiten beschouwing gelaten omdat registratie
daarvan per politieregio aanzienlijk verschilt. Ook zware delicten als moord tellen niet mee; de kans dat een burger daarmee
te maken krijgt is klein. Beklemmende informatie waarvan we
in Zandvoort niet echt vrolijk worden. Maar wellicht kan het
nieuwe ‘politiewapen’ Burgernet een goede steun zijn.

In 2004 is Burgernet in de gemeente Nieuwegein op proef
gestart. De resultaten van deze proef waren zeer positief.
Het kabinet heeft de landelijke invoering van Burgernet als
één van haar speerpunten opgenomen in het regeerakkoord.
Ook is Burgernet inmiddels een onderdeel van het Landelijk
veiligheidsprogramma. Als pilot startte Burgernet in 2008
met een achttal andere gemeenten waaronder Gouda, Delft,
Ede, Leeuwarden, Breukelen en Maarssen. Een Burgernet in
Zandvoort zal zeker ook de slagkracht van ons politiecorps kunnen vergroten. Vele goedwillende burgers zullen zeker bereid
zijn daaraan mee te werken.

Verwendag
voor mantelzorgers

Maandag was het gezellig druk ter gelegenheid van de

Dag van de Mantelzorg. Een grote groep mantelzorgers
(ca. 20 personen) was naar Pluspunt gekomen om die dag

met lotgenoten en omringd door een grote staf van mede
werkers te genieten van de georganiseerde Verwendag.

Albert Rechterschot en Gert Toonen

De dag begon met een
sportieve workshop onder leiding van Marcel van
Rhee van Kenamju die de
spieren van de meeste deelnemende mantelzorgers en
zorgsters lekker losmaakte
en opwarmde. Daarna was
het genieten van de gezamenlijke zangles en werden
in twee relax en massagestoelen een heerlijk ontspannende massage gegeven door René Wijnstok
en Joke van den Broek uit
Muiderberg. Ed Lelieveld
uit Haarlem was de accordeonist die tijdens de door
Pluspunt aangeboden lunch
de gezellige achtergrondmuziek verzorgde.
Raadsleden Carl Simons en
Cees van Deursen waren
ook als gasten uitgenodigd.
Directeur Rechterschot van
Pluspunt mocht tijdens
de lunch uit handen van
wethouder Gert Toonen
de proefversie van de
Zandvoortse Mantelzorg
Wijzer in ontvangst nemen,
die dankzij de medewerking
van zeer vele organisaties ,
zoals o.a. Loket Zandvoort,
Stichting Pluspunt, Tandem,
MEE Noordwest Holland regio Kennemerland, de Anbo
en de Zonnebloem, tot stand

is gekomen. Toonen roemde
vooral de vaak tomeloze inzet van de mantelzorgers
en wenste hen in ieder
geval een lange en goede
gezondheid toe. Want ook
de gemeente zal zich blijvend inspannen om ervoor
zorg te dragen dat zeker de
mantelzorgers erkend en
herkend worden en dat zij
vraaggerichte ondersteuning op maat krijgen. Ook
directeur Rechterschot onderstreepte het belang van
de vele mantelzorgers die
zoveel voor anderen betekenen. Veel direct contact was
er al met een groot aantal
mantelzorgers vanwege
de ondersteunende taken
die Pluspunt in haar uitgebreide programma heeft. De
Mantelzorg Wijzer wordt
uiteindelijk een handzaam
boekje dat duidelijk maakt
wat de gemeente Zandvoort
samen met alle relevante
organisaties de mantelzorgers te bieden heeft.
De verwendag dag werd na
de lunch afgesloten met
een Yoga Workshop door
Elena Zastrow.
Zeker is dat deze Verwendag
bij de deelnemers zeer positief is ontvangen.
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Gemeenschapshuis
ZOEKT U RUIMTE VOOR
EEN BRUILOFT, FEEST,
VERGADERING,
CLUB OF PARTIJ
KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!
Ab v.d. Moolen
STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIDSSTRAAT 17
TEL. 573 14 47 MOB. 06-10792723

De unieke locatie voor:
* Een gezellige dag/avond
* Bruiloft of partij
* Bedrijfsfeest of themafeest
Al uw wensen zijn bespreekbaar!
Voor info en of boekingen
0643906935
Boulevard Barnaart 12 - 2041 JA Zandvoort
Tel 023-8882992 - www.hetbadeendje.nl

Administratiekantoor

“Sport is goed
voor lichaam en geest”
www.sportinzandvoort.nl

K. Willemse
Administratie en
belastingaangiften
voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf
Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF
vrijblijvende offerte!
023 5720480/06 41374921

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst
onder de volgende voorwaarden:
• Geen onroerend goed of auto’s
• Geen goederen met een waarde boven
de €500,• Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke
zandkorrels €10,- (excl.BTW)

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

1
2
3

4
5

8

9
SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen
Tevens door u in te vullen:

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.tradeard.nl
.................
Klussenbedrijf Rico.
Voor al uw kleine klussen
in en om het huis.
Redelijke prijs.
Voor info: 06-1423 2051
.................

Touch of class
Beautysalon haar- en
unieke modecollectie.
Haltestraat 15.
Complete winter
gezichtsbeh. v.a. € 35,- incl.
wenkbr. epileren en verven.
Gezichtsbeh. met no.1
leading Bioproduct
Neoderma en
Sensations uit de VS.
Bel en boek nu: 7522470
of 06-4832 2029.
“Walk in and ind out”.
Maandags gesloten.
.................
Pedicure Carla.
Voor al uw voetproblemen
en massage. Meer dan 10
jaar ervaring. Pro voet lid.
Tel. 06-4609 8919
.................

6
7

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Hogeweg 391
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PCPROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of
06-44696001. ;
Met garantie en KvK.
.................

Beautysalon MYRNA
Van Speijkstraat 2/101,
2041KL Zandvoort.
Behandeling volgens
afspraak, ook ‘s avonds.
Tel. 5720108 of 06-48318230
.................

levering en plaatsing
van alle glassoorten

Particuliere
zandkorrels €5,-

Behang en schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilderswerkzaamheden
.................

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

Schoonmaken bij
ouderen thuis!
ThuiszorgInHolland.nl
heeft werk voor vrouwen (v/m)
3 – 10 uur p.w. Haarlem e.o.
Ook Marokkaanse en Turkse
vrouwen meer dan welkom.
Bel nu 023-5519810

Te koop: Dames winterjack,
li.blauw, gevoerd, mt. 44,
igst. €5,-. Heren winterjack,
do.blauw, kort, mt. 56, igst.
€5,-. 1 groot hondenrassenboek met kleurenfoto’s: € 5,-. Tel. 5713509
.................
Chinese massage
Zandvoort. Bij u aan huis,
Chinese body- en voetmassage. 80 Minuten
à € 40. Bel voor
afspraak: 06-3454 9835
.................

Leuke kado-tip:
Verjaardagskalender
van Zandvoortse plekjes.
Naar schilderijen van Yvon
Schoorl. Brederodestraat 83
Tel. 023-5717063
Voor grotere aantallen
(relatiegeschenken)
te bestellen bij Yvon Schoorl.
Verder is de kalender te
koop bij Bruna, bloemiste
Hanneke Voit (Buureweg 1)
en Zandvoorts Museum
.................
Jezus zegt: “Ik ben het licht
voor de wereld” (Johannes
8:12). Jezus wil ook het licht
in uw leven zijn. Gebed
nodig? Mail naar gebedzandvoort@hotmail.com
.................

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

Gemeentelijke publicatie week

Verzoek om vrijstelling art.
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Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 4 november
en de verdere in week 45 door het college genomen besluiten
zijn 11 november vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

Commissie Welstand en Monumenten

Op 20 november vergadert de Commissie Welstand en Monumenten. De vergadering begint omstreeks 15.00 uur in de
commissiekamer. De exacte begintijd is afhankelijk van de
agenda. U kunt hiervoor het beste even contact opnemen met
de werkeenheid Bouwen, tel. (023)5740100.

Dien uw onderzoekssuggesties voor de Rekenkamer
Zandvoort in

De Rekenkamer Zandvoort bereidt momenteel het onderzoeksprogramma 2009 voor en is op zoek naar die vraagstukken die
de moeite waard zijn van een nader onderzoek.
De Rekenkamer Zandvoort in oktober 2005 is ingesteld en doet
onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het
gemeentelijke beleid in Zandvoort. De Rekenkamer Zandvoort
nodigt u van harte uit uw onderzoekssuggesties aan te melden. Kom op 25 november langs op het raadhuis. Ontmoet de
kamerleden. Tussen 17.00 uur - 19.00 uur horen zij graag van
u welke onderzoekssuggestie u inbrengen wilt.

Zandvoorts echtpaar,
63 en 58 jaar, zoekt een
3kamerappartement.
Tel. 023-8882839
.................

De suggesties zullen door de rekenkamer worden beoordeeld
op hun onderzoekswaardigheid. Daarbij is de taakopdracht
van de rekenkamer leidend: het (doen) onderzoeken van de
doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van
het gemeentelijke beleid. De rekenkamer vervult dus geen
(scheids- of beroeps)rechterlijke functie voor in de politiek of
het bestuur teleurgestelde burgers. ‘

Gevraagd: j. dames vanaf 18
jaar voor massage en sex.
Tel. 5716998, hoge bijverd.
.................

Heeft u een onderwerp in gedachten? Check dan nog even
vooraf even de spelregels. Op de website van de gemeente
staat bij het onderdeel dat betrekking heeft op de Rekenkamer een visiedocument waarin de rekenkamer onder andere
uiteen zet hoe de selectie van onderzoeksonderwerpen tot
stand komt. Naar de indieners van voorstellen zal uiteraard
verslag worden gedaan wat de Rekenkamer met de voorstellen heeft gedaan.

Te huur: luxe loods met
kantoor, 330 m2. Prijs n.o.t.
Info 023-5738777 (bellen
tussen 9.00 en 17.00 uur)
.................

Sint en Piet
op bezoek. €25 per bezoek
van 15 min. Tel. 5716059
.................

Weleda schoonheidsbehandeling €35. Behandeling
onrustige benen: voet- en
beenmassage €15.
Salon Chez Ans, tel. 5713196
.................
Maaike en Bert.
Hoera, al 50 jaar een paar.
Gefeliciteerd! Van alle
Katzy’s uit Kléve en Spanje.
.................

1958-2008. Bert en Maaike
van harte gefeliciteerd.
Truus, Tom, Debby, Paulien,
Cleem, Rox en Mick

n eko en er

nnin enaan ra en

Bouw- sloop- en reclameaanvragen

Zandvoort:
- Zandvoortselaan 19a, slopen fietsenstalling, ingekomen 21
oktober 2008, 2008-203S.
- Thorbeckestraat 40, plaatsen dakkapellen, ingekomen 28
oktober 2008, 2008-204Lv.
- Stationsplein 6, plaatsen OV-fietsbox, ingekomen 30 oktober
2008, 2008-205Lv.
- Cornelis vd Werffstraat 12, plaatsen hekwerk op garage, ingekomen 04 november 2008, -2008-206Lv.
- Cornelis vd Werffstraat 12, plaatsen hekwerk op aanbouw,
ingekomen 04 november 2008, 2008-207Lv.

.3 WRO

Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens
om met toepassing van artikel 19.3 van de Wet op de Ruimtelijk
Ordening vrijstelling te verlenen voor het:
uitbreiden van de woning op het perceel Zuiderstraat 2b te
Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2008-057Rv).
Voormelde bouwaanvraag ligt met ingang van 14 november
2008 gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale Balie van
het gemeentehuis tijdens de openingstijden. Gedurende de
termijn van de terinzageligging kan een ieder schriftelijk of
mondeling haar/zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek van
uw brief “zienswijze” te vermelden.

Verzoek om ontheffing bestemmingsplan artikel 3.23 WRO

Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens
om met toepassing van artikel 3.23 van de Wet op de Ruimtelijk Ordening ontheffing van de voorschriften van het bestemmingsplan te verlenen voor het:
uitbreiden van de woning op het perceel Zandvoortselaan 305
te Bentveld (bouwaanvraagnummer: 2008-166Rv).
Voormelde bouwaanvraag ligt met ingang van 14 november
2008 gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale Balie van
het gemeentehuis tijdens de openingstijden. Gedurende de
termijn van de terinzageligging kan een ieder schriftelijk of
mondeling haar/zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek van
uw brief “zienswijze” te vermelden.

er onden esl iten
Bouw- sloop- en reclamevergunningen

Zandvoort:
- Kanaalweg 11, verwijderen asbesthoudende materialen,,
verzonden 03 november 2008, 2008-186S.
- Wilhelminaweg 32, uitbreiden woning, verzonden 04 november 2008, 2008-192Rv 2e fase.
- Stationsstraat 17, verwijderen asbesthoudende gevelpanelen,
verzonden 05 november 2008, 2008-199S.
- Burgemeester Van Alphenstraat t.o. 63, Circuitpark Zandvoort, geheel vernieuwen van de race control tower, verzonden
10 november 2008, 2007-217 Rv

Bekendmaking wet Milieubeheer

De Milieudienst IJmond maakt namens het college van
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort het volgende
bekend:
Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
De Milieudienst IJmond heeft een kennisgeving ontvangen van
Mobiele Recycling Amsterdam B.V. voor het gebruik van een
mobiele puinbreker op de locatie Twikkelveld (einde Keesomstraat – nabij circuit) te Zandvoort. De vrijkomende hoeveelheid
materiaal bedraagt 700 ton gemengd puin. De werkzaamheden vangen aan op 11 november 2008 en de vermoedelijke
einddatum is 14 november 2008. De minimale afstand tot gevel

dichtstbijzijnde woning bedraagt 18 m. De mobiele breker zal
dusdanig worden opgesteld dat de door de werkzaamheden
veroorzaakte geluidsbelasting LA,rt gedurende een aaneengesloten periode van 3 werkdagen, ten hoogste 75 dB(A) op
de gevel van een woning of geluidsgevoelige bestemming zal
bedragen. De bronsterkte van de puinbreekinstallatie bedraagt
ca. 109 dB(A).
Algemene informatie Milieudienst I mond
Bezoekadres: Wijckermolen 2, Beverwijk. Postadres: Postbus 325,
1940 AH Beverwijk. Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88.
E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. 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. 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.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag
t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 – 16.00 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
klachtenco rdinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur
Donderdag:
08.30 - 20.00 uur
Vrijdag:
08.30 - 12.30 uur
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
Tollensstraat 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 collegelid
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling
verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur.

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.

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

sport kort

Voetbal zondag

Locatie Noord
Flemingstraat 55
2041 VW Zandvoort
Tel: 023 574 03 30

Locatie Centrum
Willemstraat 20
2042 VB Zandvoort
Tel: 023 571 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl
cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl
info@pluspuntzandvoort.nl

CURSUSSEN EN WORKSHOPS
FOTOGRAFIE VOOR BEGINNERS
Kennis van het fotografisch proces, samen met een creatieve
kijk, is doorslaggevend bij het maken van een kwalitatief goede
foto. Deze cursus voorziet in het verschaffen van kennis in
het fotografische proces, het maken van composities en het
corrigeren van belichting waar nodig. Tijdens deze cursus leert
u de basisprincipes van uw camera en leert u de standaard
instellingen wijzigen.
Start maandag 17 november 19:30-22:00 uur
(4 bijeenkomsten)
bijdrage: € 68,00

WORKSHOP TAPAS
We gaan 10 soorten Tapas maken, o.a. obongidas (pittige
gehaktballetjes), gegrilde tonijn, rolletjes met parmaham, kleine
spiesjes met garnalen, champignons, etc. Uiteraard allemaal
heerlijk gemarineerd. Tot slot maken we ook nog een echt
Italiaans dessert. En alles op traditionele wijze. U krijgt alle
recepten mee naar huis zodat u alles zelf kunt namaken.
3 & 10 december
bijdrage: € 37,50
Tijdstip: 15:00 tot 18:00 uur

ACTIVITEITEN
1001 dingen club
Hey, ben jij tussen de 7 en 12 jaar oud en heb je zin om met
andere kinderen leuke dingen te doen? Kom dan eens langs op
woensdagmiddag.Van 15.15 tot 17.00 uur worden er steeds
andere activiteiten gedaan.Voor €1,50 per keer ben je actief of
creatief bezig en leer je nieuwe kinderen kennen.
Kom eens langs en doe mee!!

INFORMATIE
DE BELBUS brengt u naar de Historische Open dag van het
Genootschap “Oud Zandvoort” op zaterdag 22 november van
10.00 – 15.00 uur in gebouw De Krocht
Geef u op via tel. 5717373, een retour kost u € 1,20.

WIJKSTEUNPUNT SPREEKUREN
- Medial
Bloedafname en trombosedienst: maandag en donderdag tussen 8.15 uur en 11.00 uur kunt u terecht in het wijksteunpunt
(Andere dagen in het Huis in de Duinen).
- Loket Zandvoort
Iedere donderdagochtend van 09.00-11.00 uur.
- Wijkmeesters EMM
Dinsdag 15.00-16.00 uur
- Cliëntenservice ZorgContact
Maandagochtend 10.00-11.30 uur.
Spreekuren deze maand om vast in uw agenda te noteren:
Politie
: 18 november 19.00-20.30 uur
25 november 15.00-16.30 uur
Juridisch : 18 november 19.00-20.30 uur
Geheugen : 20 november 11.00-12.00 uur
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Trainer Jamal ziet zijn ploeg steeds beter op elkaar ingespeeld raken. Afgelopen zondag werd Schoten het vuur na
aan de schenen gelegd. Echter een periode van circa 20 minuten zorgde voor de negende nederlaag op rij. Weer was
het Bilal Chakir die zijn ploeg op voorsprong bracht, een
voorsprong die Zandvoort zelfs nog in de tweede helft had.
Daarin ging het echter mis. Verslapte concentratie van de
laatste linie stond aan de wieg van drie Haarlemse doelpunten, waarna Zandvoort weer met legen handen stond.
Zandvoort kwam nog wel dicht bij een gelijkspel. Bram
Zeitzen maakt er nog 3-2 van maar de tijd om dat derde
doelpunt, waarmee het eerste punt binnengehaald had
kunnen worden, was te kort. Zandvoort blijft met nul punten
onderaan de ranglijst staan.
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autosport
Mégane duo Ten Brinke en Hart winnen Zandvoort 500

De openingsrace in de Dutch Winter Endurance Series (WEK) is afgelopen zaterdag gewon
nen door het Renault Mégane duo Bernhard ten Brinke en David Hart. De mannen waren
ongenaakbaar tijdens de Zandvoort 500.

In divisie III, de klasse met
auto’s tot 2000cc, was het
een compleet Renault Cliopodium, waarbij Simon
Knap samen met Vincent
van der Valk op de hoogste
trede mocht plaatsnemen.
Marcel Duits eindigde samen met zijn vader Wim
op een tweede positie.
Dunlop SportMaxx Clio Cupcoureurs Martin de Kleijn en
Dennis de Borst kwamen als
derde over de inish.

Futsal (1)

Afgelopen vrijdagavond kwam SV Zandvoort in actie in
de Korverhal. Tegenstander was Zaalvoetbalclub Onze
Gezellen (ZOG) uit Haarlem. De Zandvoorters kenden een
goede start en wisten vrij vlot uit te lopen naar 6-0. Daarna
liepen de spanningen tussen de Zandvoortse spelers op,
omdat de Haarlemmers de achterstand in rap tempo bijna ongedaan wisten te maken. ZOG kwam terug tot 6-4.
Dankzij een treffer aan Zandvoortse kant werd het 7-4, toch
wist ZOG nog terug te komen tot 7-5, maar dankzij het
alerte keeperswerk van Paul Smit bleef de schade beperkt
tot deze 7-5.

Futsal (2)

Heel wat anders verging het korps van Marcel Paap. ZSC’04
kwam in actie tegen EDO in de Tetterodehal. Met maar liefst
vier wisselspelers zat ZSC’04 ruim in het spelersmateriaal.
Toch kwamen de Zandvoorters met 3-0 achter. ZSC’04 bleef
uiterst kalm en bekwaam voetballen waardoor ZSC’04, ondanks een gemiste strafschop van aanvoerder Michel van
Marm, met een 6-9 winst naar huis ging.

Basketbal

De thuiswedstrijd van afgelopen zaterdag tegen het
IJmuidense Akrides ging feitelijk al in het eerste kwart
verloren. Al kwam de ploeg van coach Richard Koper in
het derde kwart nog heel dicht bij hun tegenstanders, won
Akrides met twaalf punten verschil, 56-68. De aanvallende
mogelijkheden van Akrides kwamen al direct in het eerste
kwart duidelijk tot uiting, 4-17. Ook in het tweede kwart
was Akrides veel doeltreffender dan de Zandvoortse aanval, met 23-33 brak de rust aan. In de derde periode leek
Lions het tij te gaan keren. Onder aanvoering van Martine
Loos en de onder de basket zeer sterk spelende Bercis Metz
kwam Lions halverwege het derde kwart terug tot 35-38.
De kracht om langszij te komen was echter niet aanwezig.
Daarentegen dees Arkides er een schepje boven op. Wat
Lions in het laatste kwart ook probeerde, de nederlaag
kon niet meer worden afgewend en kwam uiteindelijk
met 56-68. Toch heeft Lions in deze wedstrijd laten zien
goed basketbal te kunnen spelen. In de komende weken
zal moeten blijken of de inzet die zaterdagavond getoond
werd ook tot de broodnodige overwinningen zal leiden.
Het begint tijd te worden.

Start van de Zandvoort500 | Foto: Chris Schotanus

Vlak voor een neutralisatie
van de race kwam de leidende equipe binnen. Op
dat moment hadden Ten
Brinke en Hart een behoorlijke voorsprong. Tijdens deze
stop werd de race voor de
eerste keer geneutraliseerd.
De maximale snelheid is
dan zestig kilometer per uur.
Door die neutralisatie kon alleen mechanische pech het

voetbal -

leidende duo nog van de
zege afhouden. Drie kwartier
voor het einde werd de race
opnieuw geneutraliseerd,
maar daar kwam het duo
niet meer in de problemen.
In de Divisie II, waarbij de cilinderinhoud van de auto’s
tussen de 2000 en 3000cc
zit, zat het Team Hekker
lange tijd op rozen. Tijdens

bekende voor Zandvoorter
Ard Keff. Etman ging dit seizoen in de BMW E30 met de
titel aan de haal voor Keff.

een pitstop werd benzine gemorst op de Saker Sportscar
wat zorgde voor een klein
brandje, maar desondanks
wisten vader en zoon Hekker
de winst te pakken. Tweede
in de klasse werden Rob de
Laat en Theo de Prenter met
een BMW Compact Modiied.
De derde plaats in de klasse
ging naar Leo en Sander
Etman. Deze laatste is een

Voor de equipe Henk Thuis en
Pim van Riet met de Honda
Civic 2,2i-cTDi verliep de race
in Divisie IV wisselend. Van
Riet, kampioen in de Clio
Cup, zette de snelste tijd
neer maar de equipe eindigde uiteindelijk als derde. De
winst ging naar Alex van ’t
Hoff en Francesco Pastorelli,
voor Rick Abresch en Kevin
Veltman.

zaterdag

Zwakke start nekt zaterdagelftal

Omdat SV Zandvoort zaterdag in Amsterdam tegen kampi

oenskandidaat Swift zeer zwak startte, liepen ze uiteinde
lijk tegen een 51 nederlaag aan. Het verschil was bij rust al

(31) gemaakt en was te groot om in de tweede helft goed
te maken.

Max Aardewerk in fel gevecht om de bal

Trainer Piet Keur klaagde in
een regionaal dagblad over
de instelling van zijn spelers. “We spelen alleen nog
maar in de tweede helft.

Onbegrijpelijk dat we iedere
keer zo slecht starten”, zei de
geplaagde trainer. Het doet
echter niets af aan de kwaliteit van Swift. De degradant

van het vorige seizoen wil zo
snel mogelijk terug naar de
eerste klasse.
De Zandvoortse verdedigers
werden vaak op snelheid
geklopt en dat leverde een
aantal grote kansen op voor
Swift. In de 24e minuut was
het raak. Na een onoverzichtelijk situatie voor de goal
was Zandvoort-keeper Boy
de Vet voor de eerste keer
deze middag verslagen. Tien
minuten later lag de bal weer
achter De Vet, na zwak ingrijpen van de Zandvoortse verdediging. Daarna kenterde
het beeld van de wedstrijd.
Een schitterend doelpunt
van de Zandvoortse aanvoerder Remko Ronday, hij schoot
van zeker 25 meter in de bovenhoek, bracht zijn team terug in de race. Echter, tegen
de verhoudingen in van het

laatste kwartier, kwam Swift
toch weer tot scoren, 3-1.
In de tweede helft ging
Zandvoort meer druk naar
voren geven. Achterin werd
er man-op-man gespeeld en
Bas Lemmens werd als extra
spits geposteerd. Dat zorgde
voor gevaarlijke counters van
de snelle Swift-ploeg, die de
4-1 maakte waarna de wedstrijd was gespeeld. De vuist
die Zandvoort probeerde te
maken werd allengs kleiner
en verdween in het niet toen
Ronald Kaales zijn tweede
gele kaart kreeg en dus het
veld moest verlaten. Nog
één keer veerde iedereen die
Zandvoort een goed hart toedraagt op. Helaas spatte het
afstandsschot van Patrick van
der Oord via de lat keihard
het veld weer in; het had een
ander resultaat verdiend.

golf

Golfdames overhandigen
cheque aan Thomashuis

Vorige week dinsdag bracht Mirjam Vrees, bestuurslid van

Ladiesday Golf/ZGC Sonderland een cheque ter waarde

van € 400 aan het Thomashuis Zandvoort. Bewoner Mark

Oosterwolde en zorgonderneemster Nicole van Troost
namen de cheque in ontvangst.

Mirjam Vrees overhandigt de cheque aan Mark en Nicole

Het bedrag is in de loop van
dit jaar bijeengebracht door
de Ladiesday golfsters en
zal worden gebruikt voor de
aanschaf van een nieuwe
oven.
Het Thomashuis biedt thans
plaats aan zes relatief veel
zorgbehoevende bewoners
met een meervoudige handicap, waaronder een verstandelijke beperking. Er is nog
plek voor twee bewoners.
Onlangs is het eerste lustrum gevierd van de nog jonge organisatie, die momen-

teel dertig huizen ‘in bedrijf’
telt en zelfs circa twintig in
oprichting heeft. De inspiratiebron en naamgever van
deze particuliere woonvormen is Thomas van Putten,
een gehandicapte jongen
wiens vader het idee heeft
ontwikkeld en uitgevoerd.
Helaas is Thomas in maart
2006 op 25 jarige leeftijd
overleden. Voor veel lotgenoten bieden de Thomashuizen
een goede vervanging van de
gezinssituatie. Meer informatie op www.thomashuis.
nl/Zandvoort.

adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles
wat in Zandvoort leeft. De adverteerders in de krant van deze week zijn:
(In alfabetische volgorde)
Administratiekantoor
K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding
Zandvoort
Autobedrijf KariMo
Bertram & Brood
Bouwens Kunststofkozijnen
Café Oomstee
Café ‘t Badeendje
Cense en van Lingen
Chin Chin
Circus Zandvoort
Danzee
Dierenarts Dekker
Dorsman Assurantiën
Filoxenia Greek Cuisine
Gemeenschapshuis
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
IJzerhandel Zantvoort
La Bonbonnière
Meijer Advocaten

OHD
Ondernemers Vereniging
Zandvoort
P. van Kleeff
Pluspunt
Remo de Biase
Stichting Classic Concerts
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Vrijehuizenmarkt.nl
Zandvoort Optiek
Zandvoortse Vereniging van
Huurders

Sinterklaasactie:

Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Koper
Etos
Kroon Mode
Rosarito
Shanna’s Shoe Repair
& Leatherwear
Slinger Optiek
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Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR Zandvoort Tel: 023-5 715 715

met parkeerplaats

www.cvl.nu

vrijstaand

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie
nieuw

Verzetsplein 20

Oosterparkstraat 26

Thorbeckestraat 70

In een gezellige woonomgeving ligt aan een autovrij plein deze 3 kamer
maisonnette. Op de begane grond bevinden zich de inpandige berging,
badkamer, toilet, 2 slaapkamers en een ruim terras en op de 1e verdieping
de woonkamer met open keuken en deur naar het royale balkon welke
uitkijkt over de fraaie binnentuin met vijver. Het complex beschikt over een
afgesloten parkeergarage.

‘Frogcastle’ is een zeer charmante vrijstaande 20-er jaren woning die
zeker opvalt in het straatbeeld door het bijzonder vormgegeven dak en de
(boerenbonte) luiken voor de roedeverdeelde ramen. De woning staat in de
geliefde parkbuurt en beschikt over 4 slaapkamers, oprit, achterom, voortuin
en knusse L-vormige patio. In 2007 en 2008 zijn de keuken en badkamer
geheel vernieuwd en we zoeken nu een liefhebber die valt voor de charme
van de woning en het renoveren wil voortzetten.

Altijd al de wens gehad om de indeling van uw appartement aan zee zelf
te bepalen? Het betreft een casco hoekappartement van ca. 85 m2 direct
aan de wandelboulevard, welke geheel naar eigen smaak en indeling kan
worden verbouwd. U kunt zelf bepalen waar u bijvoorbeeld de keuken of de
badkamer gaat plaatsen. Door de ligging op de hoek van de 3e verdieping
heeft u werkelijk fantastisch uitzicht over de Noordzee, dorp en de
beschermde duinen. Het balkon is op het westen gesitueerd en met helder
weer kunt u zelfs Noordwijk en Scheveningen zien liggen!

• Kindvriendelijke buurt in Park Duijnwijk
• Gebruiksoppervlakte ca. 90 m2

Vraagprijs : € 265.000,--

• Gemeentelijk monument
• Gebruiksoppervlakte ca. 105 m2
• Perceeloppervlakte 169 m2

Vraagprijs € 459.000,--

• Inpandige berging aanwezig
• Gebruiksoppervlakte ca. 85 m2 (exclusief balkon)

Vraagprijs € 239.000,--

De nieuwe woninggids is weer uit en wordt de komende dagen
huis aan huis verspreid.
Mocht u deze niet hebben ontvangen dan horen wij dat graag
en zullen wij voor nazending zorgen. Natuurlijk kunt u ook een
gratis exemplaar bij ons kantoor ophalen.
Loop gerust bij ons naar binnen; wij zijn van
maandag t/m vrijdag geopend van 8:30 uur tot 17:30 uur.
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Actueel

Courant
9

Taart voor
Center Parcs

Actueel

Zie onze advertentie op de achterpagina

11

Leerwerkafdeling
Nieuw Unicum

Cultuur
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Sport

Portugese Fado
in De Krocht

Sinterklaas is weer in het land
Soja brood

Paap 3e in NK
Adventure Race

Kwaliteitsmeter
veilig uitgaan
Dinsdagmiddag is onder grote belangstelling van horeca-

400 gram € 1,25

ondernemers, politie en gemeente de intentieverklaring

Vanaf nu in de winkel:

‘Kwaliteitsmeter veilig uitgaan’ ondertekend. Een samen-

Banketstaven en Letters
Div. Sint en Piet chocolade
Marsepein
Speculaas
Speculaasbrokken

werkingsverband waardoor het weer gezellig en veilig
uitgaan gaat worden in Zandvoort.

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

MEIJER
A D V O C AT E N
Arbeids-, huur en strafrecht
Echtscheidingen, (verweer) incasso
Immigratierecht
Verspronckweg 1, Haarlem
023 – 534 71 56
(Bel voor gratis oriëntatiegesprek)
(ook voor geinancierde rechtshulp)

www.meijeradvocaten.nl

Uitverkoop!
vanaf 23 november
t/m zondag 7 december
alle monturen 2008
€ 15,-- per stuk!
(Bij aankoop montuur + glazen)

Sea optiek
Zichtbaar Beter

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74
Vrijdag koopavond

Sinterklaas wordt door de burgemeester welkom geheten

Afgelopen zondag is Sinterklaas weer in Zandvoort gekomen. Ondanks de nogal woelige zee, stapte de Goedheiligman om circa 12.00 uur vanuit de KNRM-reddingsboot
Annie Poulisse, waarmee hij was opgehaald, bij de rotonde op het Zandvoortse strand.
Het zag er, voor wat het weer
van afgelopen zondag be
treft, in eerste instantie niet
bepaald goed uit. Toen de Sint
echter op zijn trouwe schim
mel Amerigo stapte, werd
het wolkendek echter allengs
dunner en tegen de tijd dat
de stoet het Raadhuisplein
opreed, kwam zowaar de zon
door. Het plein was voor het
tweede jaar in successie af
geladen vol met kinderen en
volwassenen. De Sint stapte
voor de Hema van zijn paard
en begaf zich te voet, samen
met de hoofdpiet, door de
mensenmassa naar het raad

huis. Onderaan de trap stond
burgemeester Niek Meijer
Sinterklaas al op te wachten
om hem van harte welkom
te heten in zijn gemeente.
Na het zingen van een aantal
sinterklaasliedjes, was het tijd
voor een korte rondrit door
het centrum.
Om 14.00 uur begon in de
Korver Sporthal het Sint
spektakel. 250 kinderen de
den mee met allerlei ‘Pieten
spelletjes’. Evenwichtsbalk
lopen, touwklimmen, pakjes
door de schoorsteen mikken
en dat soort zaken die voor

Pieten heel belangrijk zijn,
werden enthousiast door de
kleine ‘hulppietjes’ meege
daan. Hoogtepunt was de
komst van Sint Nicolaas die
zich nogmaals liet toezingen.
Nadat iedereen de spelronde
had afgemaakt was het weer
tijd om naar huis te gaan. Aan
de uitgang kregen alle deelne
mertjes nog een herinnering
en de belofte van de Sint dat
zij ’s avonds hun schoen moch
ten zetten. Een spannende tijd
is weer aangebroken voor de
kleinste Zandvoorters!

vervolg op pagina 7

Messiah van G.F. Handel
o.l.v. dirigent Harry Brasser

‘Sint en Piet kunnen dus
gelukkig weer veilig over straat’

Vrijdag 28 november 2008
R.K. St. Agathakerk, Grote Krocht
Aanvang: 19.30 uur
(zaal open: 19.00 uur)
Toegang: € 15,00

Kaartverkoop:
Kaashuis Tromp, Grote Krocht
Bruna Balkenende, Grote Krocht
VVV Zandvoort, Bakkerstraat
En op 28 november aan de zaal.

www.classicconcerts.nl

Volgens burgemeester Niek
Meijer is uitgaan in Zandvoort
‘leuk, tot in de kleine uurtjes’.
“Het is aan ons samen om er
voor te zorgen dat onze gas
ten het leuk hebben, gezellig
uit kunnen gaan en zich vei
lig voelen”, zei Meijer in zijn
toespraak. Volgens hem valt
er in Zandvoort voor wat dat
laatste betreft zeker nog wat
te winnen.
De ‘Kwaliteitsmeter veilig
uitgaan’ zorgt ervoor dat alle
betrokkenen, gemeente, poli
tie en ondernemers, proble
men snel onderkennen en er
oplossingen voor bedenken.

Er zullen afspraken gemaakt
worden en samen zal men
voor de uitvoering gaan zorg
dragen.
‘Kwaliteitsmeter veilig uit
gaan’ kan eindelijk van start.
Het is een uitvloeisel van al
drie jaar overleggen door de
partners. Na het oficiële ge
deelte namen de horecaon
dernemers nog deel aan een
besloten workshop, waarin
vast moest worden gelegd
welke vijf overlastveroorza
kende ergernissen als eer
ste aangepakt zullen gaan
worden. Ze komen er vast en
zeker uit.

Eindejaarsuitkering 2008
van 50 euro – Hoort u tot
de doelgroepen?

De Mannetjes
Kwaliteitsmeter
Veilig uitgaan

De krachten worden gebundeld

Kijk snel in de gemeente-advertentie.

Auto Strijder
Zandvoort
1

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~
~ Verzorging van overledene ~
Begeleiding
voor nabestaanden ~
~
Persoonlijke
aandacht
voor U en Uw dierbare ~
~
Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort
Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

burgerlijke stand

8 november - 14 november 2008
Geboren:

Ashley Sharon, dochter van: van Roon, Dennis en Westerman,
Priscilla
Amy Cordula, dochter van: Kuiper, Marcus Wilhelmus en ter
Laak, Wendela Antoinette
Charlotte Adriana Jennie Sandrine, dochter van: van der Ham,
Marco Martijn en Limat, Sandrine
Jordy, zoon van: van Maren, Wesley Elroy Arie en Paap, Paula
Leokadia Trientje Johanna Maria

waterstanden
Hoog

nov.
Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do

20
21
22
23
24
25
26
27

w

00.00
00.53
01. 45
02.24
03.09

Laag

a

04.25
0 5. 5 5
07.05
0 8 .1 5
08.54
09.44
1 0. 2 4
11.15

Hoog

t

09.05
1 0.1 0
11.15
12.19
13.15
14.06
14.46
15.19

Laag

e

Hoog

r

16. 46 2 1 . 3 5
18.00 22.50
19.04
20.16
21.04
22.04
23.00
23.37

Op 21 november 2008 zijn

Paul en Willy van der Zon
40 jaar getrouwd

Overleden:

van Buuren, Arie, oud 95 jaar

kerkdiensten

ZonDAG 23 november

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
www.aap-parochie.nl
10.30 uur pastor IJ. Tuijn
RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor D. Duijves

Lieve pap en mam
Van harte gefeliciteerd
William & Hester
Jesse

Stephan & Mariëlle
Kimberly en Jimi

colofon

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huisaanhuis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Sinds 1992 uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00  17.00 uur.

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Letty van den BrandKinderdijk
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok
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Kleine Krocht 2  2042 JN Zandvoort

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl
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2

DIRECTE
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Druk: Dijkman offset
Visseringsweg 40  Diemen
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Mark Rutte was op
Circuit Park Zandvoort
De fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer, Mark
Rutte, heeft vorige week een spreekbeurt gehouden in de
VIP-lounge van Circuit Park Zandvoort. De vergadering was
belegd door de regio en was tevens bedoeld om de stand-

punten ven de VVD Bloemendaal aan te scherpen voor de
naderende gemeenteraadsverkiezingen aldaar.

Een aantal promi
nente VVD’ers was
naar het circuit ge
komen waaronder
gedeputeerde Ton
Hooijmaijers. Hij
werd direct al aan het
begin van de avond
door circuitdirecteur
Jerry Langelaar uit
gedaagd toen deze
in zijn openings
Mark Rutte
speech stelde dat
het doodzonde zou zijn als Vogelaar). Hij sprak van een
dit mooie circuit zou verdwij politieke moord. Ook sprak
nen. Hooijmaijers beaamde Rutte over de lopende ver
dat ruiterlijk. Hij stelde voor kiezingen voor de diverse
dat de provincie de extra Waterschappen. Hij wenste
UBOdagen komend seizoen droge voeten en lage lasten.
gedoogd. Een ander nieuw Voorts is hij een voorstander
tje van Hooijmaijers: de Giro van zo min mogelijk taken
d’ Italia begint in 2010 in voor de overheid. Alleen dat
NoordHolland!
gene dat de burger niet kan
zou een overheidstaak moe
Volgens Rutte is er niets mis ten zijn. Als laatste kwam
mee met tussentijdse wis het rookverbod in de horeca
selingen van bewindslieden aan bod. Rutte noemde dat
(doelend op exminister Ella “absurd”.

Boetes voor
horecagelegenheden
De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) hield afgelopen
week een grote controleactie met betrekking tot het rookverbod in de horeca. Ook in Zandvoort werd door de VWA

Gedeelte college bezoekt
basisscholen

Vorige week donderdag was het de landelijk Dag van het
Respect. In dat kader hebben drie leden van het college
van B&W een aantal Zandvoortse basisscholen bezocht.

De burgemeester was bij de Oranje Nassauschool, wethouder Wilfred Tates bij de Nicolaasschool en de Mariaschool,
wethouder Gert Toonen bij de Duinroosschool en de Han-

zochte bedrijven), Deventer
(10), Breukelen/Mijdrecht (3)
en Zandvoort (11).
Minister van Volksgezond
heid Ab Klink heeft afgelopen
maandag aangekondigd dat
ondernemers, indien bij her
haling geconstateerd wordt
dat ze in overtreding zijn,
zwaar aangepakt zullen wor
den, tot aan tijdelijke sluiting
aan toe. Overigens kan de mi
nister een horecavergunning
niet intrekken, dat is een be
voegdheid van de afzonder
lijke gemeenten.

Het huidige kabinet is er alles aan gelegen om te komen tot

een landelijke dekking van Centra voor Jeugd en Gezin. Op
woensdag 12 november hebben de gemeente Zandvoort en
de partners die betrokken zijn bij het op te zetten Centrum
Jeugd en Gezin in Zandvoort een intentieovereenkomst getekend, waarmee ze zich verbinden aan dit project.

nie Schaftschool.

Convenant wordt ondertekend

Aan de ondertekening
gingen een aantal work
shops vooraf met thema’s
Wethouder Tates bij de Nicolaasschool

Met de Dag van het Respect
wil men vanzelfsprekende za
ken als beleefdheid, opstaan
voor ouderen in bijvoorbeeld
het openbaar vervoer en ou
deren aanspreken in de ‘u’
vorm weer terug doen ke
ren. Zo zijn er nog veel meer
voorbeelden te noemen die
uit respect herboren zouden
moeten worden. De tegen

woordige multiculturele
maatschappij vereist het
eigenlijk min of meer. Het
openstaan voor vreemden,
andere godsdiensten, andere
culturen en andere gewoon
ten behoort namelijk ook on
der de noemer ‘respect’. Er zal
een vervolgtraject worden
afgesproken waarover u later
meer informatie krijgt.

Buitenschoolse opvang De Boomhut
Voor-, tussen-, naschoolse en vakantie opvang.

Voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind.
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.
Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer • Plezier
Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten
Flemingstraat 55
T: 023 – 57 173 73 / 57 40 330
info@pluspuntzandvoort.nl

•
•
•

2041 VW Zandvoort
F: 023-57 16 865
www.pluspuntzandvoort.nl

gecontroleerd en werden er 11 boetes opgelegd.
In het gehele land werden af
gelopen week 87 geldstraffen
opgelegd. Hiervan werden 65
uitgedeeld aan cafés, 12 aan
eetcafés, 5 aan cafetaria’s en
5 overtreders behoorden tot
de overige categorieën. Het
totaal aantal boetes komt
hiermee op 481. De acties
vonden plaats in Hoogeveen
waar 12 bedrijven zich niet
aan de regels hielden en in
Enschede, waar aan 11 hore
cagelegenheden een boete
werd uitgedeeld. Verder
vonden er acties plaats in
Utrecht (13 van de 140 be

Convenant Centrum Jeugd en Gezin

cartoon

Hans van Pelt

als: zorgoverleg en zorg
adviesteams, opvoed en
opgroeiondersteuning en

jeugd en jongerenwerk.
Onder toeziend oog van de
vele deelnemers opende
de wethouder het teken
boek. Aan tafel de verte
genwoordigers van de pro
jectpartners. Van links naar
rechts: Manuelle Moens van
MEE NoordwestHolland,
Margaret Brouwer van de
Jeugdgezondheidszorg
Kennemerland, wethouder
Toonen, Ineke de Jonge van
de GGD Kennemerland,
Annette Kroes van Kontext
en Janet van Bavel van
de Jeugd RIAGG Noord
Holland Zuid. Zij zullen on
der regie van de gemeente
Zandvoort gaan samenwer
ken om dit Centrum op po
ten te zetten.

College op vingers getikt door ombudsman

Dr. Brenninkmeijer, de Nationale ombudsman, heeft een onderzoek naar het handelen van het Zandvoortse college van
B&W ingesteld. Dit deed hij naar aanleiding van een klacht

van een Zandvoortse inwoner betreffende de toekenning
van een vrijgekomen standplaats op de Boulevard Barnaart.
De klager, in het open
bare rapport de heer S. uit
Bentveld, beklaagde zich
bij het college omdat een
standplaatsvergunning op
de Boulevard Barnaart aan
iemand gegund was, zonder
eerst tot publicatie van de
verdeling over te gaan. Deze
publicatie zou volgens het
college na medio mei 2006
worden gepubliceerd, om
dat dan de tijdelijke stand
houder een eigen plaats zou
krijgen. Eiser beklaagde zich
in september 2006 bij het
college omdat de publicatie
nooit had plaatsgevonden. In
de reactie op de klacht ver
duidelijkte het college dat
zij niet tot publicatie waren
overgegaan omdat het vrij
komen van de standplaats
was komen te vervallen. De
vergunning was aan derden
gegund ter compensatie van
een eerdere toezegging van
het college welke niet kon
worden nagekomen. Tevens
was er onduidelijkheid over
de exacte plaats: ofwel bij
Riche, ofwel bij de afgang
naar kampeervereniging
Helios.

Geen gesprek

Verder beklaagde S. zich over
het feit dat hij geen afspraak
met de portefeuillehouder
kon krijgen. Het college pa
reerde met een antwoord
waaruit blijkt dat zij dit niet
noodzakelijk achtte omdat
het gesprek alleen maar be
doeld zou zijn om een ander
antwoord te krijgen dat de
eiser tot dan toe van de wet
houder had gekregen. Ook
deze gang van zaken krijgt in
de ogen van de Nationale om
budsman het predikaat “niet
behoorlijk”. Uit de reacties en
opmerkingen van verzoeker
S. maakt de Nationale om
budsman op dat er verwach
tingen zijn ontstaan over de
mogelijkheid om een vaste
standplaats in te nemen.
“Voor S. is het echter niet
duidelijk waarom uiteinde
lijk niet hij maar een derde
partij, toevallig de zoon van
een gemeenteraadslid, wél
een vrijgekomen standplaats
toegewezen heeft gekregen.
Omdat het college bij het ver
geven van de standplaats ook
nog eens is afgeweken van
het gemeentelijke beleid, is

bij verzoeker begrijpelijker
wijs een beeld ontstaan van
bewust onjuist en mogelijk
niet integer handelen”, aldus
de Ombudsman.

Conclusie

De conclusie van de Nationale
ombudsman is als volgt: de
klacht over de onderzochte
gedraging van het college
van B&W van Zandvoort is
gegrond ten aanzien van het
niet publiceren van de stand
plaats wegens strijd met het
vereiste van rechtszekerheid.
De gerezen onduidelijkheid
over de locaties, wegens strijd
met het vereiste van actieve
en adequate informatiever
strekking en het niet toestaan
van een gesprek, wegens strijd
met het motiveringsvereiste.
De Nationale ombudsman
geeft het college van burge
meester en wethouders van
Zandvoort in overweging
verzoeker uit te nodigen voor
een persoonlijk gesprek en
hem excuses aan te bieden.
Het college heeft 6 weken de
tijd om te reageren.
De gemeente reageerde via de
gemeentelijke woordvoerder
Ton van Heemst: “Het college
van burgemeester en wethou
ders zal in de komende weken
kijken welke consequenties zij
verbindt aan het rapport van
de ombudsman.”

column

Sinterklaas

Het is weer zover. De Goed
heiligman heeft zijn intrede
gedaan in Nederland. Ik ben
gék op die oude baas. Altijd al
geweest. Als kind zijnde vier
den we het al. Met pepernoten.
En mierzoete, zelf gemaakt
fondant. En noga, dat we ook
zelf maakten. Van gesmolten
suiker. Uit een onooglijk steel
pannetje werd de suiker bruin
gebrand. De ijngestampte, zelf
gezochte en met moeite ge
pelde beukennootjes werden
mee geroerd. Vervolgens uitge
smeerd op het granieten aan
recht. Wat een gepruts. Maar
ook: wát lekker. Nu haal je al die
zoetigheid bij de grootgrutter.
Of bakker. Mijn vader was al
tijd weg. Opeens werd er hard
op de deur gebonsd. Stond de
wasmand in de gang. Vol met
cadeautjes. Hé. Plotseling was
mijn vader ook weer terug!
De onbevangenheid van een
kind. Nog steeds geniet ik er van.
En je moet niet bij mij aanko
men met lauwekul als ‘Pieten
discriminatie’. Zo is nu eenmaal
dit gebruik. Sinterklaas met
zwárte Pieten. Trouwens. De
discussie dat Sinterklaas ach
terhaald is lijkt me overbodig.
Het is onze traditie. Die moet
blijven bestaan!Trouwens. Wat
geweldig dat er op TV een ‘ge
baren Piet’ mee was gekomen
uit Spanje. Zodat ook de dove
kindertjes mee konden genie
ten. Toen onze eigen kinderen
volwassen waren, speelden ze
zelf voor Sint en Piet. Zoonlief
als Sint, dochter als zwarte Piet.
In het mooie Sintenpak van
hun vader. Die weer zijn moe
der, oma dus, had genaaid op
de oude trapnaaimachine. Tja.
Het was een bedrijvigheid van
jewelste rond de 5e december
bij ons thuis.
De kerstman moet dus
nog maar vér weg blijven.
Na 5 december is het vroeg
genoeg voor de kerstboom,
kransjes, lichtjes en kerstver
siering. Alsjeblieft.
Laten we onze Sinter
klaastraditie maar zo
lang mogelijk in ere
houden. Zo veel tra
dities hebben we niet
meer in Nederland.

Lienke Brugman

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
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WEG MET DIE OUDE STOELEN!

officieel dealer van
voor Gem. Bennebroek, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort

Onze economie blijft draaien, recessie of niet. In elk huishouden

worden van tijd tot tijd nieuwe spulletjes aangeschaft. Of het nu
om het bankstel gaat, de pannenset of een nog betere radio: door
nieuwe aankoop hebben we regelmatig huisraad over. Een enkele

keer wil iemand uit eigen kring die dingen wel hebben; veel vaker
blijf je er mee zitten. Grofvuil lijkt dan uitkomst te bieden. Zonde,
want die best nog goede spullen worden in één klap vernietigd.
Hergebruik is hier dan wel een uitkomst! Kringloopwinkels zijn

Max Planckstraat 44, 2041 CZ, Zandvoort
023-5735735
www.betermobiel.nl info@betermobiel.nl
JA, stuur mij gratis de uitgebreide brochure.

ZC47

Naam
Adres
PC/Plaats
Telefoon
Email

Dhr/Mevr

momenteel weer helemaal in. Bijvoorbeeld De Schalm in Haarlem.
De gemeente Zandvoort heeft hiermee een samenwerkingsovereenkomst. Als je nog bruikbare spullen hebt haalt De Schalm ze
gratis op en krijgen ze een tweede leven. Zo sla je een heleboel
vliegen in één klap: Geen nieuwe grondstoffen nodig, minder
verbandingsgassen en -kosten en een blije nieuwe eigenaar.
Heeft u bruikbare spullen? Bel de afvaltelefoon 023-5740200 en
via het keuzemenu komt u bij De Schalm. Minder grofvuil aan de
weg is ook Zandvoort Schoon!?

decdecdecdecnovnov

evenementen agenda
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November

Historische open dag - Georganiseerd door GOZ.
De Krocht, 10.0015.00 uur
Sanne Mans - Live muziek in café Alex,
aanvang 17.00 uur

28

Classic Concerts - ‘The Messiah’, Agathakerk,
aanvang 19.30 uur

30
13
13

14
14

December

Kerstmarkt - Rommelmarkt in Pluspunt Noord,
10.0015.00 uur

21 Classic Concerts - Protestantse Kerk
VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Opsturen naar: Beter Mobiel, Antwoordnummer 310, 2040 VB Zandvoort

Iets te
(ver)kopen?
Plaats een
Zandkorrel
(zie pagina 10)

Nu ook digitaal via www.
zandvoortsecourant.nl

ZO

De Babbelwagen - Voorstelling over De Bijnamen
van Zandvoorters (door Ton Drommel).
Hotel Faber, aanvang 20.00 uur

Mainstream Jazzcombo - Live jazz in Take Five,
aanvang 16.00 uur

Dierenartsenpraktijk

de “Lijsterhof”
Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen
Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
en volgens afspraak

zan
dvo
o

ik

rt

zie

Hoe ziet u Zandvoort?

Drie jaar achtereen heeft de Zandvoortse Courant de verkiezing georganiseerd voor de

‘Zandvoorter van het Jaar’. Het was een leuke actie waarbij u als lezer verschillende bekende en onbekende Zandvoorters hebt genomineerd. De keuze om de beste, leukste
en liefste Zandvoorter van het Jaar te kiezen wordt steeds moeilijker en daarom heeft

de Zandvoortse Courant besloten de lezers in 2008 een heel andere actie aan te bieden:
een geweldige fotowedstrijd met als thema

‘Zo zie ik Zandvoort!’

Om deel te nemen aan de fotowedstrijd vragen we om een zelfgemaakte foto in te
sturen die het beste toont hoe ú over Zandvoort denkt! Alles mag maar er zijn wel een
paar voorwaarden aan de wedstrijd verbonden waaraan u zich dient te houden.

Voorwaarden:

•
•
•
•
•
•
•

Beroepsfotografen zijn uitgesloten van deelname
Per persoon max. 1 foto inleveren
Foto digitaal aanleveren op foto@zandvoortsecourant.nl
Fotokwaliteit: bij voorkeur min. 1MB
Deelname alleen voor Zandvoorters
Vermeld in email uw naam/adres/telefoon/leeftijd
Sluitingsdatum is vrijdag 12 december

Lijsterstraat 7 - 2042 CH Zandvoort - Tel. (023) 571 58 47

Uit alle inzendingen selecteert de jury 25 foto’s. Deze geselecteerde foto’s worden
uitgeprint op A4fotopapier en opgehangen in het VVV kantoor aan de Bakkerstraat.
Zandvoorters kunnen de foto’s vanaf 19 december daar bekijken en tot 2 januari 2009
hun stem uitbrengen. Begin januari wordt de winnaar bekend gemaakt.

Inboedelverzekering

Doe mee met de fotowedstrijd van de Zandvoortse Courant!
foto@zandvoortsecourant.nl

Snel en goed geregeld
DORSMAN.NL OF 023-5714534

Politie biedt taart aan

Namens de politie van Zandvoort heeft teamchef Jim

Gouwe een taart aan de directie en medewerkers van

Center Parcs aangeboden. De taart staat symbool voor

Jobtide uitzendbureau
is voor verschillende
opdrachtgevers op zoek naar:
Klantvriendelijke winkelmedewerkers
Handig technisch personeel
Gastvrije horeca medewerkers
Praktisch schoonmaakpersoneel
Flinke medewerkers voor in de bouw
Dus, ben je op zoek naar leuk en goed betaald werk? Ga dan naar onze vestiging
aan de Hogeweg 56C in Zandvoort of bel even voor een afspraak: 023-8887340
Jobtide uitzendbureau, het uitzendbureau dat écht om zijn werknemers geeft!
4

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Tip voor Sinterklaas

Wintermarkt - Centrum

‘De Jantjes’ - Toneelvoorstelling van W. Hildering.
Grote krocht, aanvang 20.15 uur

Met oog en oor
de badplaats door

fotowedstrijd
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de waardering die de politie heeft voor de samenwerking
tussen politie en Center Parcs.

Medewerkers van
Center Parcs ontdek
ten vorig jaar dat
twee Roemenen de
pinautomaat van het
park van ‘scimappara
tuur’ (apparatuur om
gegevens van pinpas
Politietaart
sen te halen) hadden
voorzien. Direct werd de den de beide mannen door
politie gealarmeerd die de de rechtbank voor één jaar
beide misdadigers kon ar achter de tralies gezet. Dit
resteren. Vorige week wer was reden voor Gouwen om

de taart aan te bieden. “Wij
als politie zijn heel erg blij
met de medewerking die wij
van Center Parcs krijgen. Er
zijn nog veel meer gevallen
te noemen, met als grootste
voorbeeld de voorma
lige ‘slooproute’. Hier
hebben we goed sa
mengewerkt en is er
nauwelijks nog spra
ke van overlast”, al
dus Gouwen. General
manager van Center
Parcs, Boudewijn van
Vilsteren, was ervan
overtuigd dat als Center Parcs
Sunparks wordt, eind januari
2009, dezelfde samenwer
king voort zal duren.

Sinds een paar weken is het
boek de Draak van Kristal
van de Zandvoortse schrij
ver Gerard Delft uit. Het
boek is een vervolg op het
succesvolle fantasieboek
Het Zwaard van Kristal,
maar het kan ook als zelf
standig boek gelezen wor
den. Het verhaal is geschikt
vanaf 11 jaar en is weer net
zo spannend als het eer
ste. Het boek is al verkrijg
baar bij boekhandel Bruna
Zandvoort.

Hij komt de Sint

Maar dan moeten Sinter
klaas en zijn Pieten wel even
opletten als ze weer naar
Zandvoort komen. Want
vanaf 17 november is de
rotonde Zandvoorterweg/
Oosterduinweg voor maxi
maal twee weken afgeslo
ten voor al het autoverkeer.
Omdat de betonblokken
aan de binnenzijde van de
rotonde door zwaar verkeer
zijn losgeraakt en bescha
digd, wordt als oplossing
nu een gewapend beton
nen rand aangebracht. De
betonnen rand wordt ter
plaatse gestort en moet
een aantal dagen uithar
den. Het verkeer wordt via
borden omgeleid.

Hoog bezoek

weer aanwezig wilde zijn bij
het Sinterklaasfeest waar
voor alle buurtkinderen en
ouders waren uitgenodigd.
Met loeiende sirene’s werd
Sint in vol ornaat snel door
de brandweerwagen naar
het hotel gebracht. Onder
luid gezang gingen hij en
heel veel Zwarte Pieten naar
binnen om in de eetzaal ie
dereen persoonlijk een hand
en een cadeau te geven.
Dankjewel Sinterklaasje!

Verkeerd geparkeerd

Hoewel het in Zandvoort
overal moeilijk is om een

parkeerplaats voor je auto
te vinden, is het absoluut
niet toegestaan om een toe
gangsweg voor ambulances
te blokkeren. Tevens geeft
het verkeersbord op de foto
aan dat stilstaan verboden is.
Ook al is de brandweerwa
gen een hulpdienst toch zal
men zich ook aan de regels
moeten houden.

Tienjarig bestaan
Babbelwagen

Voor aanvang van de
diapresentatie van de
Babbelwagen (zie ver
slag op pagina 18), nam
Marcel Meijer nog even
het woord om te vertellen
dat het 10 jarige bestaan
van de Babbelwagen niet
Hotel Hoogland aan de onopgemerkt voorbij gaat.
Westerparkstraat kreeg Volgend jaar wordt er een
zondagavondavond hoog boekje uitgegeven met fo
bezoek. Na zijn intocht en to’s van vroeger en nu, plus
visite bij de Korversporthal, de daarbij behorende tekst.
had Sinterklaas nog één af Zo te horen zal het een ju
spraak die hij moest nako weeltje worden. Ook toonde
men. Hotelier Floris Faber Marcel een bomschuit waar
had namelijk gevraagd Peter Paap aan was begon
of Sinterklaas ook dit jaar nen maar door zijn vroegtij

dig overlijden nooit heeft
afgemaakt. Voorzitter van
de Bomschuit Bouwclub
Jozef Bluijs heeft de boot
voltooid. Als herinnering
aan Peter Paap zal de bom
schuit bij elke presentatie
van de Babbelwagen aan
wezig zijn.

Bushalte

De vaste passagiers van
buslijn 80 zijn al aardig
gewend aan de nieuwe
route langs de duinen via
de Frans Zwaanstraat. De
voormalige halte ‘Tolweg’
aan de Gerkestraat is met
wachtabri en al verplaats
naar de Frans Zwaanstraat,
hoek Tolweg. Ook de halte
‘Huis in de Duinen’ is ver
plaatst. De omstandighe
den bij de tijdelijke halte
aan de Corn. v.d. Werffstraat
zijn heel wat minder ge
riefelijk. Wie daar in of uit
moet stappen komt direct
in het gras terecht en ook
de in en afstap is voor de
oudere passagiers nogal
hoog en dus moeilijk. Is het
niet mogelijk om, net als
bij de Tolweg, een randje
tegels te leggen en de abri
van de halte ‘Huis in de
Duinen’ aan de Gerkestraat
daar ook tijdelijk neer te
zetten? Dan kunnen ook
onze oudere inwoners vei
liger in en uitstappen.

Duisternis

Tijdens de landelijke
‘Nacht van de nacht’ op 25
oktober is de verlichting
boven in de watertoren
door de ING (koper van de
watertoren) uitgedaan.
Kennelijk is men vergeten
het licht weer aan te doen.
Het is nu wel erg donker
geworden en verontruste
omwonenden vragen zich
af of het misschien een
vaag voorteken is. Een ding
is wel verwisseld, er wap
pert alweer een poosje een
nieuwe Zandvoortse vlag
op het hoogste punt van
het dorp!
5

Intocht Sinterklaas

De Zandvoortse winkeliers heten Sinterklaas
van harte welkom

Afgelopen zondag is Sinterklaas in goede orde aangekomen in Zandvoort. Ook dit jaar trok de intocht vele hon-

Cadeaus voor groot en klein die
altijd verrassend goed uitpakken.
Vanaf 17 november kunnen de
kleintjes bij ons hun schoentje
komen zetten.

Uw sloggi dealer

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39
Ook zondags geopend
Geldig voor alle modellen en kleuren
vanaf heden t/m 31 december 2008
of zolang de voorraad strekt

Ook voor leuke en praktische
kado geschenken voor de
komende feestdagen gaat u naar
Slinger Optiek.
Zoals:
Briletui’s
Loupen en Leesglazen
Brilkettingen
Kijkers
Meteo/buiten -hygrometers
Onderhoudsmiddelen voor uw bril
En natuurlijk Bril en Zonnebril
Grote Krocht 20a Zandvoort Tel.: 023 – 571 4395

www.slingeroptiek.nl

Uitnodiging
Sinterklaasactie

Zandvoortse Courant • nummer 47 • 20 november 2008

Kerkstraat 31, 2042 JD Zandvoort Tel.: 023-5732268
Zondags ook open

derden kinderen naar het strand en het Raadhuisplein.
Later in de middag waren veel kinderen afgekomen op
het Sinterklaas spektakel in de Korver Sporthal.
Op de foto’s hiernaast:
1) Veel belangstelling op het strand
2) De pietenband was ook weer aanwezig
3) Het Raadhuisplein was weer afgeladen vol
4) Alle pieten op een rij
5) Zwarte Pieten oefenen voor op de daken

1

10% korting op de eerste behandeling
(geldig tot 5 december)

Vol verwachting
klopt ons hart…….
Haltestraat 22
2042 LM Zandvoort
Tel. 023-573 01 72

2

3

4

5

Graag tot ziens!
Nelly en Stephanie Wendelgelst
www.musicstore.nl - Kerkstraat 8, Zandvoort.

Vraag gratis clubcard aan waarmee
U spaart voor korting op Games,
CDs, DVDs etc.
Vraag naar de voorwaarden !

Van 1 december tot de Kerst
weer de gehele week geopend!

SINTERKLAAS ACTIE
DEZE WEEK 15% KORTING!!!
OP ALLE TASSEN

Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

Tot en met zondag 7 december dagelijks ruim
15 originele Spaanse hapjes uit eigen keuken.
Hasta la vista in

et
m
u
n
15% !
g
kortin

PROEF & GENIET!
WWW.CAFEKOPER.NL

6

5713546

Vaak zie je gevelstenen en andere historische kenmerken over het verleden van

Zandvoort die je niet kunt thuisbrengen of waar geen of nauwelijks gegevens
GELDIG VAN 20-11-08 T/M 26-11-08

TA PA S

Sporen uit het verleden

Grote Krocht 23 – 2042 LT Zandvoort
Tel:023-5735002 – Ma 13:00-18:00
di t/m vrij 8:30-18:00 za 8:30-17:00

over te vinden zijn. Met deze rubriek willen we u attent maken op de kleine en

grote sporen die nog overal te vinden zijn. En wie weet komt u op uw speur-

tocht ook wel iets tegen dat de moeite van het vermelden waard is. Reactie’s
zijn altijd welkom.

door Nel kerkman

Net zoals onlangs de ijsfabriek
is het spoor van deze week
een muurschildering. De tekst
‘COIFFEUR’ is erg vaag te lezen
maar is nog te zien op een muur
van een woning in de Haltestraat.
Net zoals nu waren in het grijze
verleden ook in deze straat diver
se kappers, alleen juist op deze
plek niet. Mijn vraag is: weet u
misschien welke kapper op deze
plaats, vele jaren terug, gevestigd
was? Uw verhaal kunt u tot dins
dag a.s. doorgeven op 0235732752
of brengen naar: Kleine Krocht 2,
2042 JN Zandvoort of per email
sporen@zandvoortsecourant.nl.
Eventuele reactie’s worden in de
volgende courant geplaatst.
7

Krant niet
ontvangen?

Bel vrijdagmiddag
06-1139 1478 of mail:
info@zvo-verspreiders.nl

Grieks Restaurant

Bedrijvenloket gemeente wordt
veelvuldig geraadpleegd
Het bedrijvenloket van de gemeente werd al in 2004 is

geïntroduceerd. Een jaar geleden heeft de komst van Hilly
Jansen als bedrijfscontactfunctionaris, geleid tot meer positieve contacten met de lokale ondernemers. Hilly is duidelijk een toegankelijk aanspreekpunt voor de ondernemers.

elke donderdag

Dagschotel
à € 9,75

makelaars
die verder
kijken.

OPENDEUR in Zandvoort
22 november van 12.00 tot 15.00 uur

ZANDVOORT

Burg.van Fenemaplein 2/504

ZANDVOORT

Dr. Kuyperstraat 8

Vraagprijs e 529.000,-

Vraagprijs e 324.000,Schelpenplein 10

ZANDVOORT

ZANDVOORT

Dr. C.A. Gerkestraat 25 zw

Vraagprijs e 223.000,-

Ontwerp
Huisstijlen
DTP
Flyers
Folders
Posters
Vlaggen
Spandoeken
Beachflags
Stickers
Beurssystemen
Textielbedrukking

Heeft u folders, brochures, posters of een huisstijl nodig?
En u wilt advies over het ontwerp?
Maak vrijblijvend een afspraak en laat u adviseren.

Interne communicatie

Hilly Jansen: “Als bedrijfscon
tactfunctionaris moet ik niet
alleen bereid zijn om allerlei
zaken uit te zoeken, maar ik
moet af en toe ook de eigen
organisatie in om een wissel
werking tot stand te brengen
tussen de ondernemer en de
gemeente. Een belangrijke
voorwaarde voor een goede
samenwerking is een duide
lijke communicatie.” Onlangs
heeft de gemeente een
workshop gehouden onder
de noemer ‘De Ondernemer
Centraal’, waarin verschil
lende ambtenaren de kop

pen bij elkaar hebben gesto
ken om met elkaar te kijken
waar de dienstverlening
aan de Zandvoortse onder
nemers beter kan. “Ook de
samenwerking met Wilfred
Tates in zijn hoedanigheid
als wethouder Economie
en Toerisme verloopt zeer
goed. Dit geldt tevens voor
de contacten met zowel de
Onder nemersvereniging
Zand voort (OVZ) als het
Ondernemersplatform
(OPZ)”, benadrukt Hilly.

Vraag en antwoord

Binnenkort opent ook een
vernieuwd bedrijvenloket zijn
digitale deuren op de web
site van de gemeente. Op dit
moment heeft de gemeente
een landelijke aansluiting op
het systeem ‘Antwoord voor
bedrijven’. Het plan is om
dit uit te breiden naar een
vraag en antwoord model,
uitgesplitst per categorie. Uit
het overzicht van de onder
nemersvragen blijkt dat er
regelmatig dezelfde vragen
voorkomen o.a. over de wet
Bibob, maar daarnaast is het
ook belangrijk om de lokale
belangen en vragen actueel
te houden. Hilly: “Een goede
site bespaart zowel tijd voor
de ondernemer als voor ons.
De streefdatum is begin
2009, want niet alleen de
webbeheerder maar ook de

Opening leerwerkafdeling Nieuw Unicum

Donderdag 13 november opende Nieuw Unicum oficieel de leerwerkafdeling op de Fazan-

tenhof. Daarmee zijn ze de vijfde zorginstelling in de regio met deze nieuwe leermethode.
De leerwerkafdeling is in nauwe samenwerking met het ROC Nova College en Calibris (het
kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport) tot stand gekomen.

Informatiepakket

Het afgelopen jaar heeft Hilly
al vele contacten opgebouwd
met de ondernemers. Een
nieuwe ondernemer wordt
welkom geheten met een
informatiepakket, maar be
staande zaken worden niet
vergeten. Zo kreeg bijvoor
beeld de Etos een bloemetje
aangeboden bij hun verhui
zing naar de Kerkstraat. Maar
ook werden eigenaren van
(leegstaande) panden aan
geschreven met het verzoek
er eens iets aan te doen, en
dat heeft geholpen!
Volgens Hilly is het opval
lende in Zandvoort dat de
ondernemers een zeer grote
betrokkenheid hebben met
alle evenementen; dat geldt
niet alleen voor het circuit
maar ook voor de activiteiten
in het dorp en op het strand.
Zij waardeert het enorm dat
de drukke ondernemers ook
hun schouders hieronder zet
ten onder het motto ‘Je doet
het niet alleen, maar met zijn
allen!’ Als het aan het bedrij
venloket ligt, zullen er de ko
mende jaren nog veel meer
hoogwaardige activiteiten
ontplooid gaan worden.

De leerwerkafdeling van Nieuw Unicum

door Nel Kerkman

De leerafdeling is volledig
gericht op verbetering van de
aansluiting tussen beroeps
onderwijs en beroepspraktijk
en kan goed inspelen op ac
tuele onderwijsontwikkelin
gen. Tevens is het een nieuw
concept van stagelopen
waarbij een groep leerlingen
zelfstandig en met veel ver
antwoordelijkheid mee helpt
op een afdeling. Dit alles on
der deskundige begeleiding
van Anita Pot, docente Nova
College en Hanny Stiemer,
praktijkbegeleider van Nieuw
Unicum.

Arbeidsmarkt

In haar toespraak gaf Karin
Hoekstra, manager zorg en
behandeling, de belangrijk
heid van het project aan.
“Met de te verwachten te
korten op de arbeidsmarkt
is het belangrijk om vooral
gediplomeerd personeel te
binden. Dat binden gebeurt
bij Nieuw Unicum niet met

touwtjes maar met het aan
bieden van een leerwerkafde
ling, waarbij de leerlingen een
reëel beeld kunnen krijgen
van hun toekomstige beroep.
Voor de cliënten (bewoners)
is het grote voordeel van het
nieuwe concept dat er meer
personeel op de afdeling aan
wezig is, waardoor er meer
ondersteuning mogelijk is in
de vorm van activiteiten.”

Het leren staat centraal

Annemarie Reitsma (2e jaars
HBOverpleegkundige) en
Annemiek Brons (4e jaars
MBOverpleegkundige) ver
telden in hun presentatie
onder meer hoe fijn het is
om niet zoals vroeger aan
het handje mee te lopen: “De
oudere leerlingen werken de
nieuwe leerlingen in en de
personeelsleden functione
ren als vaste werkbegelei
ders.” Angelique Boerhorst (1e
jaars MBOverpleegkundige)
en cliënt Ton Gobels verricht
ten de openingshandeling
van het nieuwe kantoor van

de Leerwerkafdeling. Met
het doorknippen van een lint
schoot de ballonnenboog
omhoog en kon het kantoor
van binnen bezichtigd wor
den. In het volledig ingerichte
kantoor staan drie computers
waar de leerlingen direct
toegang hebben tot Nova
Portal van het Nova College.
Twee dagdelen in de week is
docente Anita Pot bij Nieuw
Unicum aanwezig om de
werkbegeleiders en de stagi
aires te ondersteunen.

Feestelijke afsluiting

Tot slot had Jan Kerver, regio
manager van Calibris, nog een
grote verrassing voor Nieuw
Unicum. Onder feestelijk ge
kleurde confetti overhandig
de hij na een korte toespraak
aan Diny Koop, manager staf
en facilitair, tot ieders verras
sing een cheque met daarop
het bedrag van maar liefst
€ 18.000, de maximaal te
verkrijgen subsidie voor de
opzet en inrichting van de
leerwerkafdeling.

Provinciale subsidie voor Louis Davis Carré

ZANDVOORT

ZANDVOORT

Zandvoortselaan 187A

Vraagprijs e 267.500,-

De provincie heeft besloten dat de gemeente Zandvoort

Vraagprijs e 589.000,-

“voor foto’s, brochures en meer informatie kijkt u op: www.hollandresidence.nl
“bevestig uw goede gevoel tijdens de bezichtiging!”
Van der Reijden Makelaardij
Passage 42-44 - Zandvoort - (023) 571 55 31
www.hollandresidence.nl
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Wekelijks een
wisselend menu

Printing People Zandvoort
Vraagprijs e 369.000,-

Schuitengat 23

Grieks Restaurant Filoxenia
Haltestraat 49 - Zandvoort
Tel.: 023-5734920
www.filoxenia.info

Onlangs heeft wethouder
Tates de raad de ‘Evaluatie
bedrijvenloket’ aangeboden.
In een persoonlijk gesprek ge
ven beiden hun visie op het
gevoerde beleid en de toe
komstverwachtingen weer.
Maar eerst een aantal cijfers.
Momenteel heeft Zandvoort
16.675 inwoners met 4150 ar
beidsplaatsen. In totaal zijn
er 1420 zakelijke adressen,
waaronder 212 winkels, 55
hotels/pensions, 90 café/res
taurants, 39 strandpaviljoens
en 3 campings. Daarnaast
zijn hier 135 groothandels
gevestigd, houden 159 bedrij
ven zich met bouwnijverheid
bezig en 44 met industrie. Per
jaar ontvangt Zandvoort ca. 4
miljoen bezoekers!

verschillende ‘vakafdelingen’
moeten hun expertise in
brengen. Het email adres is:
bedrijvenloket@zandvoort.
nl. Vragen over complexe
zaken als een bouwstop, een
bestemmingsplanwijziging
en dergelijke kunnen soms
niet altijd direct beantwoord
worden en kosten wat meer
tijd.
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€ 333.338 subsidie krijgt voor te bouwen onderdelen in

Tel. 023-8887255
Printing People Group
Kleine Krocht 2
2042 JN Zandvoort
zandvoort@printingpeople.nl
www.printingpeople.nl

het project Louis Davis Carré. Samen met Zandvoort

ontvangen nog 9 andere gemeenten een subsidie voor
woningbouwprojecten.
De oficiële presentatie van Hilly Jansen als bedrijfscontactfunctionaris in april 2008

De subsidie vloeit voort uit
afspraken die de provincie

met het rijk heeft gemaakt
om te komen tot het bou

wen van 26.000 nieuwe
woningen in NoordHolland
tussen 2005 en 2010. Het
gaat vooral om projecten
met wonen & zorg, voor
jongeren, voor starters en
betaalbaar wonen. In 2008
heeft de provincie ruim 2,5
miljoen euro verdeeld.
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De unieke locatie voor:
* Een gezellige dag/avond

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

* Bruiloft of partij
* Bedrijfsfeest of themafeest
Al uw wensen zijn bespreekbaar!
Voor info en of boekingen
0643906935
Boulevard Barnaart 12 - 2041 JA Zandvoort
Tel 023-8882992 - www.hetbadeendje.nl

K. Willemse

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

Administratie en
belastingaangiften

levering en plaatsing
van alle glassoorten

Administratiekantoor

voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf
Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl

vrijblijvende offerte!
023 5720480/06 41374921

“Teamsporten
bevorderen de
sociale contacten”

Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst
onder de volgende voorwaarden:
• Geen onroerend goed of auto’s
• Geen goederen met een waarde boven
de €500,
• Geen personeels of zakenadvertenties

Zakelijke
zandkorrels €10,- (excl.BTW)

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

1
2
3

4
5

6
7
8

9

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen
Tevens door u in te vullen:

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Behang- en schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 0654 264 259
Voor al uw behang,
wit en schilders
werkzaamheden
.................
Kabelinternet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Repit, totaal service
voor computergebruikers.
0235719666 of
0644696001. ;
Met garantie en KvK.
.................

Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 0653498304
www.trade-ard.nl
.................

Beautysalon MYRNA
Van Speijkstraat 2/101,
2041KL Zandvoort.
Behandeling volgens
afspraak, ook ‘s avonds.
Tel. 5720108 of 0648318230
.................

ZANDKORRELS INVULBON
Particuliere
zandkorrels €5,-

ZANDKORRELS

Klussenbedrijf Rico.
Voor al uw kleine klussen
in en om het huis.
Redelijke prijs.
Voor info: 061423 2051
.................

www.sportinzandvoort.nl

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Het Pakhuis
een kringloopwinkel
waar van alles te koop is!
van serviezen en glaswerk
tot meubels
en van kleding tot boeken.
Nu ook kerstartikelen!!!
Kennemerweg 6
Zandvoort
De winkel is geopend op
donvrijzat 1017 uur.
.................

Touch of class
Beautysalon haar en
unieke modecollectie.
Haltestraat 15.
Complete winter
gezichtsbeh. v.a. € 35, incl.
wenkbr. epileren en verven.
Gezichtsbeh. met no.1
leading Bioproduct
Neoderma en
Sensations uit de VS.
Bel en boek nu: 7522470
of 064832 2029.
“Walk in and ind out”.
Maandags gesloten.

Chinese massage
Zandvoort. Bij u aan huis,
Chinese body en voet
massage. 80 Minuten
à €40. Bel voor
afspraak: 063454 9835
.................

Schoonmaken
bij ouderen thuis!
ThuiszorgInHolland.nl
heeft werk voor vrouwen (v/m)
3 – 10 uur p.w. Haarlem e.o.
Ook Marokkaanse en Turkse
vrouwen meer dan welkom.
Bel nu 0235519810
.................

C U L T U U R
The Beach Pop Singers in concert
In het kader van de Kerkplein Concerten traden afgelopen

zondag The Beach Pop Singers op in de Protestantse kerk.
Een beetje vreemde eend in de klassieke bijt want het

oudste nummer van hun repertoire was het uit 1966 stammende ‘Somebody to love’ van Queen! Niettemin was er
genoeg publiek om van dit enthousiaste koor te genieten.

Garage te huur
van Galenstraat
€ 107,50 per maand
Tel.: 0653256274
.................

Te huur:
luxe loods met kantoor,
330 m2. Prijs n.o.t.
Info 0235738777 (bellen
tussen 9.00 en 17.00 uur)
.................

Medium Leo Roodveldt
25 nov. in Zandvoort.
Iedere donderdag
meditatie,
vrijdags actieve meditatie,
zondag op weg naar
5e dimensie.
Bel voor info Joke Willie
Saskia: 0622487220
.................

Gratis afhalen:
wandelwagen ‘Easy Walker’
en kunststof loopauto.
Tel. 5719920
.................
Te koop:
Zandvoortse tijdschrift
‘De Klink’, 38 stuks
(1999heden) €20,
18 gebonden boeken
‘Het beste boek’.
In nieuwstaat: € 8,50.
Tel. 5713509
.................

The Beachpopsingers in de Protestantse kerk

Onder leiding van de zeer
betrokken dirigent Arno
Westenburger heeft het
in 2003 opgerichte koor al
een behoorlijke ontwikke

ling doorgemaakt. Het was
echter duidelijk te horen dat,
met name in aanloop naar
de auditie bij het door Henny
Huisman gepresenteerde EO

Het over het algemeen vier
stemming gezongen reper
toire bestond uit echte pop
songs uit de jaren tachtig en
negentig, aangevuld met de
nieuwste hits. De beginsong
‘I’ve got the music in me’
van Kiki Dee zette direct de
toon, gevolgd door het altijd
mooie ‘Close to you’ van de
Carpenters. Het prachtige
lied ‘De Speeltuin’ van Marco
Borsato, geschreven ter on
dersteuning van de stichting
War Child, werd heel mooi en
ingetogen gezongen. Twee
primeurs waren er te be
luisteren: het door de wisse
lende tempi lastige ‘Boogie
Wonderland’ en het eigen

tijdse nummer van Coldplay
‘Viva la vida’. Een klein puntje
van kritiek betreft de solo
optredens: niet alleen door
een microfoonstoring, maar
ook qua zuiverheid kwamen
de solisten helaas niet hele
maal uit de verf.
Naast de ritmische onder
steuning door drummer
Rob Spruyt verdient de in
het laatste jaar van het con
servatorium studerende pia
niste Julia Madjar een groot
compliment. Zij is pas sinds
begin oktober van de partij
en heeft in deze korte tijd
met veel lair ruim achttien
liederen ingestudeerd. Het
ging haar zeer goed af en
terecht kreeg zij van het ge
hele koor een bos bloemen
overhandigd en werd zij in
het zonnetje gezet bij het
lied ‘Zelfs je naam is mooi’
van Henk Westbroek.

Originele Fado in De Krocht
Afgelopen vrijdag klonken uitsluitend Portugese klanken
in gebouw De Krocht. Bruno Costa, Zé Manel Castro en zan-

geres Filipa Cardoso uit Portugal zongen de mooiste fado
liederen. Helaas was door een gebrekkige communicatie
c.q. publiciteit slechts een handjevol mensen op de hoogte
van dit concert, waardoor velen een geweldig optreden
hebben gemist.

Te huur:
zeer mooie woning, 80m2,
boven bedrijfsruimte.
Huurprijs € 700 excl.
Tel. 065317 5104
.................
Woningruil:
Gevraagd: ééngezins
woning met tuin,
2 etages, 2p. huish.
Aangeb.: riante lat,
3 slaapk., 1e verdieping.
Recent gemoderniseerd.
gmichels@casema.nl,
tel. 5731283

Korenslag, hard geoefend is.
Daarnaast was er ook qua
uitstraling geen ‘timide’
houding bij de circa dertig
zangers en zangeressen te
bespeuren.

Portugese Fado in De Krocht

Fado is hét Portugese levens
lied. Een zeer gewaardeerde
zangkunst, die vroeger in ar
moedige kroegen werd ge
zongen. Nog steeds echter
neemt fado een bijzondere

plek in in het leven van iedere
Portugees, want de muziek en
teksten vertaalt de gemoe
deren van zijn leven: verdriet,
melancholie, weemoed, maar
ook de feeststemming.

Deze vorm van muziek is in
Nederland in het verleden
vooral bekend geworden
door Amália Rodrigues en
tegenwoordig door Cristina
Branco, Dulce Pontes en
Mariza. De Nederlandse
Nynke Laverman heeft hier
ook veel succes met het ver
tolken van de Fado… in het
Fries!

gen door Zé Manel Castro.
Tegelijkertijd bespeelt hij
virtuoos de uit twaalf snaren
bestaande Portugese gitaar
(guitarra), daarbij zeer goed
ondersteund door de jeug
dige Bruno Costa (26) op de
klassieke gitaar (viola). Sinds
drie jaar vormen zij een trio,
dat voornamelijk in Portugal
optreedt.

Zangeres Filipa (29) heeft in
2004 tijdens ‘De grote nacht
van de Fado’ in Lissabon de
eerste prijs gewonnen. Het
is haast niet voor te stellen
dat uit zo’n frêle lijfje zo’n
geweldig diepe en door
leefde stem kan komen!
Dat is tevens de grote kracht
van de Fado: niet alleen de
zang is belangrijk maar ook
de gelaatsuitdrukking en li
chaamstaal maken dat het
publiek, ondanks de taal
barrière, toch de intentie
voelt. Naast Filipa werd ook
indrukwekkend en koude
rillende bezorgend gezon

Doordat de Fadostijl in
Lissabon is ontstaan bren
gen de meeste liederen een
ode aan de prachtige hoofd
stad, zo ook deze avond.
Daarnaast, haast vanzelf
sprekend, een eerbewijs
aan Amália Rodrigues. Maar
ook een prachtig vertolkt
‘De schreeuw’, een stuk dat
ze zelf kort voor haar dood
componeerde. Alle mense
lijke gemoedstoestanden
kwamen aan bod en het is
(nogmaals) zeer spijtig dat
nu zo weinig mensen geno
ten hebben van een fantas
tisch concert.

Groepsfoto’s geven
stof tot discussie

De bijeenkomsten die het Genootschap Oud Zandvoort regel-

matig houdt in de Zandvoortse bibliotheek mogen zich altijd
verheugen in de belangstelling van de wat oudere inwoners

van Zandvoort. Ook vorige week dinsdag was de zaal weer

overvol. Deze keer toonde het echtpaar Kol oude groepsfoto’s.
Het was een komen en
gaan van bekende gezich
ten. Foto’s van de familie
Molenaar (Bonnie) gefoto
grafeerd op de Buureweg,
de toneelvereniging Op
Hoop van Zegen, het be
stuur van de Zandvoortse
Reddingsbrigade en het
zaalvoetbalteam van Rinko
leverden een groot aantal
reacties, maar ook discus
sies op over wie er nu wel of
niet op de foto’s staan. Jan
Kol regisseerde het uurtje
‘plaatjes kijken’ perfect. Zijn
vrouw verwerkte de verkre

gen gegevens ter plaatse in
de computer, zodat ze niet
meer verloren kunnen gaan.
Het was opmerkelijk hoe in
sommige gevallen de aan
wezigen van mening ver
schilden, overigens zonder
dat de strijd die soms los
barstte uit de hand liep. Het
bleef gemoedelijk en na een
uurtje was iedereen voldaan
en vond het jammer dat het
maar zo ‘kort’ had geduurd.
Dergelijke middagen zijn ze
ker een frequentere herha
ling waard.

Historische open dag

Aankomende zaterdag wordt de 2e historische open dag
gehouden in De Krocht. Maar liefst negen verenigingen die

een verleden hebben met Zandvoort, zullen acte de présence geven.

Foto: archief GOZ, bld18772

De volgende verenigingen
zijn aanwezig: De Wurf, De
B o m s c h u i t e n b o u w c l u b,
de Historische Werkgroep
Amsterdamse Waterleiding
duinen, de Nederlandse
Genealogische Vereniging,
het Zandvoorts Museum, de
Zandvoortse Bunkergroep,
het JuttersmuZEEum, het
Cruquius Museum en het
Genootschap Oud Zandvoort.
Belangstellenden kunnen
vragen stellen over hun
Zandvoortse voorouders,
Zandvoortse klederdracht, het

maken van modellen, kennis
nemen van de geschiedenis
van bunkers uit de Tweede
Wereldoorlog, strandjut
terij en nog veel meer. Het
Genootschap Oud Zandvoort
staat klaar met een aantal fo
toscanners en roept iedereen
op zoveel mogelijk foto’s mee
te nemen, opdat ze ter plekke
kunnen worden ingescand.
Voor dia’s wordt graag een
aparte afspraak gemaakt. De
open dag in De Krocht duurt
van 10.00 tot 15.00 uur en is
gratis toegankelijk.
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Diverse chocoladeletters
melk, wit of puur.
Hele maand november:

Malse Ierse kogelbiefstukken

‘n lekker stuk Noord-Holland
SMAAQ Zacht belegen
Zachtgerijpte voor zo’n 10 weken
nu 500 gr slechts € 4,95

3 stuks: € 6,-

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Grote collectie
Riverdale kaarsen
is binnen.
Ook te zien in de bladen
At Home + Linda
van december.

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Medina Woninginrichters

Burg. Engelbertsstraat 94b – Zandvoort
7 dagen per week geopend

q(Vouw)gordijnen qTapijt
023-531 78 40
qVitrages
qVinyl
Haltestraat 56
qLuxalex
qLaminaat
2042 LP Zandvoort
qZonwering
qParket
www.medina-woninginrichting.nl

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!
www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Koene Cleaning

www.de-bode.nl

“Wij leveren kwaliteit op maat”

Voor Pashouders

10% korting op onze wildspecialiteiten

Afkomstig uit de technische wereld was het

Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.

Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

voor Willem Koene eerst wennen om in de

schoonmaakbranche aan de slag te gaan.
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Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

Addie Ottho & Zn
Potgieterstraat 4
2041 PC Zandvoort
Telefoon 023 – 5717 287
Mobiel 06-5577 8563
Mobiel 06-1887 6726

ZandvoortPas houders 10% korting

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Deze pas is geldig vanaf 1 januari tot en
met 31 december 2009.
Uw op naam gestelde ZandvoortPas
wordt, tesamen met een welkomstkado,
eind december bij u thuis bezorgd.
Met de aangehechte tegoedbon voor een
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst
tijdstip gratis een Zandkorrel (miniadvertentie) plaatsen.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Snij
gerust wat
dikkere
plakken...
(Met zo’n prijsje kan dat best)
Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
 Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
 Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
 Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 391

Sinterklaasactie t/m 5 december
10% korting op onze accessoires
5% korting
op onze
pashouders
5% korting
op demeubelen
gehele collectie

Op vertoon
van de pas
20% korting op
alle dames en heren
ski/winterjassen

Bezoek ook onze
Kerstafdeling

Pashouders op alle
artikelen 5% korting.

Lijst van deelnemende bedrijven

Op vertoon van de pas:
100 gr van € 4,95
voor € 4,00

GRAND CAFÉ 25
Erwtensoep met
roggebrood € 3,-Maandag en dinsdag gesloten
Kerkstraat 25 - Tel. 5713510

Speculaas
cakeje
van 3.95 voor

2.95

OP=OP

Aanbod geldig tot en met woensdag 26 november 2008
en alleen in onze vestiging te Zandvoort.
Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 - 57 12 865
Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

Nu, tien jaar later, heeft hij ruim vijf jaar
een eigen groeiend facilitair bedrijf. “Ik ben

zijn allemaal even belangrijk voor mij. Ik doe

Naast de reguliere schoonmaak
biedt Koene Cleaning ook andere
diensten aan. Zoals kleine interne
verhuizingen, het verwijderen van
grafiti, het opleveren van bouw

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

Verzorging en vrije tijd:
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat
Autorijschool Duet - 06-54280393
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hobby -Art- Gasthuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - www.nympheia.com
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Chaozzz - Schoolstraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Schofies Kindermode - Haltestraat

het met heel veel plezier”, aldus Willem.

leuk! De complimenten steek ik
in mijn zak, dat neemt niemand
van me af”, lacht Willem enthou
siast. Naast het werk is er geluk
kig ook tijd voor een praatje: “Het
komt regelmatig voor dat ik met
de klant even gezellig een bakkie
kofie doe. Op zulke momenten
komen de verhalen los, daardoor
voel ik me ook persoonlijk erg bij
hen betrokken.”

Winkeliers:

Mode en trends:

trots op elk project, groot en klein, want ze

“Ik ben van de oude stempel:
je doet het goed of je doet het
niet. Werk afraffelen komt in
mijn woordenboek niet voor. Ik
sta garant voor het leveren van
kwaliteit, want dat is waar mijn
bedrijf voor staat”, vertelt Willem.
Via onder meer mondopmond
reclame heeft Koene Cleaning
in Zandvoort en omstreken veel
verschillende soorten klanten aan
zich weten te binden. Denk aan
het midden en kleinbedrijf, kanto
ren, het gemeentehuis, medische
hulpposten, zorginstellingen, trap
penhuizen en Verenigingen van
Eigenaren. Verder komt Willem
met zijn team ook regelmatig bij
de mensen thuis. Het mooiste aan
zijn vak noemt hij de waardering
en het contact met zijn klanten.
“Ja, dat is gewoon ontzettend

(in alfabetische volgorde)

schoon, technisch onderhoud,
dakgootreiniging, gevelonder
houd, glazenwassen, schoon
maaktechnisch advies en de le
vering van schoonmaakartikelen
en schoonloopmatten.

ZandvoortPas

Voor de ZandvoortPas houders
biedt Koene Cleaning 10% korting
op alle schoonmaakartikelen.
Koene Cleaning Service,
tel. 06  1432 4444. Voor informatie:
www.koenecleaning.nl of email
naar koenecleaning@xs4all.nl.

Wonen en onderhoud:
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat
Mark Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:
Grand Café 25 - Kerkstraat
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
She Satehcafé - Zeestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20
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Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

Zaterdag 22 november

‘Quincy’
Aanvang: 22.00 uur
Vrij entree

Grand Café Danzee - Kerkplein 8 - T. 023 571 22 52

Dorpsgenoten
Wie zeker niet mag ontbreken in deze rubriek, is Zwarte

Piet. Al heel veel jaren komt Sint Nicolaas met wel 100
Zwarte Pieten naar Zandvoort. Maar er is één Zwarte Piet

die de baas is over de andere en dat is de Hoofdpiet. Hij

is de oudste, de slimste en de sterkste Piet van allemaal.

2e Kerstdag
vijf-gangen Kerstlunch
44,50

Dus ben ik op zoek gegaan naar dorpsgenoot en Hoofdpiet
Michiel.

Tja, eigenlijk weet niemand precies waar Zwarte Piet van
daan komt. Zo rond de 19e eeuw was hij er ineens, als ‘knecht’
van Sinterklaas. Sommige oude Pieterbazen weten te vertel
len dat de eerste Piet een Ethiopisch slaafje Piter was
die door Nicolaas van Myra (later Sinterklaas)
zou zijn vrijgekocht. Uit dankbaarheid is
Pieter altijd bij Nicolaas gebleven en pas
veel later kwamen er andere Pietjes bij.
Zoals de Wegwijspiet, de Muziekpiet
en noem maar op.

Voor reserveringen:
023-5716119/info@tfaz.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

“Sport is goed
voor lichaam en geest”
www.sportinzandvoort.nl

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Ook in 2009 weer een jaar lang heel veel voordelen
met de ZandvoortPas!

Met de feestdagen in het vooruitzicht, kijken we toch alvast naar het nieuwe jaar.
Want ook in 2009 zal de ZandvoortPas het u weer voordeliger maken om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Pashouders opgelet:

Verleng nu uw ZandvoortPas,
dan kunt u weer een jaar lang profiteren
voor slechts € 5,00!

Nog geen ZandvoortPas?

Bestel dan nu ook snel uw eigen ZandvoortPas.
Voor slechts € 7,50 kunt u een jaar lang profiteren
van heel veel leuke aanbiedingen!

uit!
el plaatsen.
Reken zelf uw voordeel ortPas kunt u eenmalig gratis een Zandkorring!
Met uw nieuwe Zandvovolgende Zandkorrel maar liefst € 2,50 kort
Tevens krijgt u op elke
Vanaf 1 januari 2009 is de oranje ZandvoortPas 2008 niet meer geldig. De ZandvoortPas 2009 is geldig t/m 31 december 2009.
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We krijgen kouder weer eind deze week met een gure
en onstuimige noordwestenwind en waarschijnlijk ook

Hoofdpiet

1e Kerstdag
zeven-gangen Kerstdiner
69,50

APK

door Nel Kerkman

Guur weer
met winterse buien

enkele natte sneeuwbuien in het Zandvoortse. De aan-

bang voor water en heeft hij alle zwemdiploma’s gehaald.
Hoofdpiet is ook zeer technisch en samen met de Knutselpiet
repareren ze de stoomboot als die stuk is. Hij is een verwoede
zeiler en is net zoals Sinterklaas nooit zeeziek. “Want wat
waren de golven weer hoog dit jaar. Maar met hulp van de
grote redboot van de KNRM zijn we keurig aan land gezet.”
Het enige waar Hoofdpiet niet zo handig in is, is voetballen:
“laat mij maar liever klimmen en klauteren dat vind ik veel
leuker.” Natuurlijk doet hij dat niet zo vaak meer want hij
wordt ook een dagje ouder. Daar zijn de Klimpieten voor die
de cadeau’s in de schoorsteen werpen.

Zandvoort

De Hoofdpiet komt al heel wat jaartjes in
Zandvoort. Zo weet hij te vertellen dat
Sint Nicolaas in 1938 met de tram
kwam en dat de gymnastiekver
eniging in het mooiste theater
van Zandvoort Monopole een
geweldige turndemonstra
Hoe wordt je zwarte piet?
tie gaf. Ook waren de vlag
“Dat is niet zo gemakkelijk hoor.
gen uitgestoken en alle
Natuurlijk gaat ook een Piet
klokken werden geluid. Er
naar school. Naast rekenen, taal,
was nog een Zandvoorts
gymnastiek en aardrijkskunde
muziekkapel, dat voorop
(trouwens heel handig als je
liep bij de intocht. Wat een
Wegwijspiet wilt worden) leren we
feest was dat! Ook is Sint
daar nog vele andere dingen. Eerst
Nicolaas wel eens met de trein
ben ik natuurlijk een gewone Piet ge
gekomen en heeft hij een rondrit
weest en van de Pietenschool ben ik naar
met een open wagen of koets door
het Hogepietencollege in Madrid gegaan. Na
het dorp gemaakt. “Het mooiste vind
een zware studie heb ik mijn Superpietendiploma
ik toch”, vertelt Hoofdpiet nog even, “de
Hoofdpiet
gehaald. Als gewoon Pietje kan je allerlei grappen en
redboot en natuurlijk daarna op Amerigo door
grollen uithalen maar als Hoofdpiet niet. Nee, ik moet rege de Kerkstraat naar de burgemeester. Wat waren er weer veel
len dat alles in orde is en ik moet er onder andere voor zorgen kindertjes op het strand en het Raadhuis aanwezig. En wat
dat Sint Nicolaas niet omver wordt gelopen.”
speelde het Pietenorkest geweldig!” Op mijn vraag of er in
het grote boek nog stoute kinderen staan kijkt de Hoofdpiet
Hobby’s
me lachend aan. “Hoe kom je daar nu bij? In Zandvoort zijn
Hoofdpiet heeft zoveel hobby’s dat we ons maar beperken alleen maar brave kinderen!” Ergens hoor ik hem nog iets
tot een paar. Zo is hij hoofd duiker. Stel je voor dat tijdens zeggen over een begroting maar hij had zo een haast dat ik
een zware storm de pakjes overboord vallen, dan moet hij niet meer het ijne ervan weet. Ach ja, gelukkig is het een
met een paar Hulppieten alles opduiken. Verder is hij niet kinderfeest dat tot in lengte van jaren zal blijven.

Beaujolais Primeur bij café Neuf
Gewoontegetrouw is komende donderdag weer de intro-

staande koudere fase zat al een hele tijd in de weer-

kaarten en het onvolprezen Amerikaanse weermodel
kwam er eigenlijk als eerste mee begin november.
Een link hogedrukgebied
gaat min of meer voor an
ker boven de Atlantische
Oceaan en strekt zich tegen
het weekeinde helemaal uit
tot IJsland en Groenland.
Een groot lagedrukgebied
als tegenhanger ziet dan
kans om via NoordEuropa
naar het zuidoosten te
zakken. Tussen deze twee
grootmachten in komt een
ijskoude noordwest tot
noordcirculatie tot stand
die lucht van zeer hoge
breedten meevoert in zui
delijke richting.
Die vrieslucht wordt in het
honderden kilometers lan
ge traject over zee vele gra
den aangewarmd alvorens
deze de kust bij Zandvoort
bereikt. Duitsland en Polen
liggen in zo’n situatie wat
‘gunstiger’ dan het veel
meer Noordzeegevoelige
Nederland, maar ook bij
ons zal het tegen het week
einde slechts een graad of
6 zijn overdag, terwijl de
nachten iets landinwaarts
rond nul uitkomen.
Het Alpengebied trouwens
krijgt gegarandeerd te ma
ken met vrachten sneeuw
en er kan op sommige
plaatsen boven de 800
meter hoogte wel tot een
meter sneeuw gaan vallen
binnen een etmaal tijd. Er
wordt dus wel een duidelijk

ductie van de Beaujolais Primeur, de eerste wijn van het

jaar. En ook gewoontegetrouw maakt café Neuf er een
band van Kees Koek die al eerder in Neuf heeft gespeeld.

hapjes. Daarnaast heeft
café Neuf een speciaal VIP
arrangement samengesteld
en dat bestaat uit een 5 gan
gen verrassingsmenu van
de chef inclusief een glas

Op deze donderdag is er
over het algemeen veel
bewolking en regent het
vooral in de avond. De rest
van deze week houden we
die periodieke wisselvallig
heid, waarbij het vooral op
vrijdag geleidelijk minder
zacht wordt. Dan komen
er gure herfstbuien op ons
af, die vanaf dan een meer
winterse lading meebren
gen. Buien met stofhagel
en natte sneeuwvlagen
zijn dan goed mogelijk en
bovendien waait het daar
bij hard uit het noordwes
ten.
Na het weekeinde lijkt
het weer even wat zach
ter te worden, maar mo
gelijk volgt daarna weer
een herhaling van zetten
en keren de winters ge
tinte buien weer terug.
Zo’n situatie waarin het
regelmatig koud en guur
is gedurende het voortra
ject van de winter, pakte
voor de hoofdwinter in
een aantal gevallen goed
uit in het verleden. Dus
wellicht geen standaard
boterzachte winter deze
keer...
weerman Marc Putto
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Weer

feest van, inclusief een optreden van Different Cook, de

Tijdens het optreden wordt
de Beaujolais Primeur ge
serveerd. Toegangskaarten
zijn te koop bij café Neuf à
€ 7,50 en dat is dan inclu
sief een glas Beaujolais en

koudere trend gezet, die
mogelijk aanhoudt tot in
het begin van december.

Temperatuur

Beaujolais, een kopje kofie
en diverse hapjes voor € 35
per couvert. De aanvang van
de avond is tussen 18.30 uur

en 19.00 uur. De ervaring
leert dat het altijd snel gaat
met de kaartverkoop dus vol
is vol.

Wind
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Op 14 november organiseerde Bibliotheek Duinrand Zandvoort een superleeskring over Twee Vrouwen, het bekende
en verilmde boek van Harry Mulisch. Zijn roman was het

centrale boek tijdens de derde editie van de campagne Nederland Leest van de Stichting Collectieve Propaganda van
het Nederlandse Boek (CPNB).
Alle leden van de openbare
bibliotheken kregen het boek
cadeau en de lezers werden
aangemoedigd om in een
leeskring van gedachten te
wisselen.

Korte samenvatting

Laura is op weg naar Nice
om haar moeder te begra

ven. Gestrand in Avignon
schrijft ze in ijltempo haar
verhaal over de fatale liefde
met Sylvia. Door haar man
verlaten omdat ze geen kin
deren kunnen krijgen, begint
Laura een relatie met Sylvia.
Nadat Sylvia haar liefde voor
Laura heeft bekend, gaat ze
er stiekem vandoor om een

verhouding te beginnen met
de exechtgenoot van haar
geliefde. In een meeslepende
vertelling verweeft Mulisch
de fatale liefde tussen Laura
en Sylvia met de klassieke
noodlotsdrama’s van Orpheus
en Oidipoes.

Zandvoort leest

Gespreksleider Jet Haverkamp
stelde vragen als: wekt bijvoor
beeld de schrijver persoonlijk
een antipathie op om zijn
boeken te lezen? Of is het de
relatie tussen twee vrouwen
die u tot denken zet? Vindt
u het verhaal Twee Vrouwen,

dat in de jaren 70 geschreven
is, gedateerd of kan het nog
geplaatst worden in deze tijd?
Niet iedereen in de kring was
gecharmeerd van de schrijver
Mulisch en daardoor ont
stond een geanimeerde dis
cussie. Tenslotte kwam naar
voren dat het met elkaar van
gedachten wisselen toch een
andere kijk op het boek geeft
en het nodigt uit om het boek
nogmaals te lezen. En dat is
uiteindelijk de bedoeling van
de superleeskring. Op 8 janu
ari 2009 is er een nieuwe lees
kring, dan bij Pluspunt. Meer
informatie bij de bibliotheek.

Première van Oorlogswinter in Zandvoort
Oorlogswinter is een Nederlandse bioscoopilm van Martin
Koolhoven, gebaseerd op het gelijknamige boek van Jan
Cornelis Terlouw. De ilm draait vanaf 27 november in de

sfeervolle Zandvoortse bioscoop en is vanaf 12 jaar toegan-

kelijk. Het aangrijpende verhaal speelt zich af in de laatste,
ijskoude winter van de Tweede Wereldoorlog.
Op 27 november wordt in
Circus Theater Zandvoort
het startschot gegeven
voor een reeks activiteiten
rond de meeslepende ilm
Oorlogswinter. In de eerste
plaats ontvangen lezers van
de Zandvoortse Courant via
onderstaande lezersbon
twee weken lang korting
op het bioscoopkaartje. Op
vertoon van het bioscoop
kaartje kunt u gratis de

speciale expositie over de
oorlog in het Zandvoorts
Museum bezoeken. In het
JuttersmuZEEum staan
diverse oorlogsmateria
len tentoongesteld van de
Stichting Bunkermuseum,
ook is in het JuttersmuZEE
um de trailer van de ilm te
bezichtigen.

Activiteiten

In combinatie met uw bios

Lezersbon Oorlogswinter

coopkaartje zijn er nog veel
meer geweldige activitei
ten in Zandvoort te beleven.
Op 27 november, 13 en 20
december is er een bunker
wandeling onder leiding
van de bunkerploeg, met als
extraatje een kop snert. Bij
slecht weer wordt er uitge
weken naar het Juttersmu
ZEEum met een diapresen
tatie over de bunkers. Voor
bewoners die slecht ter been
zijn organiseert Keep them
Rolling afd. Zandvoort op
30 november een rit langs
de Zandvoortse oorlogsmo
numenten, met een bezoek
aan de 11 graven van de oor
logsslachtoffers 19401945
op het oude gedeelte van

de algemene begraafplaats
Zandvoort. Deze speciale
oorlogsmonumentenroute
wordt op 14 december, on
der begeleiding, op de iets
gemaakt. Op 21 december
geeft Marcel Meijer van de
Babbelwagen, voor aanvang
van de ilm in de bioscoop,
een digitale presentatie met
beelden over de afbraak en
herbouw van Zandvoort.
Tevens is er op die dag een
Keep them Rolling parade
met legervoertuigen op het
Gasthuisplein.
Alle activiteiten zijn in com
binatie met de ilm te boe
ken bij Circus Zandvoort en
via de VVV Zandvoort.

Oorlogswinter, de film

Tegen inlevering van deze bon krijgt u

€ 2,50 korting

Gasthuisplein 5

2042 JM Zandvoort
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toren heeft de status
van een gemeentelijk

monument. Het is gebouwd naar ontwerp

van J. Zietsma en ver-

ving de oude watertoren die in 1943 werd

vernietigd tijdens de

Tweede Wereldoorlog.
De watertoren is cultureel en industrieel
erfgoed

en

daarom

is het van belang de
toren te beschermen
en te behouden. Maar

ook ten omwille van
het bestemmingsplan

Middenboulevard? We
vragen het Gijs, Jerry
en Nienke.

Het is de ijskoude winter van 1945. De Tweede Wereldoorlog
is nog in volle gang. In het westen van Nederland heerst
grote honger, waardoor veel mensen naar het oosten trekken
om daar voedsel te vinden voor hun gezinnen. In een dorpje
in de buurt van Zwolle woont de veertienjarige Michiel die
niet kan wachten tot hij iets kan betekenen in het verzet.
Dit tot ergernis van zijn vader, die als burgemeester vooral
bezig is om escalaties in het dorp te voorkomen. Wanneer
Michiel onverwacht een opdracht krijgt, is hij vastbesloten
te bewijzen dat hij deze kan volbrengen. Hierdoor raakt hij
betrokken bij de gevaren van de oorlog.

Gijs de Roode, 24 jaar, leraar aardrijkskunde en CDA-raadslid:
“De huidige watertoren is voor Zandvoort een belangrijke ‘landmark’. De watertoren roept bij velen
nostalgische gevoelens op. Ik ben voor behoud van de watertoren als gemeentelijk monument voor
Zandvoort. Het CDA Zandvoort heeft vorig jaar een motie gesteund voor behoud van de watertoren,
helaas haalde deze motie niet de meerderheid in de gemeenteraad. Twee weken geleden heeft het
CDA nog een aanzet gegeven voor een ‘nieuwe attractie’ voor de watertoren, misschien is dit een
oplossing?”
Jerry Kramer, 25 jaar, werkzaam bij een architectenbureau en VVD-raadslid:
“Gelukkig hebben wij in Zandvoort een aantal raadsleden die zich erg nuttig maken. Zij willen zich
aan de watertoren vastketenen indien men de toren wil slopen. Het is te hopen dat de toren hun
actie overleeft. Ik stel voor om appartementen in het gebouw te realiseren, zoveel mogelijk achter de
bestaande bakstenen gevel. Een variant met een totale bebouwing rond de toren vind ik afgrijselijk,
dan kan je de toren beter opblazen.”
Nienke de Boer, 20 jaar, volgt een opleiding tot Manager Wonen en werkt bij Café Koper:
“Ik vind dat de watertoren echt niet gesloopt mag worden. Alleen al omdat ik ‘hem’ zou missen als ik
elke ochtend mijn gordijnen open doe en er tegenaan kijk! De watertoren is symbolisch voor Zandvoort
en hoort gewoon bij het dorp. Een nieuw te openen restaurant boven in de toren lijkt mij een goed
idee!”

Uit je herfst-dip-tip!
Stort je in het Sinterklaasfeest

Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten zijn weer in het land! Afgelopen zaterdag was de
spectaculaire intocht van de Goedheiligman. Maar dat wist je natuurlijk allang. Het is
weer tijd voor lootjes trekken, cadeautjes kopen en gedichten schrijven.
De uit je herfstdiptip van deze week: doe gezellig mee met
het Sinterklaasgevoel. Stort je in het feest van het jaar! Wie
wordt hier nou niet vrolijk van? Een handige tip: begin een
beetje op tijd met de voorbereidingen, want voor je het weet
is het pakjesavond. Maar wat als je het al zo druk hebt met
school, werk, vrienden en uitgaan? Waar moet je de tijd van
daan halen om ook nog eens met het Sinterklaasfeest bezig
te zijn?

Een site met meer dan 100 Sinterklaasrecepten voor het maken van o.a. pepernoten, marsepein,
speculaas en taaitaai poppen. Altijd lekker om met pakjesavond je vol te proppen met zelfge
maakte snoep en warme chocolademelk met slagroom.

www.sinterklaasgedichten.com

Op deze site vind je een handige rijmmachine, een rijmwoordenboek, rijmtips en het 10stap
penplan voor het schrijven van een origineel zelfgeschreven gedicht.

www.sinterklaassurprises.expertpagina.nl

Een site met allemaal leuke ideeën voor het maken van surprises. Stap voor stap wordt er aan
je verteld wat je moet doen.

www.sinterklaas.startpagina.nl

De stelling:

“De watertoren mag nooit, ook niet ten omwille van
het bestemmingsplan Middenboulevard, worden gesloopt”

www.sintrecepten.nl

Maximaal 4 personen per bon
De actie loopt van 27 november t/m 10 december

Circus Zandvoort

De Zandvoortse water-

Is gedichten schrijven niet je sterkste kant? En ben je ook niet erg creatief in het verzinnen van
originele surprises? Geen paniek. Hulp is in aantocht. De redactie van Jong heeft speciaal voor
jouw een paar handige sites op een rijtje gezet. Als je zin hebt, bezoek deze sites en doe inspiratie
op. Zodat je altijd iets achter de hand hebt als je er echt niet meer uitkomt! Have fun!

op een toegangskaart à € 7,50

Bioscoop/theater

Talk of the town

!
G
N
O
J

Op deze site vind je zo’n beetje alles over het Sinterklaasfeest. Een uitgebreide site met heel
veel handige links en leuke tips.

I Know Where It’s @
Donderdag 20 november:

Cabaretier Kasper van Kooten staat vanavond met
zijn voorstelling ‘Veelvraat’ op de planken van theater
Philharmonie. In deze voorstelling vraagt hij zich af hoe
de mens eigenlijk communiceert in een wereld waarin
iedereen altijd en overal bereikbaar is. Tekst, muziek,
spel, acrobatiek, humor, serieuze overpeinzingen en
imitaties; Van Kooten grijpt elk middel aan om zijn
verhaal te vertellen. Kaarten 1e rang kosten € 17,50.
Aanvang 20.15 uur.

Vrijdag 21 november:

Vrijdagavond is een heerlijke avond om sportief te
gaan doen! Wat dacht je van een uurtje squashen?
In het sportcenter van Center Parcs kun jij je uitle
ven op één van de drie banen. Voor een uur betaal je
€ 14,50. Rackets en bal zijn te huur aan de balie.

Zaterdag 22 november:

Er is vandaag een heuse rodeloperpremière van
de ilm Oorlogswinter in Circus Zandvoort. Wie
heeft het meesterwerk van Jan Terlouw niet ge
lezen? Circus Zandvoort zorgt voor een première
waardige avond inclusief rode loper en een hapje
en drankje! De aanvang van de voorstelling is
20.00 uur. Kaarten kosten € 7,50 en zijn te koop
bij de kassa van Circus Zandvoort.

Zaterdag 22 november:

Een superfeestje in de Lichtfabriek vanavond, name
lijk Tasteit! Onder andere Sunnery James & Ryan
Marciano, Lucien Foort, Carita La Nina zorgen voor ‘a
ine taste of real house music’! Het feest duurt van
22.30 tot 04.00 uur en kost € 15,. Mis het niet!

column
Surprise!

Het is weer tijd voor
Sinterklaas. Ik kijk er elk
jaar naar uit, want ik vind
Sinterklaas het leukste feest
van het jaar. Het begint
met de voorpret. Lootjes
trekken, cadeautje kopen,
het verzinnen van leuke
surprises en het schrijven
van gedichten. Voor mij is
Sinterklaas hét plaagmo
ment van het jaar. Zo heb
ik ooit eens een keertje
mijn broer goed te pakken
gehad. Een van zijn hobby’s
is vissen. Dat bracht me op
een leuk idee. Om achter de
locatie van het cadeautje te
komen moest hij eerst een
raadsel oplossen. “Vindt het
woord en sla je cadeautje
aan de haak.” De letters van
het woord zaten goed ver
stopt in mijn zelfgemaakte
‘chocoladetaart’ van in lau
we bonensoep opgeloste
ontbijtkoek met aardbeien
jam, honing, zand en veren.
Lekker smerig. Hoe viezer,
hoe beter. Ik hield het niet
meer, want mijn broer haat
het om vieze handen te krij
gen. De rest van de familie
hield het ook niet droog. Na
een beetje gepuzzel kwam
hij achter het woord. Op
naar de vijver. Ik had het
cadeautje waterdicht inge
pakt en in de vijver gegooid.
Het mooiste vond ik dat
ik het cadeautje aan een
touw met een zware steen
had vastgebonden, zodat
het mooi in het midden
van de vijver bleef drijven.
Na veel gedoe heeft mijn
broer een heel klein lullig
pakje met vishaken van
de Sint gekregen. Gelukkig
kon mijn broer er wel om la
chen. Maar hij zei nog wel:
“Wacht maar, volgend jaar
is het payback time.” Hij
heeft zijn woord gehouden.
Het jaar daarop was ik aan
de beurt. Alleen was het nu
nog een tikkeltje erger. Het
werd een koekje van eigen
deeg, alleen moest ik na het
ijskoude vijver ook nog eens
in een boom klim
men! Surprises?
Altijd leuk!

Sutiah

Supergezellige leeskring bij de Bieb
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Even bijbabbelen in de Babbelwagen
In hotel Faber, de stamlocatie van de Babbelwagen, was

het afgelopen zaterdagavond gezellig druk bij de diapresentatie over bijnamen. Het gekozen thema was een schot

in de roos. Het leverde herkenbare beelden op en diep weggezakte herinneringen kwamen te voorschijn.
Tekst en foto Nel Kerkman

In de grote en kleine zaal
zaten de ‘echte’ en ‘geïm
porteerde’ Zandvoorters
gebroederlijk naast
elkaar. Op twee grote
schermen werden de
afbeeldingen geprojec
teerd en van enthousi
ast commentaar voor
zien door Ton Drommel.
Als geen ander weet hij
uit te leggen hoe een fami
lie aan zijn bijnaam kwam.
“Bijnamen zijn beslist geen
scheldnamen en werden
vroeger zelfs aangetroffen in
geboorte en overlijdensak
tes. Iemand met een bijnaam
hoort tot de Zandvoortse adel,
daar moet je trots op zijn”,
aldus Drommel. Zo werden
bijnamen ook gebruikt als

naamgeving op huizen. De
digitale beelden waren door
Irma de Jong voorzien van bij
passende animaties, die een
speels karakter gaven aan de
voordracht.

Volkslied

In de pauze trakteerde Harry
Faase overheerlijke oliebol
len, waarmee hij aangaf

waar hij zijn bijnaam aan
te danken heeft. Het leuke
van al deze avonden is dat
er altijd vanuit de zaal com
mentaar wordt gegeven. Zo
vertelde een kleindochter
van ‘Vuisie’ (Paap) de
ware toedracht van
het ontstaan van de
bijnaam van haar opa.
Na bijna alle bijnamen
van Blauwe Krai, Gasco,
Pierie, Botje, Pumper,
Stompie enz. bespro
ken te hebben werd het
tijd voor het Zandvoorts
volkslied als afsluiting.
Daarna ging de schaal
met snack’s gespon
sord door hotel Faber
langs en werd er in de late
uurtjes nog gezellig verder
gekletst over ‘van wie ben jij
er ien’. Mocht u niet in de ge
legenheid zijn geweest om
deze avond bij te wonen?
Dan is er nog een herkan
sing op 13 december in ho
tel Faber, Kostverlorenstraat
15, aanvang 20.00 uur. Van
harte aanbevolen!

Messiah van Händel in Agathakerk
Volgende week vrijdag zal het Gelders-Utrechts Cantate
orkest en koor, onder leiding van Harry Brasser, een uitvoe-

ring van de Messiah van Georg Friedrich Händel in de Aga-

thakerk verzorgen. Solisten zijn: Caroline Stam (sopraan),
Martine Straesser (alt), Jan van Elsacker (tenor) en Frans Fi-

selier (bas). Het is de grote productie van de stichting Classic Concerts voor 2008.

Messiah (HWV 56) is
een oratorium van G.F.
Händel, gecomponeerd
in 1741 en voor het eerst
uitgevoerd in 1742 in
Dublin. Het werk, dat
in de meeste geval
len iets minder dan
tweeënhalf uur duurt,
wordt met name in de
Angelsaksische landen
vooral rond de Kerst uit
gevoerd, maar ook wel
in de Paastijd. Het werk
is verdeeld in drie delen
die zich richten op speciieke
gebeurtenissen in het leven
van Christus. Hoewel de
Messias zich bezig houdt met
het Nieuwtestamentische
verhaal van Christus’ leven,
werd een meerderheid van
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de teksten, geselecteerd uit
de Oudtestamentische pro
fetische boeken, gebruikt
om het verhaal te vertellen.
Händel had slechts 24 dagen
nodig om het werk te com
poneren: van 22 augustus

tot 14 september 1741. Wel
maakte hij in de loop der
tijd een aantal verschillende
versies van het meesterwerk.
Er is geen deinitieve versie
van Messiah; een aanzien
lijk aantal onderdelen, met
name de aria’s, is overgele
verd in verschillende
versies, die teruggaan
tot Händels tijd.
De Messiah wordt
op vrijdag 28 novem
ber aanstaande in de
Agathakerk aan de
Grote Krocht uitge
voerd. Het concert be
gint om 19.30 uur en
de kerk gaat om 19.00
uur open. De entree
bedraagt € 15 en do
nateurs van Classic
Concerts betalen slechts
€ 12. Kaarten zijn te koop bij:
Kaashuis Tromp en Bruna
Balkenende, beide aan de
Grote Krocht; VVV Zandvoort,
Bakkerstraat en op 28 no
vember aan de entree van
de kerk.
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Openingsfeest
vrijdag 28 november
van 16.00 tot 19.00 uur
Kom gezellig langs voor een
lekker drankje en hapje

Haltestraat 46 - Zandvoort 023-5737046 - www.laurelenhardy.nl
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Zingen voor publiek is altijd feest

door Dick ter Heijden - 50plus@zandvoortsecourant.nl

Glas-in-lood is een intrigerende
hobby geworden

Lezend in het door Pluspunt verspreide boekwerk in 2007
over de vele cursussen viel zijn oog op de aangeboden glas-

in-lood-opleiding. Tom Loos, onze bekende Zandvoortse

loodgieter, was een van de eersten die de cursus van Nora
Wiggers wilde volgen. Na een bezoek aan de open dag van
Pluspunt en kennismaking met Nora schreef hij zich samen
met zijn dochter Wendy in.

Tom Loos toont een glas-in-loodraam

Met zijn jarenlange soldeer
kennis en techniek was hij
misschien iets in het voor
deel ten opzichte van de vele
andere cursisten. Twee cur
sussen achter elkaar volgde
hij en stak veel op. Ook zijn
dochter Wendy is, dankzij
de gevolgde opleiding, in
middels een ervaren glasin
loodramenmaakster gewor
den en is daarmee gedreven
en overtuigd aan de slag. De
prachtigste ramen worden
bijna aan de lopende band
gemaakt. Dat doen ze in de
werkplaats, pardon in het
atelier, aan de Pasteurstraat
waar Tom zijn inrichting van

de voormalige werkplaats
heeft aangepast aan zijn
nieuwe hobby. Tom is kleu
renblind en kan daarom de
verschillende te gebruiken
glassoorten niet goed on
derscheiden. Daarom heeft
hij alle glastypen een eigen
nummer gegeven zodat hij
beslist niet misgrijpt. Een
nieuwe hobby is het glasin
lood maken zeker geworden.
Het is duidelijk dat de glas
inloodcursus bij Pluspunt
al bij heel wat mensen wat
heeft losgemaakt. Veertien
maanden geleden, bij de
opening van het nieuwe

Pluspuntgebouw, startte
Nora Wiggers een speciale
opleiding om Zandvoortse
belangstellenden de kunst
van het maken van glasin
loodramen aan te leren. In een
mum van tijd was haar eerste
cursus volgeboekt en werd er
gezellig en met veel overgave
getekend, glas en lood gesne
den en gesoldeerd. Wiggers is
met haar grote ervaring voor
alle deelnemers een enorme
steun en voorbeeld. Op een
sympathieke wijze weet zij
haar cursisten steeds weer
te motiveren, want het zit
ook wel eens tegen. Vanwege
de grote belangstelling werd
zelfs een tweede cursus ge
organiseerd waarin zij de cur
sisten van het eerste uur nog
meer technieken van het ma
ken van glasinloodramen
kon aanleren.
Ook in 2008 volgen de cur
sussen elkaar op. Vorige week
maandag is alweer een dub
bele cursus van zes weken ge
start. Heeft u ook belangstel
ling? Kom gewoon maandag
tussen 16.30 en 19.00 uur of
tussen 19.30 en 22.00 uur in
Pluspunt kennismaken met
Nora en haar deelnemers
groepen. Glasinloodramen
maken is werkelijk een intri
gerende hobby. Bel Pluspunt
voor meer inlichtingen:
0235719393.

Een werkelijk stralend Zandvoorts koor zorgde zondag-

middagmiddag in gebouw De Krocht voor een heerlijk muziekfestival. Het Najaarsconcert van het ANBO-koor Voor
Anker met geschoolde mannen en vrouwenstemmen (van

zelfs boven de 80 jaar) wist moeiteloos het toegestroomde
publiek te boeien.

ANBO-koor Voor Anker

Maar liefst 21 zangstukken
stonden op het programma
die door het 40koppige
koor zuiver en melodieus ten
gehore werden gebracht.
Solisten als Martha Koper
(sopraan) en Afra Schaper

(alt) maar ook koordirigent
Wim de Vries ontvingen veel
applaus voor hun perfecte
zangstukken. Aan de piano
de trouwe begeleider Theo
Wijnen die met speels gemak
de vele gevarieerde zangstuk

dinsdag 25 november de traditionele cadeaumarkt bij zorg-

centrum A.G. de Bodaan in Bentveld georganiseerd. Altijd
een zeer kleurrijk geheel waar veel moois en leuke cadeaus
te koop worden aangeboden.
Steeds weer is er verras
send veel te kiezen tegen
zeer voordelige prijzen. En
dat komt natuurlijk goed
uit want de verjaardagen
van twee zeer overjarige
50plussers (Sinterklaas

en de Kerstman) moeten
natuurlijk gepast worden
gevierd. In de stemmige
Blauwe Zaal van de Bodaan
zijn elk jaar weer een keur
van kraampjes opgebouwd
die de meest diverse cadeau

artikelen te koop aanbieden.
Ook de vele organisaties die
vrijwilligerswerk hoog in het
vaandel hebben staan zijn
wederom te gast. Uiteraard
is het daar de gehele dag
goed toeven want met een
lekker kopje kofie, thee of
ander drankje worden de
vele bezoekers gastvrij ont
haald en kan men nog even
nagenieten van de nieuwe
aankopen voor de komende
feestdagen.

Volgens koordirigent en repe
titor Wim de Vries zal het koor
in 2010 haar 40 jaar bestaan
gaan vieren. Uiteraard kun
nen we dan ook weer op een
groots Najaarsconcert reke
nen. Volgens De Vries zal daar
om volgend jaar vooral een
jaar worden van hard werken
en veel repeteren. Toch vraagt
hij ook of nieuwe leden zich
bij het koor willen aansluiten.
Er is geen leeftijdsgrens. Elke
woensdagmiddag (vanaf 14.15
uur) wordt er gerepeteerd in
het Gemeenschapshuis in
Zandvoort. Altijd reuze ge
zellig en zeer leerzaam. Na
aloop van het concert ont
vingen de solisten een bloe
menhulde en werden ook alle
koorleden niet vergeten.

Sportclub Unicum 35 jaar
Vorige week woensdag was het weer een klein feestje op de

Brinck in Nieuw Unicum. De jarige sportclub S.C. Unicum ’73

reikte traditioneel weer de prijzen uit aan de deelnemers
van de competities ‘Bal over Net’, rolstoeltennis en ‘Jeu de
boules’. Een gezellige bijeenkomst waar de meest sportieve
deelnemers prachtige bekers in ontvangst namen.

Grootse cadeaumarkt in Huize Bodaan
Zoals al enkele jaren achtereen het geval is, wordt er op

ken begeleidde. Een hecht
koor waarvan de leden het
zingen voor publiek gewoon
het einde vinden. En ook dat
straalt er van af.

Gerard v.d. Bor (l) en Gerard Schilpzand

Vanwege het 35jarig bestaan
vierde het vrijwilligerscorps
dat met een gezellig feest
aan de overkant van de weg
in pannenkoekenrestaurant
De Duinrand. Want ook de
meeste vrijwilligers zijn al
jaren elke week belangeloos
aan het werk voor de sport
club. Een waardering die zeer
op prijs werd gesteld.

Bij de oprichting was
Sportclub Unicum ’73 di
rect al een unicum. Alleen
gehandicapten, afkomstig
uit Nieuw Unicum, waren
lid. Tafeltennis, biljarten,
rolstoelraces in en rond de
faciliteit, jeu de boules en
allerlei jaarlijkse sportdagen
waren toen de belangrijkste
sportbijeenkomsten. Binnen

vijf jaar werd het ook mo
gelijk dat valide sporters lid
mochten worden. Een nog
grotere groei werd daardoor
mogelijk en uitbreiding, met
onder andere een tennis
baan, maakte juist de be
langstelling voor deze sport
club in de directe regio van
Zandvoort en Bentveld groter.
Uit dat verre verleden over
leefden twee afdelingen de
tijdgeest, waarin de minder
gehandicapten zelfstandig
gingen wonen en er steeds
zwaarder gehandicapten ‘in
stroomden’. Minder hand en
armfuncties maakten onder
andere tennis en tafeltennis
minder geëigend voor deze
bewoners. Anno 2008 en dus
35 jaar later zijn 50plussers
Gerard Schilpzand en Gerard
van de Bor met een grote
groep vrijwilligers de drijven
de krachten achter ‘Bal over
Net’, een aangepaste tennis
versie voor rolstoelers, en Jeu
de boules in eveneens aange
paste vorm. Wekelijks zorgen
zij voor veel speelplezier voor
tientallen gehandicapte be
woners en belangstellenden
van buiten.
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Gemeentelijke publicatie week 7 - 2008
Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 11 november
en de verdere in week 46 door het college genomen besluiten
zijn 18 november vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

indejaarsuitkering 2008

De gemeenteraad van de gemeente Zandvoort heeft beslo
ten uitvoering te geven aan voorgesteld beleid van het Rijk
om extra geld beschikbaar te stellen voor de uitvoering van
armoedebeleid.
Dit betekent dat ieder huishouden met een inkomen tot
maximaal 120% van het sociaal minimum een eenmalige
eindejaarsuitkering zal ontvangen van € 50,.
Indien u bekend bent bij de gemeente Zandvoort met een
Wwb uitkering, een langdurigheidtoeslag, een toeslag ou
deren en chronisch zieken, een toeslag voor schoolgaande
en/of sportende kinderen dan behoort u automatisch tot
de doelgroep die € 50, gaat ontvangen. U ontvangt hier
over deze week schriftelijk bericht. U hoeft dus zelf niets
te doen.
Wanneer u niet bekend bent bij de gemeente Zandvoort en u
denkt op grond van het bovenstaande recht te hebben op de
eenmalige eindejaarsuitkering, dan kunt u contact opnemen
met de gemeente Zandvoort en een aanvraag indienen. U
kunt dagelijks langskomen om een aanvraagformulier op te
halen of bellen met de afdeling Maatschappelijke zaken en
diensverlening, telefoon: 5740100.
Om te kunnen beoordelen of u recht heeft op deze toeslag
mag uw maandelijks netto inkomen inclusief vakantiegeld
niet hoger zijn dan:
€ 1.069,63 voor een alleenstaande
€ 1.375,23 voor een alleenstaande ouder
€ 1.528,04 voor gehuwden/samenwonenden
Aan deze bedragen kunt u geen rechten ontlenen.
Heeft u nog vragen? Neemt u dan telefonisch contact op
met de afdeling Maatschappelijke zaken en Dienstverlening,
telefoon: 5740100.

tra Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert dinsdag 27 november. Op de
agenda staat:
 Opening
 Loting
 Vaststellen agenda
 Vaststellen notulen van 30 september 2008
Hamerstuk:
 Welstandsnota strand
 Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Strand
en Duin
 Evaluatie parkeerbeleid Brederodebuurt
 Sluiting

Vervolg gemeentelijke publicatie week 47

De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal. De
entree vindt u aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om
19.30 uur open. De agenda kan na sluiting van deze krant
nog wijzigen. U vindt de meest recente agenda op de web
site. Van de definitieve agenda zijn tijdens de vergadering
ook exemplaren beschikbaar. Agenda, raadsvoorstellen en
conceptbesluiten liggen tijdens openingstijden ter inzage
bij de Centrale Balie en zijn tevens tegen betaling algemeen
beschikbaar. De raadvergadering wordt tussen 20.00 uur
en 22.00 uur live uitgezonden door ZFM (kabel FM 104.5,
ether FM 106,9).

voorgelegd, inclusief de begrotingsrapportage 20083, en die
financiële consequenties tot gevolg hebben, vanaf heden
tot en met 9 december 2008 ter inzage bij de balie van het
gemeentehuis.

Commissie Raadszaken

Ontwerpbestemmingsplan Boulevard Noord artikel 3.8
WRO met bijbehorende Ontheffing Wet geluidhinder

De Commissie Raadszaken vergadert op 25 november vanaf
20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur open. De
entree vindt u aan het Raadhuisplein. Op de agenda staat:
 Opening
 Vaststellen agenda
 Besluitenlijsten 16 oktober 2008
 Vast agendapunten
 Wijzigingsplan bestemmingsplan Kostverlorenstraat e.o.,
perceel Kennemerweg.
 Onttrekking wegennet
 Uitgangspunten erfpacht Middenboulevard
 Varianten hoorcommissie
 Rondvraag
 Sluiting
De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd
zijn. De meest recente agenda vindt u op de website. In deze
commissie kunnen burgers het woord voeren over onderwer
pen op de agenda. Aanmelding vooraf is niet nodig.

Commissie Planning en Control

De Commissie Planning en Control vergadert op 26 november
vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur
open. De entree vindt u aan het Raadhuisplein. Op de agenda
staat:
 Opening
 Vaststelling agenda
 Besluitenlijsten van 14 en 15 oktober 2008
 Vaste agendapunten
 Subsidieverzoek Stichting Jazz in Zandvoort voor het organi
seren van jazzconcerten in gebouw De Krocht
 Belastingverordeningen 2009
 Begrotingsrapportage 20083 (Berap 3)
 Plankosten project Middenboulevard
 Rondvraag
 Grondexploitatie Louis Davidscarré
 Sluiting
De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd
zijn. De meest recente agenda vindt u op de website. In deze
commissie kunnen burgers het woord voeren over onderwer
pen op de agenda. Aanmelding vooraf is niet nodig.

Begrotingswijzigingen

Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeentewet lig
gen de begrotingswijzigingen van de agendapunten die op 9
december 2008 aan de gemeenteraad ter vaststelling worden

Commissie Welstand en Monumenten

Op 20 november vergadert de Commissie Welstand en Mo
numenten. De vergadering begint omstreeks 15.00 uur in de
commissiekamer. De exacte begintijd is afhankelijk van de
agenda. U kunt hiervoor het beste even contact opnemen met
de werkeenheid Bouwen, tel. (023)5740100.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort
maken bekend dat overeenkomstig het bepaalde in artikel
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht met ingang van 21 november
2008 gedurende zes weken ter inzage ligt het ontwerpbestem
mingsplan Boulevard Noord.
Plangebied
Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het gebied
dat wordt begrensd door:
 de Burg. Van Alphenstraat;
 de Van Speijkstraat;
 het Stationsplein;
 de Ir. E.J.J. Kuindersstraat;
 de Zeestraat;
 de Burg. Engelbertsstraat;
 de Van Heemkerckstraat;
 de Boulevard Barnaart.
Aard
Het bestemmingsplan moet voldoen aan het geldende
Europees, rijks, provinciaal en gemeentelijk beleid. Beslo
ten is om zoveel mogelijk de feitelijke situatie in het be
stemmingsplan vast te leggen. Het plan heeft daarom een
hoofdzakelijk conserverend karakter. Daarnaast wordt in
het bestemmingsplan de mogelijkheid geboden om onder
bepaalde in het plan beschreven voorwaarden de paviljoens
langs de Boulevard Barnaart beperkt fysiek en functioneel
uit te breiden.
Terinzagelegging
Het ontwerpbestemmingsplan, bestaande uit een plankaart,
toelichting en regels, ligt gedurende de openingstijden ter
inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis (ingang
Swaluëstraat) en in de openbare bibliotheek, Prinsesseweg
34 te Zandvoort.
Zienswijzetermijn
Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een ieder
schriftelijk dan wel mondeling zijn zienswijze kenbaar maken.
Schriftelijk dienen zienswijzen kenbaar gemaakt te worden bij
de gemeenteraad (Postbus 2, 2040 AA Zandvoort). Voor een
mondelinge reactie kan contact worden opgenomen met de
heer A. Hoogesteger (juridisch), bereikbaar onder nummer 06
– 54 68 50 57 of mevrouw T. Versteegen (stedenbouwkundig),
bereikbaar onder nummer 023 – 574 01 00.

Ontheffing Wet geluidhinder (artikelen 110a en 110b)
Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken bekend
dat zij voornemens zijn om ten behoeve van het bestemmings
plan “Boulevard Noord” een besluit te nemen tot het vaststel
len van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare
geluidsbelasting (verkeerslawaai) als bedoeld in artikel 110a
van de Wet geluidhinder. Het besluit heeft betrekking op de
paviljoens Boulevard Barnaart 14 en 16.
Procedure
Het ontwerpbesluit ligt met ingang van 21 november 2008
gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het
gemeentehuis (ingang Swaluëstraat) en in de openbare biblio
theek, Prinsesseweg 34 te Zandvoort.
Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een ieder
schriftelijk dan wel mondeling zijn zienswijze kenbaar maken.
Schriftelijk dienen zienswijzen kenbaar gemaakt te worden
bij het college van Burgemeester en wethouders (Postbus 2,
2040 AA Zandvoort). Voor een mondelinge reactie kan contact
worden opgenomen met de heer A. Hoogesteger, bereikbaar
onder nummer 06 – 54 68 50 57.

n ekomen ver
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Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

Zandvoort:
 Linnaeusstraat 1 t/m 11, sloop riolering, ingekomen 10 novem
ber 2008, 2008208S.
 Burgemeester v.Alphenstraat 108, vernieuwen race control
tower, ingekomen 10 november 2008, 2008211Rv 2e fase.
 Kerkplein 6, plaatsen terrasschotten , ingekomen 12 november
2008, 2008212Lv.
 Dorpsplein 2, gedeeltelijk veranderen bedrijfsgebouw, inge
komen 12 november 2008, 2008213Lv.
Bentveld:
 Groot Bentveld 13, gedeeltelijk veranderen tuinmuur, inge
komen 11 november 2008, 2008210Rv.

Ontwerpbesluit aanvraag kapvergunningen

 Zandvoortselaan 127, één populier, aanvraag ingekomen 23
oktober 2008, overlast.
 Parnassialaan 19, één berk, aanvraag ingekomen 24 oktober
2008, berk is van slechte kwaliteit.
De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunningen lig
gen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens
openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een ter
mijn van zes weken na publicatie hun zienswijzen schriftelijk
kenbaar maken bij het college van de gemeente Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Kapvergunningen verleend

 Kostverlorenpark, 70 bomen, diverse soorten, verleend op 14
november 2008.

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen
hebben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande beslui
ten in beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen
van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een
schorsende werking wordt pas bereikt nadat de president
van de rechtbank dat in een voorlopige voorziening heeft
bepaald. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek
om voorlopige voorziening indienen bij de president van de
rechtbank te Haarlem. Een dergelijk verzoekschrift dient ver
gezeld te gaan van een kopie van het beroepschrift. Voor het
indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt
griffierecht geheven.

Verkeersmaatregelen feestmarkt 2008

Het college van Burgemeester en Wethouders meldt het instel
len van de volgende maatregelen i.v.m. de feestmarkt 2008:
1. de plaatsing van fysieke maatregelen inclusief een geslo
tenverklaring door het plaatsen van de borden model C01 van
bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
1990 op de volgende locaties:
 in de Achterweg om verkeer richting de Haltestraat tegen
te gaan;
 in de Diaconiehuisstraat direct ten westen van de Nieuw
straat;
 in de Koningstraat direct ten westen van de Oosterstraat;
 in de Kanaalweg direct ten westen van de Oosterstraat;
 in de Willemstraat direct ten westen van de Prinsesseweg;
 in de Oosterstraat direct ten noorden van de Prinsesseweg;
 in de Prinsesseweg (noordelijk en zuidelijke rijbaan) direct
ten westen van de Koninginneweg;
 in de Schoolstraat direct te noorden van de Louis Davids
straat;
 in de Cornelis Slegersstraat direct te zuiden van de Louis
Davidsstraat;
 in de Grote Krocht direct ten Noorden van de Hogeweg;
 in de Oranjestraat direct ten noorden van de Hogeweg;
 in de Swaluëstraat direct ten noorden van het Gasthuis
plein;
 in de Pakveldstraat direct ten oosten van de Swaluëstraat;
 op het Gasthuisplein direct ten zuiden van de aansluiting
met de Gasthuisstraat;
 op het Dorpsplein direct ten oosten van de Sandrinastraat;
 in de Haltestraat direct ten zuiden van de Zeestraat;

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. 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. In
dien 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.
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.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag
t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 – 16.00 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
klachtenco rdinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30  16.00 uur
Donderdag:
08.30  20.00 uur
Vrijdag:
08.30  12.30 uur
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
Tollensstraat 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 collegelid
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling
verwezen wordt.

2. op woensdag 26 november 2008 de borden E01 (Verboden
te parkeren) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens 1990 met onderbord ‘zondag aanstaande’ te
plaatsen op de locatie van de feestmarkt 2008 om zodoende
de locatie vrij te houden van geparkeerde auto’s;

Vragen over een bouwplan?

3. vergunningshouder voor de desbetreffende wegen kunnen
parkeren op het De Favaugeplein vanaf zaterdag 29 november
2008 na 12.00 uur tot en met maandag 1 december 2008 tot
12.00 uur;

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van
www.werkeninzandvoort.com.
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort.

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

adventure race
Pepijn Paap 3e tijdens NK Adventure Race
Anderhalve week geleden vond in de Belgische Ardennen

het Nederlands, en Belgisch, Kampioenschap Adventure
Race plaats. Een 225 km lange wedstrijd die lopend, met

de mountainbike, kayak, klimmend en oriënterend moest

worden afgelegd. De deelnemers hadden tussen de 24 en
30 uur de tijd om het parcours te slechten.

Pepijn Paap

Onze plaatsgenoot Pepijn
Paap deed dit keer mee in
het mixed klassement sa
men met José Hamer en
met als doelstelling het po
dium te halen. Miezerige re
gen afgewisseld met linke
plensbuien, modderachtige
en sompige bospaden, koud
water doorwadingen en een
nacht met temperaturen
rondom het vriespunt wa
ren de uitdaging.
Al snel bleek dat het geen
eenvoudige wedstrijd was,
het glooiende terrein en

futsal

moeder natuur maakten het
een ware slijtageslag. Van
de 31 teams zijn er 14 (!) uit
gevallen. Met name de kou
eiste zijn tol. Paap en Hamer
probeerden goed voor elkaar
te zorgen en zaten goed in
de wedstrijd. Er werden de
eerste 20 uur geen naviga
tiefouten gemaakt en alle
controlepunten werden sim
pel gevonden. Natuurlijke
obstakels werden overwon
nen, bijvoorbeeld door mid
den in de nacht tot navel
hoogte de ijskoude rivier
de Warche al lopende te

Helaas werden de mannen
vroeg in de ochtend gecon
fronteerd met een lekke
band die vervangen moest
worden. Door de bizarre
modderachtige omstandig
heden verloor het team een
dik uur tijd door aan de iets
te sleutelen. De modder was
zo hardnekkig dat de onder
delen de nodig waren om de
band te vervangen, niet los
te krijgen waren. Het duo
besloten toen om tactisch
gezien een aantal punten
over te slaan en richting
finish te gaan. Elke 5 mi
nuten na 13.30 uur over de
finish zou namelijk straf
punten opleveren. Het team
inishte, na 29 uur ploeteren,
een uur binnen de tijd om
dat het laatste deel van het
parcours simpeler was dan
verwacht. Achteraf bleek dat
het team op 1 punt na de 2e
plaats had gemist, maar ze
waren uiterst tevreden met
hun derde plaats. Paap en
Hamer gaan zich nu voor
bereiden op het wereldkam
pioenschap volgend jaar in
Portugal.

ZSC’04. In de Korverhal ontving de Zandvoortse ploeg Pro-

motie De Eersteling uit Badhoevedorp, die op dit moment in
de onderste regionen van de tweede klasse verblijft. ZSC’04
echter speelt mee voor de eerste periodetitel.
De wedstrijd kenmerkte zich
doordat bij ZSC’04 de op
drachten niet goed werden
uitgevoerd. Ondanks de ver
woede pogingen van de coa
ches Vincent Fleers en Marcel
Paap, om ZSC’04 bij de les te
houden. “Het was gewoon
heel simpel. Zodra je zag dat
mensen hun taak niet goed

uitvoerden, kwamen we in de
problemen. Op het moment
dat we dit weer wel deden en
extra gas gaven, maakten we
gewoon weer de doelpun
ten”, aldus coach Paap.
In de eerste helft nam ZSC’04
weliswaar een voorsprong,
maar de Badhoevedorpers

Softballers in 3e klasse

De KNBSB heeft de voorlopige competitie-indelingen voor het seizoen 2009 gepubliceerd.
De heren van ZSC doen na het kampioenschap van vorig jaar een stapje omhoog naar de
3e klasse D. De dames zijn opnieuw ingedeeld in de 6e klasse E.
De 3e klasse D is een regi
onaal getinte afdeling met
voor het grootste deel stan
daardteams. De ZSCheren
ontmoeten in deze klasse
AMVJ/US (Amsterdam),

B a d h o e v e d o r p , T I W/
Survivors (Diemen), RCH/
Pinguins 2 (Heemstede) en
de Haarlemse teams DSS
2, Kinheim, Olympia H en
Sparks.

De dames van ZSC treffen
als tegenstandsters DSS 6,
Olympia 7 en 8, Schoten 2,
THB 4 en Flags 2. De com
petitie begint op 11 april
2009.

voetbal - zaterdag
Zaterdagelftal heeft het moeilijk

Het heeft even geduurd maar nu is dan eindelijk het eerste

partij maar ze konden opnieuw het doel niet vinden. Ondanks een redelijk groot over-

kandidaat degradant Geel Wit een gelijkspel uit de strijd

toe te dienen. Op het voormalige eiland waren onze plaatsgenoten zeker niet de minste

wicht, met name tijdens de 2e helft, en een aantal grote kansen werd er verloren met 2-0.
Hierdoor dreigt Zandvoort naar de onderste regionen van de 2e klasse A af te zakken.

Het is het herenteam van The Lions zaterdag niet gelukt om de routiniers van Akrides 4

met een nederlaag naar huis te sturen. In de Korver Sporthal werd een 59-74 nederlaag

geleden. Het damesteam heeft opnieuw een wedstrijd met klein verschil verloren. In de

Stein Stobbelaar verdedigt

kwamen voor rust toch weer
op gelijke hoogte, 22. Na de
rust begon het bij ZSC’04 iets
beter te draaien. Uiteindelijk
wonnen de Zandvoorters het
duel met 64, maar over de
gehele wedstrijd genomen
kan het spel van Zandvoortse
zijde toch slecht genoemd
worden.
Door de winst blijft ZSC’04
wel zicht houden op de pe
riodetitel. Als op woensdag
3 december tegen United
wordt gewonnen, dan heeft
ZSC’04 deze titel.

Na de thee was het weer
Akrides dat de schrijver
het meeste werk bezorgde.
Zandvoort moest wat meer
aanvallend gaan spelen maar
als de schoten niet vallen,

houdt het gewoon op. Ook
nu. Met 8 punten achter
stand begon Lions aan een
bijna onmogelijke opgave
om dit geroutineerde team
te verslaan. Uiteindelijk werd
met 15 punten verschil verlo
ren, 5974.

Dames

Coach Richard Koper kon he
laas niet over de steeds meer
in vorm komende Bercis Metz
beschikken en dat merk je di
rect onder het bord in zowel
de verdediging als in de aan
val. Het verschil werd in het
eerste kwart duidelijk. Lions
was toen een groot aantal
minuten niet in staat de
bal door de ring te mikken.
Daarna ontstond een span
nende strijd die uiteindelijk
in Amsterdams voordeel ein
digde. Complimenten kreeg
Kim Monteauban van haar

coach voor haar getoonde
spel en inzet: “Kim heeft zeer
sterk gespeeld. Zowel aanval
lend als verdedigend was zij
overal te vinden en scoorde
terloops ook nog een 7 pun
ten. Voor de rest kan ik spre
ken van een offday van mijn
team. Ik vond dit de slecht
ste wedstrijd van dit seizoen.
Nu gaan verlieswedstrijden
doorwerken daarom hoop ik
dat we snel uit die negatieve
spiraal komen.”
De eerstkomende wedstrijd
voor de Zandvoortse heren is
op 29 november aanstaan
de als de reserves van Onze
Gezellen te gast zullen zijn
in Zandvoort. Deze wedstrijd
begint om 19.15 uur. Het da
mesteam speelt komende
zaterdag een thuiswedstrijd
tegen AMVJ. Die wedstrijd
begint om 17.30 uur.

punt binnen. SV Zandvoort zondag heeft uit bij medeweten te halen en staat nu niet meer puntloos onderaan.
De mannen van trainer Jamal
hebben nog en lange weg te
gaan maar vorige week con
stateerde deze krant al dat
er vooruitgang geboekt is.
In Haarlem, onder de rook
van de kathedraal, ontstond
een wedstrijd met twee ge
zichten. De eerste helft was
duidelijk voor onze plaatsge
noten die door een doelpunt

judo

Amsterdamse Apollohal waren The Falcons met 46-42 te sterk.

Verdedigende actie van Ron v.d. Meij en Niels Crabbendam

voetbal - zondag
Eerste zondagse punt is binnen

Het zaterdagelftal van SV Zandvoort is er zaterdag niet in geslaagd om Marken een slag

basketbal
Heren en dames zonder punten

Bij de heren begon het al
in het eerste kwart en dan
vooral tegen het einde
daarvan. Akrides kreeg van
de Zandvoortse verdediging
de gelegenheid om tot 4
keer toe aan te leggen van
buiten de driepuntscirkel
en alle 4 de schoten gleden
probleemloos door de ring;
dan sta je ineens achter met
2714. Het tweede kwart
gaf een andere aanblik.
Zandvoort begon te sco
ren en verdedigde strakker
waardoor vooral de driepun
tenkoning aan IJmuidense
kant het een stuk moeilijker
kreeg.

Moeizame winst ZSC’04

Het was afgelopen vrijdag een moeilijke avondje futsal voor

22

doorkruizen. Rond een uur
of 5 in de ochtend begon de
vermoeidheid op te spelen
en was de scherpte er een
beetje vanaf. Kleine foutjes
werden gemaakt waardoor
niet meer de optimale route
gekozen werd.

softbal
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“Wij waren bijna de hele
wedstrijd de betere ploeg en
speelden veel meer op hun
helft dan zij bij ons. De beide
doelpunten zijn uit counters
gekomen. Ik maak mij niet
zo druk dat we niet scoren,
we krijgen pas problemen
als we niet meer creëren en
dat is nog steeds het geval.
Als Nigel Berg de kansen uit
de eerste helft voor 50% had
benut, sta je gewoon met
02 voor bij rust. Ik denk ook
dat de bovenste vier ploegen
voor ons te hoog gegrepen
zijn maar dat is niet erg. We
hebben een jong team en
dat moet nog helemaal ge
vormd worden”, zegt een nog
niet verslagen Piet Keur. Hij
heeft gelijk. Zandvoort be
gon fel aan de wedstrijd en
liet zich de kaas niet van het

brood eten en speelde voort
varend, veelal op de helft van
de gastheren. Deze konden
zich beperken tot counteren
en dat gebeurde dan ook. In
de 17e minuut kon keeper
Boy de Vet in eerste instantie
een hard schot nog stoppen,
maar de rebound verdween
achter de Zandvoortse sluit
post. Daarna was het eigen
lijk alleen maar Zandvoort
dat domineerde echter, zoals
al vermeld, onder resultaat.
En kwartier na rust was het
weer Marken dat De Vet
het nakijken gaf en een vei
lige marge van 2 doelpun
ten kreeg. Ondertussen had
Berg de nodige kansen om
zeep geholpen waarvan er
een zeker een doelpunt had
moeten worden. Alleen voor

de keeper wachtte hij te lang
met schieten waardoor er als
nog een Markens been in de
weg zat. Wat Zandvoort ook
probeerde het lukte gewoon
niet en toen Sven van Nes zijn
tweede gele kaart kreeg was
het over. Opnieuw een ne
derlaag zonder zelf te scoren.
“Zaterdag wordt voor ons een
cruciale wedstrijd. Dan spelen
we de inhaalwedstrijd tegen
in mijn ogen een van de min
ste ploegen uit de competitie,
WVHEDW. Deze wedstrijd
moet hoe dan ook gewon
nen worden. Ik voorspel dus
niet bepaald een mooie wed
strijd”, sluit Keur af. Overige
uitslagen 2e klasse A: HCSC
– DVVA: 2–1; Monnickendam
– Amstelveen: 1–1; HBOK –
ZCFC 6 – 2 en Kennemerland
– Swift 20.

handbal

Verlies handbalsters ZSC

Het dames zaalhandbalteam van ZSC heeft de uitwedstrijd
tegen Zeeburg 2 in Diemen niet met een overwinning
kunnen afsluiten. Na een 9-6 achterstand bij de rust werd
uiteindelijk met 18-12 verloren.
In het begin van de wedstrijd
was er een gelijkopgaande
strijd, waarin Zeeburg gelei
delijk aan een overwicht kon
opbouwen. Nadat Daphina

van Rhee met een beenbles
sure uitviel, werd het nog
moeilijker dan het al was voor
de Zandvoortse dames. In de
2e helft zag ZSC geen kans de

achterstand weg te werken.
Zeeburg wist de voorsprong
zelfs te vergroten tot zes
doelpunten. Het werd uit
eindelijk een duidelijke 1812
nederlaag voor ZSC. Romena
Daniëls maakte 5 doelpunten
voor ZSC en Charisa Koning
4. Laura Koning, Daphina van
Rhee en Martina Balk scoor
den ieder één doelpunt.

van Ahmet Bayal een voor
sprong konden nemen die
ze tot de rust vast wisten te
houden. Het tweede bedrijf
echter kenmerkte zich door
een steeds sterker spelend
Geel Wit. Het kon eigenlijk
niet anders dan dat de gast
heren lanszij zouden komen.
Dat geschiedde dan ook en
dan houdt je als Zandvoort

supporter weer de billen
dichtgeknepen. Gelukkig
was Zandvoort nu wel in
staat om de aanvallen van
de gastheren te pareren en
konden na het laatste luit
signaal eindelijk het eerste
punt ‘omarmen’. Komende
zondag speelt het zondagel
ftal van SV Zandvoort niet.
Overige uitslagen 4e klasse
D: Concordia – Zwanenburg:
41; Bloemendaal  Olympia
Haarlem: 30 (!); SVIJ – De
Brug: 3 – 0; DSK – Ripperda: 0
– 3 en Alliance ‘22 – Schoten:
3 – 0.

Nacht van de Samurai

Maar liefst 85 jeugdige judoka’s hebben vorige week vrijdag de Nacht van de Samurai
in en rond de Zandvoortse vestiging van Kenamju meegemaakt. Zij kregen onderricht in
allerlei soorten Japanse (vecht)kunst, en spel, en bleven slapen en ontbijten in de dojo.

Marcel van Rhee opent de Nacht van de Samoerai

Ook werd er onder leiding van
een aantal ‘grote namen’ uit
de Nederlandse judowereld,
waaronder Henk Grol (brons
op de Olympische Spelen van
Beijing) en zijn Olympische ju
docoach Maarten Arens, link

wat judooefeningen door
genomen. Eveneens stond er
een strandtraining op het pro
gramma. “Het is steeds weer
een feest als we dit organi
seren. De jeugd geniet ervan.
Maar niet alleen de jeugd, ook

de begeleiding is zeer enthou
siast”, blikt Marcel van Rhee
van Kenamju Zandvoort te
rug. Toen de deelnemers uit
eindelijk weer naar huis ging
kregen ze nog een aandenken
aan deze bijzondere nacht.

Dierenarts Dekker
Dorsman Assurantiën
Filoxenia Greek Cuisine
IJzerhandel Zantvoort
Jobtide
Laurel & Hardy
Meijer Advocaten
OHD
P. van Kleeff
Pluspunt Boomhut
Printing People
Sea Optiek
Stichting Classic Concerts
Take Five
Uitvaartcentrum Haarlem

Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van der Reijden Makelaars

adverteerders

(In alfabetische volgorde)
Administratiekantoor K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding
Zandvoort
Auto Strijder
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Bertram & Brood
Beter Mobiel
Café Oomstee
Café ‘t Badeendje
Cense en van Lingen
Chocoladehuis Willemsen
Circus Zandvoort
Danzee

Sinterklaasactie:

Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Koper
Etos
Kroon Mode
Lavogue
Massage bij Rosa
Music Store
Parfumerie Moerenburg
Shanna’s Shoe Repair
& Leatherwear
Slinger Optiek
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Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR Zandvoort Tel: 023-5 715 715

prijsverlaging

www.cvl.nu

bungalow

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie
prijsverlaging

Witte Veld 66

Celsiusstraat 200

Jac. van Heemskerckstraat 17

Goed onderhouden royale 2 onder 1 kap villa, gelegen aan de rand
van Park Duijnwijk, met 4 zeer ruime (slaap)kamers, heerlijke ruime
L-vormige woonkamer met haard, allen met goede lichtinval. Zonnige
tuin op het zuiden met achterom, garage en oprit voor meerdere auto’s.

Altijd al gelijkvloers willen wonen maar liever niet in een flat? Dan kunt u
overwegen om deze patio-bungalow te komen bekijken. Deze nagenoeg
vrijstaande 4 kamer (voorheen 5 kamers) woning beschikt over een
achterom en parkeren op eigen terrein en is uitermate geschikt voor praktijk
of kantoor aan huis. Het kleinschalige winkelcentrum van Zandvoort Noord
ligt op steenworp afstand evenals de duinen en de bushalte naar onder
andere het centrum en het strand.

Dit appartementencomplex met lift is in 2005/2006 geheel aan de
buitenzijde gerenoveerd. Het appartement op de hoek van de 1e verdieping
is prachtig gelegen en heeft een ruime lichte woonkamer (v.h. 2 kamers), 2
slaapkamers en zonnig balkon op het zuidwesten.

Buitenzijde geheel geschilderd in september 2007
Alle ruimtes zijn zeer royaal
Gehele woning voorzien van houten vloerdelen
Centraal gelegen t.o.v. het strand, duinen, centrum en station
Gebruiksoppervlakte ca. 170 m²

Vraagprijs € 575.000,--

prijsverlaging

Patio met achterom
Gebruiksoppervlakte ca. 110 m²

Vraagprijs € 339.000,--

prijsverlaging

Eigen parkeerterrein, berging in de onderbouw
Vrijwel geheel voorzien van dubbele beglazing
Op loopafstand van het centrum en station
Gebruiksoppervlakte ca. 90 m² (incl. het balkon)

Vraagprijs: € 275.000,--

vrij in te delen

Hogeweg 22/10

Jan Snijerplein 3

Thorbeckestraat 70

In het kleinschalige complex Westerduin, ligt dit 3 kamer appartement met
zonnig balkon op het westen en een vleugje zeezicht. Complex Westerduin
is tussen het gezellige centrum en het strand gesitueerd en beschikt over
een lift.

In de luwte van het centrum, aan een autovrij pleintje, staat dit vrijstaande
woonhuis met oprit voor 2 auto’s, besloten tuintje, 2 schuurtjes en 5
slaapkamers (waarvan 2 in het souterrain). Het huis is rond 1978 gebouwd,
beschikt over 4 woonlagen en is zeker uw bezoek waard.

Altijd al de wens gehad om de indeling van uw appartement aan zee zelf
te bepalen? Het betreft een casco hoekappartement van ca. 85 m² direct
aan de wandelboulevard, welke geheel naar eigen smaak en indeling kan
worden verbouwd. U kunt zelf bepalen waar u bijvoorbeeld de keuken
of de badkamer gaat plaatsen. Door de ligging op de hoek van de 3e
verdieping heeft u werkelijk fantastisch uitzicht over de Noordzee, dorp
en de beschermde duinen. Het balkon is op het westen gesitueerd en met
helder weer kunt u zelfs Noordwijk en Scheveningen zien liggen!

Betreft appartement op de 2e verdieping.
Inpandige berging
Geheel v.v. dubbele beglazing en hardhout kozijnen
Gebruiksoppervlakte ca. 70 m²

Sfeervolle woonkamer met balkenplafond
Geheel voorzien van dubbele beglazing
Begane grond beschikt over een plavuizenvloer
Gebruiksopp. ca. 150 m² , perceelopp. 143 m²

Inpandige berging aanwezig
Gebruiksoppervlakte ca. 85 m² (exclusief balkon)

Vraagprijs: € 209.000,--

Vraagprijs € 450.000,--

Vraagprijs € 239.000,--

Zandvoortse
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Doe mee met
fotowedstrijd

Actueel

Zie onze advertentie op de achterpagina

17

Wethouder biedt
excuses aan

Jubileum
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Chris Wagenaar
50 jaar architect

Rapport: geen sprake van misstanden
in Huis in de Duinen
Oerdonker met sesam

Sport

Eindelijk winst
basketbal dames

Première Oorlogswinter
in Circus Zandvoort
Op 22 november werd in circus Zandvoort de rode loper

400 gram € 1,25

uitgerold voor de première van de ilm Oorlogswinter. In

Stap eens binnen voor het
“Heerlijk avondje assortiment”:
Banketletter, Banketstaaf,
heerlijke speculaasjes mét of zonder
amandel, Speculaasbrokken en een
uitgebreid assortiment SINT en PIET
chocolade en marsepein

de enige bioscoop van Zandvoort werd onder grote belangstelling het startschot gegeven van niet alleen de

ilm, maar ook tal van activiteiten in Zandvoort die te
maken hebben met het thema uit de ilm: WO II.

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

Rapport geeft opheldering

MEIJER
A D V O C AT E N
Arbeids-, huur en strafrecht
Echtscheidingen, (verweer) incasso
Immigratierecht
Verspronckweg 1, Haarlem
023 – 534 71 56
(Bel voor gratis oriëntatiegesprek)
(ook voor geinancierde rechtshulp)

www.meijeradvocaten.nl

De Mannetjes
Perikelen busbaan

Staatssecretaris van Volksgezondheid Jet Bussemaker vindt dat er verder geen onder-

zoek hoeft plaats te hebben naar het aantal sterfgevallen bij woon- en zorgcentrum Huis
in de Duinen in Zandvoort. Bussemaker heeft dat gemeld in antwoord op vragen van
Tweede Kamerlid Fleur Agema (PVV). Volgens een onderzoek van een onafhankelijk verpleeghuisarts is geen sprake van misstanden bij de afdeling De Branding.
De staatssecretaris verwijst
daarbij naar een onderzoek
van een consulterend verpleeghuisarts van Huis in
de Duinen, die geen bijzonderheden heeft geconstateerd met betrekking tot de
sterfgevallen in 2006, 2007
en 2008. Een onafhankelijke
verpleeghuisarts heeft, in
aanvulling op de bevindingen van de consulterend
verpleeghuisarts, op verzoek
van de Inspectie een nader
onderzoek uitgevoerd. Deze
arts heeft steekproefsgewijs
onderzoek verricht naar het
overlijden van 27 bewoners

Op landelijk gemiddelde
In alle onderzochte gevallen
is volgens de onderzoeker bij
veranderingen in de gezondheidstoestand “voldoende en
vroegtijdig”gerapporteerd

aan de behandelend arts.
Deze behandelend arts heeft
“actief overlegd” met de familie van de patiënten. Ook
is er in alle situaties “overeenstemming bereikt” over
het te voeren medisch beleid.
Het Huis in de Duinen heeft
eind oktober de Inspectie
voor de Gezondheidszorg
geïnformeerd over de sterftecijfers van afdeling De
Branding. Statistisch gezien
komen deze cijfers precies
overeen met het landelijk
gemiddelde.

vervolg op pagina 3

Zandvoort Optiek
NOG 4 WEKEN
BELASTINGVOORDEEL
BIJ AANSCHAF NIEUWE BRIL
EN
50% KORTING
OP COLLECTIE 2008

‘Die aardige wethouder heeft
alweer zijn excuses aangeboden’

van de psychogeriatrische afdeling De Branding. In 2007
waren er 15 sterfgevallen en
12 in 2008. De verpleeghuisarts meldt in zijn rapportage
dat er “geen aanwijzingen
zijn voor onvoldoende zorg,
waarbij er redelijkerwijs een
oorzakelijke relatie gelegd
kan worden met het overlijden”.

Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

Messiah van G.F. Handel
o.l.v. dirigent Harry Brasser
Vrijdag 28 november 2008
R.K. St. Agathakerk, Grote Krocht
Aanvang: 19.30 uur
(zaal open: 19.00 uur)
Toegang: € 15,00

Kaartverkoop:
Kaashuis Tromp, Grote Krocht
Bruna Balkenende, Grote Krocht
VVV Zandvoort, Bakkerstraat
En op 28 november aan de zaal.

Zelfs een rode loper ontbrak niet | foto Rob Bossink

door Nel kerkman

Voor aanvang van de film
nam Belinda Göransson,
kwaliteitsmanager van Circus
Zandvoort, het woord. In haar
inleiding memoreerde ze de
oorlogsjaren in Zandvoort
waar 153 joodse gezinnen
werden geëvacueerd waarvan
slechts 21 de oorlog overleefd
hebben. Ook de Zandvoortse

bevolking moest evacueren,
waarna de sloop van honderden gebouwen in werking
werd gezet. Een dorp dat na
de oorlog weer snel opgebouwd werd en waar tal van
gedenktekens zoals bunkers,
graven, plaquettes en foto’s
herinneren aan een tijd die
niet vergeten mag worden.

vervolg op pagina 3

SPETTERENDE FEESTMARKT
ZIE PAGINA 12 & 13
Het concept fietsbeleidsplan Zandvoort
2009 is vanaf heden in te zien aan de
balie op het gemeentehuis. Natuurlijk
nog sneller via www.zandvoort.nl.

www.classicconcerts.nl
1

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~
~ Verzorging van overledene ~
Begeleiding
voor nabestaanden ~
~
Persoonlijke
aandacht
voor U en Uw dierbare ~
~
Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort
Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart
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De Lip wordt 4 december 60 jaar!
Liesbeth, Peter jr, Martijn en Anouschka

Sint Nicolaas of Kerstcadeau?
Straatnamenboek
van Zandvoort
nu in de aanbieding: € 9,95

Bekers met Zandvoortse
afbeeldingen € 9,95
Uitgaven van het Genootschap Oud Zandvoort
Verkrijgbaar bij Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
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Advies over en verkoop van NIOXIN.
NIOXIN Producten zijn speciaal voor huidproblemen
zoals roos, eczeem, psoriasis en chemotherapie.
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Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Sinds 1992 uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@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

Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl
A LTIJD
BI J

2

DIRECTE
HULP
OVERLIJDEN

Druk: Dijkman offset
Visseringsweg 40 - Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06-1139 1478 • info@zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl
Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Decemberactie OVZ
De Decemberactie van de Ondernemers Vereniging Zandvoort (OVZ) staat dit jaar geheel in het teken van het 100
jarig bestaan van de vereniging. De loten en bijbehorende posters zijn in een nieuw jasje gestoken en de prijzen

liegen er niet om! Zo stelt OVZ i.s.m. Lukon Tweewielers
een spiksplinternieuwe scooter ter beschikking. Daarnaast

hebben vele leden van de vereniging andere aantrekkelijke
prijzen aangeboden.

Gedurende de komende 4
weken vult u het gratis lot
in dat u ontvangt bij uw
aankoop bij een van de aangesloten winkeliers, vervolgens deponeert u het lot in
de daarvoor bestemmende
bussen. Op zaterdag 29 november, 6, 13 en 20 december zal er bij ZFM tijdens
“Goedemorgen Zandvoort”

de weekprijzen getrokken
worden en aan het einde
van de actie op 27 december,
onder het toeziend oog van
de notaris, de hoofdprijzen.
De prijswinnaars ontvangen
bericht van het secretariaat.
De winkeliers die zich voor
deze actie hebben aangemeld zijn herkenbaar aan
een raamposter.

vervolg - Première Oorlogswinter
Verder maakte Göransson
een vergelijk met de film
Oorlogswinter waar de 13
jarige hoofdpersoon Michiel
geconfronteerd wordt met
verraad en verzet en daardoor snel volwassen wordt.
“Michiel woont in Vlank, een
dorp dichtbij Zwolle maar hij
had net zo goed in Zandvoort
kunnen wonen. Want ook in
Zandvoort zijn kinderen door
de oorlog sneller volwassen
geworden”, sprak Göransson.
Tot slot bedankte ze alle
mensen en instanties die
spontaan medewerking hadden verleend aan de speciale activiteiten rond de ilm.
Tevens sprak Göransson de
wens uit dat de VVV de acti-

cartoon

viteiten zal oppakken en gebruiken om te laten zien dat
Zandvoort ook een bijzonder
dorp is met historie en verhalen. Vervolgens werd de indrukwekkende ilm vertoont
over de laatste oorlogswinter van een gezin ergens in
Nederland.
De film draait vanaf vandaag dagelijks tot en met
10 december. Naast de ilm
worden er verschillende activiteiten georganiseerd die
met het oorlogsverleden van
Zandvoort te maken hebben,
waar bioscoopbezoekers op
vertoon van hun kaartje aan
kunnen meedoen. Meer hierover leest u op pagina 11.
Hans van Pelt

vervolg - Rapport Huis in de Duinen

Nare tijd

De directie van Huis in de
Duinen had de Inspectie om
onderzoek gevraagd direct
nadat het PVV-Kamerlid
Agema op 16 oktober in
het tv-programma Pauw &
Witteman met beschuldigingen kwam over het grote
aantal sterftegevallen in de
afgelopen anderhalf jaar op
de psychogeriatrische afdeling De Branding van het
Huis in de Duinen. Ook zou
de zorg niet voldoende zijn.
Directeur Ger Mulder van
Huis in de Duinen is niet
verrast maar wel tevreden.
“Uit twee onderzoeken blijkt
dat de beschuldigingen niet
waar zijn en het sterftecijfer
op het landelijk gemiddelde
ligt. Er is geen sprake van
misstanden:, aldus de directeur. Volgens Mulder zijn de

beschuldigingen hard aangekomen: “Dit was een nare
tijd. Wij hebben van medewerkers, bewoners en familieleden veel steun gekregen.
Zij vinden het onterecht wat
er is gebeurd.”

Vertrouwen

Ook wethouder Gert Toonen
was blij met de uitkomst van
het onderzoek. “Wij hebben
de uitslag van het onderzoek met vertrouwen tegemoet gezien en zijn daarom
blij ermee. Waarschijnlijk
komende week al zullen wij
Fleur Agema, Jeroen Pauw,
Paul Witteman en de pers
uitnodigen om naar het Huis
in de Duinen te komen waar
wij met bloemen en taart
zullen proberen het leed wat
te verzachten”, aldus de wethouder tijdens de commis-

sie Raadszaken afgelopen
dinsdag.

Vervolgvragen

Fleur Agema is er echter nog
niet klaar mee. In een eerste korte reactie zegt zij: “De
staatssecretaris bevestigt in
de antwoorden dat er in 18
maanden 26 van 30 bewoners op De Branding zijn overleden. Haar lezing over deze
zeer hoge sterfte, en dat de
publicatie van het CBS welke
van 25% in 1998 uit gaat verouderd zou zijn, is onjuist.
Ook recentere publicaties
(in 2004 en 2008 over juist
lagere sterftekans door hogere levensverwachting) bevestigen een sterftekans van
rond de 25% en niet zoals op
De Branding bijna 60%. Ik zal
dan ook vervolgvragen aan de
staatssecretaris stellen.”

fotowedstrijd
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Hoe ziet u Zandvoort?

Deelname:

Deelnemen aan de fotowedstrijd is eigenlijk heel eenvoudig. Stuur een door uzelf
gemaakte foto, die het beste verwoord hoe ú over Zandvoort denkt, per email naar
foto@zandvoortsecourant.nl. Deelname is alleen voor Zandvoorters. Vermeld
in de email uw naam, adres, telefoon en leeftijd.

Voorwaarden:

•
•
•
•

Beroepsfotografen zijn uitgesloten van deelname
Per persoon max. 1 foto inleveren
Fotokwaliteit: bij voorkeur min. 1MB
Sluitingsdatum is vrijdag 12 december

Uit alle inzendingen selecteert de jury 25 foto’s. Deze geselecteerde foto’s worden
uitgeprint op A4-fotopapier en opgehangen in het VVV kantoor aan de Bakkerstraat.
Zandvoorters kunnen de foto’s vanaf 19 december tot en met 2 januari 2009 daar bekijken en hun stem uitbrengen. Begin januari wordt de winnaar bekend gemaakt. De VVV
is zeven dagen per week geopend (1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten).

Doe mee met de fotowedstrijd van de Zandvoortse Courant!

foto@zandvoortsecourant.nl

column

Volgens mij…

zijn de data in mijn agenda
voor december al aardig ingevuld met allerlei feesten,
verjaardagen en evenementen. Hoezo rustig aan? Zelfs
als gepensioneerde lukt het
niet. Er is altijd wel iets waar
ik geen nee tegen kan zeggen. Nou moet ik eerlijk toegeven dat ik alles wel leuk
vind en dat is kennelijk mijn
valkuil. Misschien komt het
omdat ik aan de korte kant
van mijn leeftijd sta. Als u
begrijpt wat ik bedoel.
Vaak betrap ik me erop
dat ik een streefjaartal in gedachte heb. Hoe zou het bijvoorbeeld over 20 jaar zijn?
Jeetje, dan is mijn oudste
kleindochter bijna 30 jaar en
wie weet heb ik misschien al
achterkleinkinderen. Dat lijkt
me echt geweldig! Maar zal
ik dat nog wel meemaken?
Ik weet zeker dat ik niet de
enige ben die zo redeneer.
Net zoals ik af en toe nog
terugreken naar de ouderwetse gulden en dan denk:
“Tjonge, dat moet ik echt
niet kopen, véél te duur!”
Ik kan er niets aan doen, zo
zit ik gewoon in elkaar. Dat
is de aard van het beestje.
Maar volgens Cruijff ‘heb
ieder nadeel zijn voordeel’
want de euro is best handig
als jouw vakantiebestemming dezelfde munteenheid
heeft. Geen geklungel meer
met teruggeven.
Bij het nadenken over
mijn streefjaartal krijg ik
ontzettende haast en wil
ik dubbelop genieten van
het leven. Lekker lang op
vakantie, genieten van familie en de kleinkinderen.
Ik zal me dan ook niet meer
zo druk maken over allerlei zaken waar ik toch niets
aan kan veranderen. Neem
nou de Middenboulevard of
de commotie over de busbaan. Prima allemaal, als ik
financieel maar niet hoef
bij te dragen aan de
hersenspinsels van
anderen. Ik heb alleen nog maar zin in
gezellige zaken! Dus,
welkom december.

Nel Kerkman

familieberichten
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APK

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop
Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

De unieke locatie voor:
* Een gezellige dag/avond
* Bruiloft of partij
* Bedrijfsfeest of themafeest
Al uw wensen zijn bespreekbaar!
Voor info en of boekingen
0643906935

ZANDVOORT ZOEKT ZAPPERS
De gemeente wil graag inwoners in het zonnetje zetten die
zich bezighouden met het schoonmaken van de openbare
ruimte. Mensen die regelmatig de handen uit de mouwen
steken en de straat, de stoep, het plantsoen of het perkje ontdoen van waaivuil en andere rommel. In de reinigingswereld
noemt men hen Zelfstandige Afval Pakkers: ZAPpers.
Kent u zulke mensen? Meld ze aan bij de gemeente. Dan
kunnen ze in aanmerking komen voor een attentie op de jaarlijkse ZAP-dag die dit jaar op donderdag 11 december wordt
gehouden. In samenwerking met de stichting Nederland
Schoon worden die dag landelijk vele enthousiaste onbezoldigde vuilprikkers, afvalopruimers, straatvegers bedankt voor
hun fantastische inzet. Nomineer uw kandidaat. U kunt uw
voordracht mailen naar zap@zandvoort.nl. Voor nadere info:
bel de afdeling Reiniging en Groen, telefoon 5740100.
Ook met ZAPpers houden we Zandvoort Schoon!?

decdecdecdecnovnov

evenementen agenda
28
30
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12t/m14
14
14
14

Week 48 • 2008

November

Classic Concerts - ‘The Messiah’, Agathakerk
Wintermarkt - Ruim 300 kramen en veel
straattheater in centrum

December

De Babbelwagen - Voorstelling over De Bijnamen
van Zandvoorters (door Ton Drommel).
Hotel Faber, aanvang 20.00 uur
‘De Jantjes’ - Toneelvoorstelling van
Wim Hildering. Grote Krocht,
aanvang 20.15 uur

Politiek
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Commissie Raadszaken, d.d. 25-11-2008

Wethouder biedt welgemeende excuses aan
Wethouder Wilfred Tates heeft tijdens de vergadering van
de commissie Raadszaken van afgelopen dinsdag zijn excuses aangeboden aan de commissie en aan de bewoners

van de huizen die aan de busbaan gelegen zijn. Vorige week

ontstond grote consternatie toen bleek dat de aannemer

die de busbaan van een nieuwe asfaltlaag had voorzien,
twee rode stroken aan de buitenkant van de weg had aangelegd. Hiermee zou de indruk gewekt zijn als waren die
twee stroken, ietspaden.

Cabaret - Ellen Dikker in theater
Circus Zandvoort, aanvang 20.15 uur
Mainstream Jazzcombo - Live jazz in Take Five,
aanvang 16.00 uur
Kerstmarkt - Rommelmarkt in
Pluspunt Noord, 10.00-15.00 uur

21 Classic Concerts - Protestantse Kerk
VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Boulevard Barnaart 12 - 2041 JA Zandvoort
Tel 023-8882992 - www.hetbadeendje.nl

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF
levering en plaatsing
van alle glassoorten
vrijblijvende offerte!
023 5720480/06 41374921

De herstructurering van de busbaan doet veel stof opwaaien

Dierenartsenpraktijk

de “Lijsterhof”
Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen
Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
en volgens afspraak
Lijsterstraat 7 - 2042 CH Zandvoort - Tel. (023) 571 58 47

Grieks Restaurant

De wethouder had de belanghebbenden heilig
beloofd dat er een egaal
zwarte bovenlaag zou worden aangelegd waardoor de
status van de busbaan (geen
openbare weg, dus ook niet
toegankelijk voor ietsers en
voetgangers) geëerbiedigd
zou worden. Als later het
te repareren bestemmingsplan‘Kostverlorenstraat en
omgeving’, met daarin eventueel de mogelijkheid om
fietspaden op de busbaan
aan te leggen, door de raad
zou worden aangenomen,

konden nog altijd de beide
stroken worden aangelegd,
redeneerde Tates.
Nu kreeg hij door een fout
bijna alle fracties, met OPZ
voorop, tegen zich in het
harnas. Tates: “Ik betreur de
gang van zaken en biedt u en
de belanghebbenden hierbij
mijn welgemeende excuses
aan voor wat er is gebeurd.
Ik had opdracht gegeven om
een zwarte toplaag aan te
leggen. Toen ik echter op 17
november jongstleden ging
kijken, lag er een laag met

onmiskenbaar twee rode
stroken aan de zijkanten. Ik
wil geen discussie over het
feit dat rode stroken pas in
juridische zin ietspaden zijn
als ze zo zijn aangemerkt. De
toplaag is om technische reden zo afgewerkt. In de beide
buitenste stroken liggen de
putten en die staken ver boven de grond uit, een gevaarlijke situatie dus. Toen heeft
iemand beslist deze maar
rood te asfalteren. Ik verzeker
u dat deze beslissing grote
personele consequenties
heeft gehad.”
Er zijn volgens de wethouder
nu twee opties: een zwarte
laag over de rode leggen
maar dan vervalt de garantie en is het door een gladdere bovenkant gevaarlijk,
en de rode banen ‘wegvegen’
en weer terugleggen als de
mogelijkheid wordt geboden
in het gerepareerde bestemmingsplan. Aan beide zaken
hangt wel een prijskaartje:
de eerste kost € 25.000 en
de tweede € 65.000. De raad
gaat nu beslissen wat ermee
gaat gebeuren. Tates meldde
ook nog dat de toegangssluis
tot de busbaan binnen drie
weken actief zal zijn. Dan
kunnen alleen de lijndienstbussen, hulpverleningsvoertuigen en vergunninghouders de ‘busweg’ op.

OVZ heeft vertrouwen in de toekomst

Op 18 november vond in Hotel Hoogland de algemene ledenvergadering van de Onderne-

Zaterdag
29 november

Zaterdag 29 november
spetterend optreden van

Sinterklaasmiddag
Aanvang: 14.00 uur

“Addie Timmermans”

elke donderdag

aanvang: 00.00 uur
Gratis entree

Dagschotel
à € 9,75

Voor meer info:
www.chin-chin.nl
Haltestraat 20 - Zandvoort 023-5720461
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Grieks Restaurant Filoxenia
Haltestraat 49 - Zandvoort
Tel.: 023-5734920
www.filoxenia.info

Zondag 30 november
Live muziek

‘Rein Mercha’
Aanvang: 16.00 uur

Wekelijks een
wisselend menu
Grand Café Danzee - Kerkplein 8 - T. 023 571 22 52

mers Vereniging Zandvoort (OVZ) plaats. Hoewel er naast het bestuur slechts circa tien van

de in totaal 70 leden aanwezig waren, was het een inspirerende bijeenkomst en ziet men de
toekomst, ondanks de huidige kredietcrisis, met vertrouwen tegemoet.
In zijn welkomstwoord gaf
voorzitter Virgil Bawits aan
dat het OVZ de bakens wil
verzetten en nu al vooruit
wil kijken en vaststellen wat
men over vijf jaar (en liefst
eerder) bereikt wil hebben.
Vanuit de leden werden diverse suggesties en voorstellen aangedragen.
Het muziekpaviljoen is een
groot succes gebleken en
geeft veel ‘exposure’ voor het

dorp; ook in 2009 zal vanaf
tweede paasdag t/m eind
oktober elke zondag daar
iets te doen zijn. De samenwerking met de gemeente
hierover is prima geregeld en
mede door haar subsidie kan
een wisselend programma
worden geboden.
Tenslotte gaf Ferry Verbruggen een overzicht van
de toekomstplannen van de
nieuwe VVV. In 2009 zullen

diverse gidsjes verschijnen,
komen er nog twee informatiezuilen bij en zal ook via
de uitgebreide website onze
omringende natuur en de
vele mogelijkheden van trouwen in Zandvoort worden
gepromoot. Een maandelijks
verschijnende actuele evenementenkalender en meer
informatie naar de media
wordt op prijs gesteld. Ook
wordt meer samenwerking
met het OVZ nagestreefd.

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)

Gezellige open dag

De derde historische open
dag in De Krocht is succesvol
verlopen en druk bezocht.
Tijdens deze dag tonen verenigingen wat Zandvoort
op historisch terrein zoal
te bieden heeft. Menigeen
had zijn geboorteaktes en
gegevens meegenomen
om zich te laten voorlichten
over zijn voorouders. Ook
fotoalbums met onbekende beelden van Zandvoort
werden door Martin Kiefer
en Jan Kol van Genootschap
Oud Zandvoort vakkundig
ingescand. Zo te zien waren de heren zeer tevreden
met het meegebrachte materiaal. Buiten de andere
Zandvoortse verenigingen
was het Cruquius museum dit jaar als extra gast
aanwezig. Ononderbroken
werd op een groot scherm
digitaal Zandvoortse foto’s vertoont met beelden
uit lang vervlogen tijden,
waarin de winter echt
nog winter was. Dikke
pakken sneeuw zorgden
voor mooie kerstplaatsjes,
schaatsende kinderen op
de straten en de Vijverhut.
Ook deze beelden zorgden
voor gespreksstof voor de
vele aanwezigen. Voor degenen die niet aanwezig
konden zijn: in 2009 is er
weer een open dag.

Schiphol aan zee

De Noord-Hollandse
VVD-gedeputeerde Ton
Hooijmaijers heeft weer
eens een ‘luchtballonnetje’ opgelaten. Volgens
Hooijmaijers is een gedeeltelijke verplaatsing van de
luchthaven Schiphol naar
een kunstmatig eiland

voor de kust bij Zandvoort
een optie. Het is één van
de tien door de provincie
Noord-Holland te onderzoeken toekomstscenario’s
voor de Luchthaven Schiphol
in 2040. Dit ondanks dat de
rijksoverheid vijf jaar geleden een streep zette door de
plannen voor een luchthaven
in de Noordzee, omdat het
veel te duur zou worden en
er te veel onzekerheden zijn.
Kustgemeenten en milieuorganisaties waarschuwden
destijds voor horizonvervuiling en geluidshinder. Na de
mogelijke verplaatsing van
het circuit naar Den Helder
laat de gedeputeerde opnieuw van zich spreken, met
een plan dat bij voorbaat
onhaalbaar lijkt. We zijn benieuwd naar het volgende
ballonnetje.

De gedroomde zee

Tijdens de kunstmanifestatie
heeft kunstenaarsvereniging
BKZandvoort de bundel ‘de
gedroomde zee’ uitgegeven,
met tekeningen en opstellen
van de Zandvoortse schoolkinderen. De opbrengst van
de bundel gaat naar het
goede doel St. Kizito Babies
Home in Oeganda. Er zijn nog
een paar bundels bij boekhandel Bruna verkrijgbaar.

Hondenshow

zaterdag 29 november een
speciale dag georganiseerd
in Zandvoort. Van 11.00 tot
13.00 uur geeft de Deense
Anne Lydeking met haar
honden een jachtdemonstratie op het parkeerterrein Watertorenplein. Ook
wordt op het terrein geoefend voor de rassenparade
die op 30 november in de
Amsterdamse Winnershow
2008 plaats vindt. Iedereen
die meer wil weten of vragen heeft over de Sussex
spaniël is welkom.

Kids For Animals

De jeugdafdeling van
de dierenbescherming
Haarlem organiseert diverse actie’s. Eén daarvan
was op 9 november met
een rondleiding door het
dierentehuis in Zandvoort.
Tegelijkertijd werden speeltjes, krabpalen, mandjes en
speeltunnels aangeboden
die gekocht waren van het
opgehaalde geld rond dierendag. Het feest was voor
de kids pas compleet toen
zij samen met een zestal
pups op één van de honden- uitlaatvelden mochten spelen met de door
hun zelf meegebrachte
speeltjes. Op de wintermarkt van 30 november is
het begeleiderteam van de
Kids aanwezig met alweer
een nieuwe actie voor het
dierentehuis.

Succes Ada

Iedereen kent wel de Engelse
Cocker Spaniël. Maar zijn
bijzondere bruine neefje,
de Sussex spaniël, is minder
bekend. De naam van dit ras
is afgeleid van het Engelse
graafschap Sussex. Om meer
bekendheid aan dit ras in
Nederland te geven wordt op

Onze Dichter bij Zee, Ada
Mol heeft zaterdag 29
november haar eerste
optreden buiten de grenzen van Zandvoort. Ze zal
op de vierde Nationale
Stadsdichtersdag in
Lelystad, Zandvoort gaan
vertegenwoordigen. Het
wordt een culturele dag
waar 40 dichters hun dichtkunsten presenteren met
als eindresultaat een nieuwe dichtbundel waar ook
een gedicht van Ada Mol en
Marco Termes in staat.
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Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

Een nacht op stap met de wijkagent

Het is zaterdagavond 23.00 uur. In het wachtlokaal van

het Zandvoortse politiebureau komt de nachtploeg van
het district Kennemerland Zuid bij elkaar om de taken te
verdelen. Brigadier Henk Kommer is de commandant deze
nacht en erbij is onder andere Jack Opdam, zijn opvolger

Rob Slotemakerstraat 20 Haarlem
• Nieuwbouw 2-kmr appartement met terras op het zuiden, eigen parkeerplaats en
berging in het trendy Droste complex aan het Noorder Buiten Spaarne!
• Dit appartement bevindt zich in casco staat;
• Gelegen op de 2e verdieping van het appartementencomplex “Citadel 1” (www.drostewonen.nl)
• Het Droste terrein ligt aan de oostkant van Haarlem en is goed bereikbaar met de auto en openbaar vervoer;
• De Haarlemse binnenstad en het NS station Haarlem bevinden zich op loopafstand;
• Dit starters appartement is gelijkvloers, via lift of trappenhuis toegang tot galerij op 2e verdieping;
• Het appartement is ontworpen als studio met als basis een hal met toilet, een
NIEUW
moderne badkamer en een wasruimte:
voor de rest is het aan u om over uw
eigen wooncomfort te beslissen;
• Het terras is gelegen op het zuiden en
meet ca. 15 m²;
• Woonoppervlakte ca. 55 m² (excl. terras), inhoud ca. 185 m³.

Hogeweg 28-07 Zandvoort
Een luxe, sfeervol 3-kmr appartement met riant zonneterras op het zuiden!
Gesitueerd op de 2e verdieping van het app. complex “Phoenicië” (bj 2002);
“Phoenicië” (totaal 13 appartementen) is gelegen in het centrum van Zandvoort;
Beg. grond: o.a. trapopgang en liftinstallatie;
2e verdieping: o.a. sfeervolle living op het zuiden met zitgedeelte, eetgedeelte, schuifpui naar
balkon en modern-landelijke keuken vzv div. inbouwapp., 2 slaapkamers, moderne badkamer
vzv douchecabine, dubbele wastafel en ligbad;
• Een privé parking (in ondergelegen garage) is afzonderlijk te koop voor € 30.000,- k.k.;
• Woonoppervlakte ca. 76 m² (ex. terras), inhoud ca. 190 m³.
•
•
•
•
•

Vraagprijs:
€ 239.000,-

•
•
•
•

Luxe en zeer stijlvol 5-kmr maisonnette met balkon op het zuiden!
Gelegen op de 1e en 2e (hoogste) verdieping van een klein app. complex;
Gesitueerd op een rustige lokatie in Zandvoort Noord, op 100 mtr afstand van winkels;
1e verdieping: o.a. zonnige living met toegang tot balkon, moderne open keuken vzv van div.
inbouwapp.;
• 2e verdieping: 3 slaapkamers, inloop kledingkast, moderne badkamer vzv ligbad, wastafelmeubel en 2e toilet, was-/droogruimte;
• Het balkon is op het zuiden gelegen en voorzien van markiezen;
• Dit is royaal en modern wonen in een
rustige woonomgeving!
• Woonoppervlakte ca. 110 m², inhoud
ca. 300 m³.

Vraagprijs:
€ 274.500,- k.k.

Oosterparkstraat 27 Zandvoort

Martinus Nijhoffstraat 37 Zandvoort

• Een vrijstaand, grotendeels te renoveren 50-er jaren woonhuis met voortuin,
royale achtertuin, garage en oprit !
• Gelegen op een perceel van 290 m² in de geliefde en kindvriendelijke “Parkbuurt” in Zandvoort
Zuid;
• Beg. grond: entree, hal, toilet met fontein, woonkamer met rondom raampartijen, toegang tot
semi open keuken met zicht op en toegang tot achtertuin;
• 1e verdieping: 3 slaapkamers, badkamer vzv doucheruimte en wastafel;
• 2 slaapkamers beschikken over een
vide met bergruimte;
• Diverse glas-in-lood details door gehele woning;
• Voortuin op het westen en achtertuin
op het oosten met stenen schuur;
• Woonoppervlakte ca. 90 m², perceel
290 m², inhoud ca. 240 m³.

ONDER
VERKOCHT
D
VOORBEHOU

Vraagprijs:
€ 275.000,- k.k.

• Karakteristieke, halfvrijstaande woning (type 2/1 kap), omgeven door een fraai
aangelegde tuin met oprit en garage!
• Gelegen in de zeer geliefde “Vogelbuurt” op een perceel van 369 m² eigen grond;
• De vakkundig aangelegde –zeer diepe en brede- achtertuin met haar div. terrassen heeft een
opp. van ca. 165 m²;
• Beg. grond: o.a. sfeervolle, tuingerichte living vzv visgraat parket vloer en toegang tot achtertuin, moderne semi open woonkeuken (aanbouw) vzv div. inbouwapp., toilet met fontein;
• 1e verdieping: 3 slaapkamers, 2e toilet, moderne badkamer met ligbad, douchecabine en
wastafel;
• 2e verdieping: ruime zolder/slaapkamer met dakkapel;
• Ervaar de rust en de ruimte die deze
woning u te bieden heeft!
• Woonoppervlakte ca. 135 m², perceel 369 m², inhoud ca. 325 m³.

Vraagprijs:
€ 498.000,- k.k.

Vraagprijs:
€ 379.000,- k.k.
Celsiusstraat 191 Zandvoort

***ALTIJD ALS EERSTE OP DE HOOGTE VAN
ONS NIEUWE WONINGAANBOD? MELDT U NU
AAN VOOR ONZE “PRIMEURMAILING”!***
Wist u dat wij ons nieuwe woningaanbod via een zgn.
“primeurmailing” aan een selecte groep woningzoekenden
presenteren vóórdat de woning oficieel “op de markt”
komt? Via de primeurmailing bent u er altijd verzekerd
van dat u als eerste op de hoogte wordt gebracht van
nieuw woningaanbod dat aan uw zoekcriteria voldoet.
U kunt zich hiervoor – vrijblijvend - aanmelden via
nick@vrijehuizenmarkt.nl of bel onderstaand telefoonnummer voor meer informatie.

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Goed onderhouden, halfvrijstaande woning met o.a. modern-landelijke keuken, moderne badkamer, 5 (!) slaapkamers, voor- en besloten achtertuin!
• Gelegen in de kindvriendelijke “Dichters- en Letterkundigenbuurt”;
• Vrij parkeren op rustig aangrenzend pleintje;
• Beg. grond: o.a. modern toilet vzv fonteintje, sfeervolle living met toegangsdeur naar en
zicht op de tuin, modern-landelijke keuken vzv div. inbouwapp.;
• 1e verdieping: 3 slaapkamers, moderne badkamer vzv douchecabine, wastafelmeubel en
2e toilet;
• 2e verdieping: 2 slaapkamers met
dakkapel, overloop met was/
droogruimte;
• Voortuin op noordwesten en
achtertuin (ca. 60 m², 11 mtr diep)
op zuidoosten met achterom;
• Woonoppervlakte ca. 115 m²,
perceel 129 m², inhoud ca. 280 m³.

Vraagprijs:
€ 369.000,- k.k.

Leeuwerikenstraat 9 Zandvoort

De leukste courtage van Nederland*;
Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook ’s avonds;
Persoonlijke en pro-actieve karakter van onze dienstverlening;
Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop,
aankoop, verhuur en beheer;
No cure, no pay;
Gratis waardebepaling van uw woning;
Gratis hypotheekadvies;
Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!
Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites: funda.nl, zah.nl, jaap.nl,
huislijn.nl, woonkrant.nl, marktplaats.nl en natuurlijk vrijehuizenmarkt.nl!

voor de komende vijf maanden.

• Bijzonder fraai afgewerkte 3-kmr maisonnette met privé-parking, 2 terrassen
en uniek uitzicht over waterpartij!
• Gelegen op de begane grond en 1e verdieping van app.complex “Korinthe” in “Park
Duijnwijk”;
• Speels ingedeelde living met toegang tot terras, open verbinding naar luxe semi-open keuken (vzv div. inbouwapp.) en eetkamer, luxe badkamer vzv design sanitair, 2 slaapkamers
met toegang tot 2e terras;
• Beide terrassen zijn op het oosten
gelegen met uitzicht over binnentuin met waterpartij;
• Privé parking in ondergelegen
parkeergarage;
• Stijlvol ingericht en uitstekend
onderhouden!
• Woonoppervlakte ca. 95 m²,
inhoud ca. 230 m³.

Vraagprijs:
€ 269.000,- k.k.

(deels) k.k. (met NHG)

Kochstraat 5 Zandvoort

Verzetsplein 36 Zandvoort

• Luxe, halfvrijstaande woning met garage, oprit en een onder architectuur
aangelegde voor- en achtertuin met achterom!
• Gelegen op een perceel van 277 m², in een rustige woonomgeving in “Nieuw Noord”;
• Begane grond: riante woonkamer met schouw en toegang tot luxe open keuken vzv div. inbouwapparatuur;
• 1e verdieping: 3 slaapkamers, luxe badkamer met ligbad, 2e toilet, douchecabine en wastafel;
• 2e verdieping: ruime overloop/berging en 2 slaapkamers;
• Voortuin op het zuiden en royale (ca. 12,5 X 10 mtr), besloten achtertuin op het noorden met
verschillende terrassen en achterom,
beide tuinen zijn onder architectuur
aangelegd;
• Deze woning is recent bijzonder
smaakvol en onder toepassing van
hoogwaardige materialen gemoderniseerd!
• Woonoppervlakte ca. 155 m², perceel 277 m², inhoud ca. 370 m³.

Vraagprijs:
€ 479.000,- k.k.

Agent Henk Kommer informeert even bij de portier van Chin Chin

door Joop van Nes jr.

Kommer, al jaren wijkagent
van het Zandvoortse centrum en contactpersoon
voor onder andere de horecaondernemers, gaat een
paar maanden stage lopen
bij de recherche in Haarlem.
Opdam komt in Zandvoort
als wijkagent op de vrijkomende plaats. Beide ‘oude
rotten’ zullen deze nacht
door het centrum lopende
surveilleren, niet alleen om
rottigheid te voorkomen
maar vooral om hun contacten te intensiveren, iets dat
duidelijk vruchten afwerpt.
Opdam is zoals hijzelf zegt
“een laatbloeier”. Hij had al
een aantal jaren ‘binnen de
muren’ en op de rechtbank
gewerkt voordat hij naar de
reguliere politie overstapte.
“Door dit werk heb ik veel
mensenkennis opgedaan

en dat komt mij nu van pas.
Ik ben alweer zes jaar in
Zandvoort maar ga nu pas
de wijk in. Henk is mijn ‘leermeester’ want die kent zo
langzamerhand het klappen
van de zweep wel, dus kan
ik een hoop van hem leren”,
zegt hij. Later, tijdens de surveillance door het centrum,
wordt duidelijk wat hij daarmee bedoelt. Het valt op dat
er veel ‘blauw’ op straat loopt,
althans dat is de indruk die
het publiek krijgt. “Wij laten
ons gezicht vaak op de geëigende plaatsen zien en maken zo nu en dan een praatje
met de diverse portiers en
horecaondernemers. Ik ken
alle ondernemers en hun
portiers en zij weten wat zij
aan ons hebben. Jack loopt
nu al een aantal keren met
mij mee en krijgt ook steeds
meer contacten. Omdat wij
zo zichtbaar aanwezig zijn,
voelt het publiek zich een

stuk veiliger. Daar hebben
wij veel in geïnvesteerd. Ook
in de samenwerking met de
beveiliging en de directie van
Center Parcs is geïnvesteerd.
Waar vroeger nog groepen
begeleid moesten worden,
kunnen ze nu ‘alleen op pad’.
Wel houden hun beveiligingsmensen een oogje in
het zeil, desnoods als begeleiders op de iets vanaf de
spoorbaan. En wee degene
die rotzooi trapt. Die wordt,
samen met zijn groep, van
het park verwijderd, komt
op een zwarte lijst en kan
nooit meer boeken”, aldus
Kommer. Tijdens de surveillance wordt duidelijk dat
de beide wijkagenten zeer
wel ingeleefd zijn binnen
het centrum. Ze groeten iedereen die ze passeren en
maken met ondernemers,
portiers en bekenden, al dan
niet ‘aan de goede kant van
de streep’, een praatje.
“Voordat wij de straat opgaan, informeren wij altijd
even bij Center Parcs wat hun
bezetting is. Dit weekend is
het park volledig volgeboekt.
Met deze weersvoorspellingen echter kopen ze drank
en openhaardhout en laten
zich met de benen op de
tafel vollopen. Dan hebben
wij het een stuk rustiger”,
aldus Kommer. Tijdens de
eerste ronde van die nacht
was het inderdaad rustig
in Zandvoort. Niet alleen
door het weer, ook door de
opstelling als persoon en de
uitoefening van de taken van
agenten als Henk Kommer
en Jack Opdam!
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‘t Winkeltje

door Erna Meijer

Met de naderende feestdagen in het verschiet zit menigeen weer na te denken wat zij een ander deze keer moet
schenken… Nu, dat hoeft dit jaar helemaal geen probleem

te zijn als u binnenkort eens binnenstapt bij ‘t Winkeltje.
Inspiratie genoeg te vinden in het gezellige pandje aan de
Pasteurstraat in Nieuw Noord.
“In augustus 2006 zijn we
hier gestart vanuit de dagbesteding van Nieuw Unicum”,
zegt Petra Zijlstra, die samen
met bewoners/cliënten deze
winkel draaiende houdt. Per
dagdeel zijn iedere keer vijf
creatieve bewoners actief
met als doel een leuke dagbesteding te beleven, maar
daarnaast ook de integratie
van de gehandicapte medemens binnen de wijk te bevorderen. Vanzelfsprekend is
het ook motiverend als alle
producten worden verkocht
en gelukkig loopt dat prima.
Wat kunt u zoal vinden in ‘t
Winkeltje? Heel leuk zijn de
gipsen rozen met een waxinelichtje, die zeer zeker goed
tot hun recht komen in een
kerstpakket. Met behulp van
sjablonen zijn iguurtjes op
glazen en stenen voorwerpen aangebracht en naderhand in de oven gebrand,

waardoor alles afwasbaar
blijft. Zo worden bijvoorbeeld, ook in opdracht, met
porseleinverf (onderdelen
van) serviezen beschilderd.
De prijzen liggen bijzonder
laag: borden zijn al vanaf €
1,50 per stuk te koop. Van
brooddeeg is een hele, net
echte, verzameling petitfours
aanwezig, om zo in te bijten.
Om de spaarzin van de kinderen weer aan te wakkeren
(een actueel onderwerp)
zijn er leuke spaarpotten
en er is zelfs een kleine collectie kinderkleertjes tegen
spotprijsjes. Kettingen kunnen eveneens op bestelling
gemaakt worden, dus als u
nog een sieraad nodig heeft
in juist die bijzondere kleur:
kom dan zeker langs. Alles
wordt vanzelfsprekend feestelijk ingepakt.
In ‘t Winkeltje wordt met verschillende thema’s gewerkt

en met afwisselende, vaak
seizoensgebonden artikelen.
Zo kunt u nu voor de winter
een voederhuisje voor vogels
aanschaffen, maar is het de
bedoeling om volgend jaar
ook jam van vers fruit te maken. Dit fruit komt dan van
de eigen bomen, die op de
locatie Meerwijk van Nieuw
Unicum staan. Daar is tevens
een moestuin en de geteelde
groenten worden dan weer
gebruikt voor het eigen restaurant in Noord: Bienvenu.

In Noord is Nieuw Unicum
nog een dagbestedinglocatie rijker. Onder de naam
‘De Werkplaats Zandvoort
Noord’ is op het industrieterrein een pand gehuurd.
Met name is de Werkplaats
opgestart door de brand in
de Houtpoort afgelopen mei.
Hier worden nu de eerder
genoemde gipsen figuren
gegoten, maar het is vooral
de bedoeling om kleine meubels op te knappen, die dan
weer in ‘t Winkeltje verkocht
kunnen worden. Hebt u nog
klein meubilair op zolder of
in de schuur waar u vanaf
wilt? Neem dan even contact op.
Mocht u nog meer inspiratie willen opdoen? Op 10
december is op De Brinck
in Nieuw Unicum een grote
kerstmarkt.
‘t Winkeltje in winkelcentrum Nieuw Noord is woensdag, donderdag en zaterdag
geopend van 09.00 tot 17.00
uur en op vrijdag van 13.00
tot 17.00 uur. Neem contant
geld mee want pinnen is helaas niet mogelijk!

BEL 023 – 5 731 999
Nick ten Broeke
Emmaweg 21
2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 – 5 732 007
M.: 0655 – 13 03 65
E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

www.vrijehuizenmarkt.nl of
www.nicktenbroeke.nl
Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

* Vraag naar de voorwaarden
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Ooohhh kom er eens kijken………………
’30 jaren

Sinterklaastoneel weer volop dolle boel

Deze ’30-er jaren, vrijstaande villa “de Wiekslag” is gelegen in Zandvoort Zuid op een
royaal perceel van 383 m2. De woning is gebouwd in de stijl van de populaire “Amsterdamse
School”. Het beschikt over een prettige living met een erker, een moderne woonkeuken,
2 slaapkamers, een moderne badkamer en een ruime zolderverdieping. Er is een oprit voor
meerdere auto’s aanwezig. Kenmerkende ’30-er jaren details zijn nog altijd aanwezig.
Met behoud van het speciale karakter is het woonhuis in 2005 gerenoveerd. De achtertuin
is gunstig gelegen op het zuiden en biedt volop mogelijkheden. Het is hier heerlijk vertoeven
in de zomer, of om een fantastische barbecue te organiseren!

Brederodestraat 55

Zandvoort

Locatie: ligging nabij het strand, de duinen en het centrum in een gewilde woonomgeving!
• fraaie, vrijstaande ’30-er jaren villa gelegen op gewilde locatie;
• grote oprit voor meerdere auto’s aanwezig;
• woonoppervlakte ca. 160 m2, perceel 383 m2.

De avondvoorstelling van het jaarlijkse Sinterklaastoneel,
was het nu de 54e of 55e keer, was weer dolle pret. De
voorstelling, die voor alle leerlingen vanaf groep 3 van de
basisscholen op donderdag en vrijdag totaal 4 keer werd
gespeeld, is op de vrijdagavond voor volwassenen bedoeld
en die snoepten weer van de improvisaties die de diverse
acteurs, allen onderwijzende medewerkers van de Zandvoortse basisscholen en het Wim Gertenbach College.

Vraagprijs: € 629.000,= k.k.

Van Galenstraat 136

Zandvoort

Starter

Een comfortabel 2-kamer appartement op de begane
grond met een ruim, zonnig terras op het zuidwesten
gelegen, in het recentelijk gerenoveerde complex
“Sonnevanck”. Gelegen aan de boulevard met een puntje
zeezicht. Ideale starters woning of als belegging voor de
verhuur. Binnen één minuut genieten van het strand om
heerlijk uit te waaien tijdens een lange strandwandeling
of in de zomer direct vanuit uw appartement een heerlijke
duik in zee! Waar wacht u nog op?
•
•
•
•

Max Euwestraat 8

Zandvoort

Ideale starters woning of als belegging voor de verhuur;
Zonnig terras groot ca. 10 m2 en gelegen op het zuidwesten;
Woonoppervlak ca. 40 m2 excl. terras;
LAGE servicekosten € 92,= p/mnd.

V

ht
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o
k
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Vraagprijs: € 137.500,= k.k.

Zandvoort

’30 Jaren

Van Speijkstraat 2-15

t
Nieuwstaa

Zandvoort

• Fraaie ’30 jaren woning op goede locatie;
• Diverse speelse details aanwezig;
• Woning op erfpacht, canon € 907,56 per jaar (iscaal
aftrekbaar);
• Woonoppervlakte ca. 135 m2, perceelgrootte 196 m2.

Zomerhuis

Zandvoort

Privé parkeerplaats en berging in de onderbouw;
Nieuwe Eurolonvloeren (2007) op niveau -1 en niveau -2;
Woning om zo te betrekken;
LAGE servicekosten € 127,= per maand;
Woonoppervlakte ca. 140 m2, inhoud ca. 350 m2.

Vraagprijs: € 387.500,= k.k.
incl. parkeerplaats

Deze bijzonder fraaie BENEDENWONING beschikt over
een ROYALE woon- en eetkamer, 2 slaapkamers, een nieuwe
keuken, een HEERLIJKE ACHTERTUIN (ca. 100 m2) voor de
kinderen én wat deze woning extra interessant maakt is
het ZOMERHUIS met een aparte ingang. Dit zomerhuis
biedt uitstekende VERHUURMOGELIJKHEDEN! De woning
is op loopafstand gelegen t.o.v. het centrum, het NS station
en het strand. Wacht niet langer en maakt snel een afspraak
voor een bezichtiging!
•
•
•
•

Dr. C.A. Gerkestraat 30 rood

Zandvoort

Verhuur

Deze ruime en kenmerkende ’30-ER jaren BOVENWONING
met een erker is verdeeld over 2 ETAGES en gelegen op loopafstand van het gezellige centrum, de duinen en het strand.
Het is thans in gebruik als 2 SEPARATE APPARTEMENTEN met
een ZELFSTANDIGE OPGANG waardoor het interessant is
voor een eigenaar die VERHUUR overweegt. De mogelijkheid van bewoning op de 1e etage en verhuur van de 2e
etage is daardoor zéér aantrekkelijk. Verdien een deel van
de hypotheeklasten terug met verhuur!
• Fraaie ’30-er jaren details aanwezig: glas-in-lood ramen
en paneeldeuren;
• Mogelijkheden voor de combinatie van eigen bewoning
én verhuur;
• Totale woonoppervlakte: ca 130 m2;
• Woonoppervlakte appartement -1: ca. 75 m2;
• Woonoppervlakte appartement -2: ca. 55 m2.

Gehele woning is v.v. kunststof kozijnen en dubbel glas;
Elektra vernieuwd in 2002, CV woonhuis vernieuwd 2007;
Parkeren in vergunninggebied voor bewoners;
Woonoppervlakte: ca. 110 m2, perceelgrootte: 294 m2.

Vraagprijs: € 269.000,= k.k.

Vraagprijs: € 239.000,= k.k.

Actieve makelaardij
tegen scherp tarief!
Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Sinterklaas

Taxatie Piet

t

Deze uitermate royale maisonnette (type dijkwoning) is
verdeeld over maar liefst drie woonlagen en is gelegen op
loopafstand van het centrum, het NS station en het strand
(250m). Het beschikt o.a. over een fraaie keuken (2007),
4 slaapkamers, een terras aan de voor- en achterzijde en
een parkeerplaats in de onderbouw. Het is een type dijkwoning waardoor de overige vertrekken op niveau -1 en
-2 gesitueerd zijn. Zoekt u een woning met ruimte? Maak
snel een afspraak voor een bezichtiging!
•
•
•
•
•

Vraagprijs: € 410.000,= k.k.

Van Speijkstraat 17

h
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k
Ver

• Royale woonkamer over de gehele breedte van het
woonhuis;
• Fraaie achtertuin op het zuiden;
• Perceelgrootte 258 m2, de woonoppervlakte ca. 130 m2;
• Parkeren op eigen terrein mogelijk.

Vraagprijs: € 469.000,= k.k.

Deze bijzonder fraaie ‘30 jaren 2-onder-1 kapwoning is
gelegen op loopafstand van de Amsterdamse waterleidingduinen, het centrum en het strand. Diverse kenmerkende
details zijn aanwezig zoals de erker aan de voorzijde van
de woning, de deuren en de hoge plafonds. De woning
beschikt o.a. over een prettige L-vormige woonkamer, een
moderne keuken, 3 slaapkamers met een mogelijkheid tot
4 en een moderne badkamer.

Dr. C.A. Gerkestraat 4

Deze ruime en luxe 2-onder-1-kapwoning heeft een
voor- en achtertuin, een royale living met open keuken,
4 slaapkamers en een ijne achtertuin gelegen op het
zuiden. Wonen in een heerlijke, rustige omgeving waar
de kinderen op straat kunnen spelen en op loopafstand
van de prachtige duinen met het Visserspad, het centrum
en het strand.

Aankoop Piet

Verkoop Piet

De cast van ‘Soep met magie’

door Joop van Nes jr.

Het toneelstuk ‘Soep met magie’, onder regie van Gerda
Reinders, draait als in een sprookje om een goede koning (Ab
Reinders, de enige echte) met zijn gezin, het kwaad en een
aantal hulpjes, al dan niet dom, die hem helpen om het kwaad
te verslaan. Ook speelt een verwarring een hoofdrol: Maggi in
plaats van magie. Natuurlijk komen er magische krachten los

die uiteindelijk toch niet overwinnen. Dit plot nodigt uit tot
improviseren en dat werd vrijdag dan ook volop gedaan.
Als je een prestatie die eruit sprong zou moeten noemen,
zonder iemand tekort te doen, dan zou dat die van Conny
Kramer moeten zijn. Als een perfecte heks Secretia (“ach, zeg
maar Secreet”) liep zij als een rode draad door het toneelstuk.
Voortreffelijk gegrimeerd door moeder Ria en dochter Diny
Driehuizen en met een krasstem moet zij vooral bij de kleinsten indruk hebben gemaakt. Als een wervelwind ging Thea
v.d. Woerd als Jul over het toneel. Wat een energie en improvisatietalent heeft deze
dame. Als klap op de vuurpijl
sprong ze bijna bij wethouder
Wilfred Tates op schoot onder
de kreet “hé, daar is mijnheer
Tates, daar kan je goed mee
praten”. Barbara Ottho, als de
goede fee Tiny Fortunia, kreeg
de zaal op haar hand toen zij
na een opmerking van een
van de acteurs proestend
haar tekst nauwelijks nog
kon uitbrengen. Even later gebeurde dat weer en dat geeft
een goede onderlinge sfeer aan.
Een voortreffelijke avond voor de genodigden die af en toe
schaterden van het lachen. En gezien de beperkte tijd die de
acteurs hadden in de aanloop, een puike prestatie. Tot volgend
jaar (misschien het 11e lustrum?)!

Sluiting Terre Panache opgeschort
De Haarlemse bestuursrechter heeft donderdag uitgesproken dat pension Terre Panache aan de Dr. Schaepmanstraat

het merkwaardige gedrag van wethouder Tates heeft toegegeven.

de deuren niet op stel en sprong hoeft te sluiten. Uit het

De bestuursrechter heeft het besluit tot sluiting vernietigd
en de gemeente opgedragen de tegenargumenten van de eigenaren nog eens goed te bestuderen, waarbij ook het terugbrengen
van het aantal slaapplaatsen van 15
naar 10 moet worden meegenomen.
De gemeente werd veroordeeld tot
de betaling van de proceskosten
van € 966 en de grifiekosten van
€ 290, en moet binnen vier weken
een nieuw besluit nemen, zodat de
betrokken partijen snel weten waar
Het pension Villa Panache
ze aan toe zijn.

vonnis werd duidelijk dat er vraagtekens worden gezet bij
de manier waarop met belangen van
de pensionhouders is omgesprongen.

Vooral het feit dat VVD-wethouder
Wilfred Tates de indruk had gewekt
dat er een oplossing mogelijk was, werd
gehekeld. Volgens de rechter was van
meet af aan duidelijk dat het pension
onmogelijk kon worden gelegaliseerd.
In het vonnis is ook te lezen dat een
ambtenaar van de gemeente Zandvoort

Kerst rommelmarkt in Pluspunt

Op zondag 14 december a.s. organiseert Pluspunt aan de
Flemingstraat 55 te Zandvoort een rommelmarkt in kerst-

sfeer. De markt wordt gehouden van 10.00 tot 16.00 uur.
Tijdens de markt kunt u genieten van een kopje kofie met
verse appeltaart, gebakken door het Appeltaart Imperium.

Zowel in de bar in de foyer als in de benedenbar zal er tevens gluhwein worden geserveerd. Alle bezoekers ontvangen bij aankoop van een consumptie aan de bar een gratis
lot waarop een kerstboom, aangeboden door Bloemenhuis
W. Bluys, zal worden verloot. Voor de kinderen is de

Kerstman gevraagd om de markt een bezoek te brengen.
Ook dit keer zijn er weer kramen beschikbaar gesteld aan
het Rode Kruis en de stichting Tsunami Weeskinderen.
Mocht u ook willen deelnemen aan de markt, dan zijn
er deelnameformulier te verkrijgen aan de receptie van
Pluspunt Noord. De toegang tot de markt is gratis evenals
het parkeren in de wijk.
Het winnende lot voor de appeltaart van het appeltaartimperium, verloot tijdens de markt van 28 oktober, is gevallen op lotnummer 419. De winnaar wordt verzocht zich te
melden bij Renz Koning van Pluspunt , tel. 5740330.
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Temperatuur eerst
nog even 10 graden

Genieten was het vooral in het voorbije weekeinde voor
sneeuwliefhebbers, die ook in Zandvoort en Bentveld aan

hun gerief kwamen. Na een wat tegenvallende zaterdag

qua sneeuw, hadden we zondagmiddag het ‘klapstuk’
met toch wel een winterse surprise in een groot deel van
het Noord-Hollandse kustgebied.
Een venijnig lagedrukgebied (de luchtdruk daalde
bijna 20 millibar) gaf uitgebreide en intensieve
sneeuw val. Sommige
waarnemers meldden eerst
nog een semi-droog tot
drabberig dekje van koud
anderhalve centimeter op
de tuintafel of op het gras,
maar geleidelijk werd het
even meer (soms ruim 3
centimeter), zoals vooral
aan de binnenduinkant
richting Haarlem.
Maandagochtend was er
nauwelijks meer iets van
over en waren het voornamelijk de sneeuwresten die
nog aan het zondagse winterfeestje deden denken. De
meeste sneeuw (landelijk)
werd gerapporteerd op de
Veluwe. Plaatselijk lag hier
bijna 20 centimeter en voor
november is dat beslist een
indrukwekkende sneeuwhoeveelheid.
Inmiddels is de kou al een
paar dagen uit de lucht.
Donderdagmiddag en
-avond is het, net als op
woensdag, ook nog te zacht
voor de tijd van het jaar
met (bijna) 10 graden, maar
de dagen daarna wordt het
weer iets ‘frisser’. De wind

krimpt wat meer naar zuidoostelijke richtingen vanaf
vrijdag en daarmee wordt
de lucht nadrukkelijker vanaf
het nog vrij koude vasteland
van Europa aangevoerd. De
nachten worden dan ook
weer tijdelijk kouder met
zelfs weer een kleine nachtvorstkans. De meeste dagen
geven nauwelijks of geen regen af overigens, maar het
algehele weerbeeld zal nogal
somber zijn.
Serieus winterweer met
‘duurvorst’ en sneeuwperikelen is voorlopig niet
in zicht op grond van de
meest recente weerkaarten. Waarschijnlijk blijven
we nog wel ruim een week
gevrijwaard van serieuze
winterse omstandigheden.
Mogelijk wordt het eerder
zachter dan kouder vanaf begin komende week. Toch lijkt
dit nog prille winterseizoen
wel wat in z’n mars te kunnen hebben en in ieder geval
is het visitekaartje van Thialf
(Koning Winter) duidelijk afgegeven en dat nota bene al
in november. Er zijn genoeg
jaren geweest waarin de eerste sneeuw pas half januari
werd bezorgd in Zandvoort.
weerman Marc Putto
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Activiteitenprogramma
rondom film Oorlogswinter

De Zandvoortse winkeliers heten Sinterklaas
van harte welkom

Ook voor leuke en praktische
kado geschenken voor de
komende feestdagen gaat u naar
Slinger Optiek.
Zoals:
Briletui’s
Loupen en Leesglazen
Brilkettingen
Kijkers
Meteo/buiten -hygrometers
Onderhoudsmiddelen voor uw bril
En natuurlijk Bril en Zonnebril

Uitnodiging
Sinterklaasactie
10% korting op de eerste behandeling
(geldig tot 5 december)

Haltestraat 22
2042 LM Zandvoort
Tel. 023-573 01 72

Zandvoort in de oorlogsjaren is een expositie in het
Zandvoorts museum

BIJ ONS BENT
U AAN HET
JUISTE ADRES
VOOR AL UW
SCHOENREPARATIES

Locatie Noord
Flemingstraat 55
2041 VW Zandvoort
Tel: 023 574 03 30

Grote Krocht 23 – 2042 LT Zandvoort
Tel:023-5735002 – Ma 13:00-18:00
di t/m vrij 8:30-18:00 za 8:30-17:00

Grote Krocht 20a Zandvoort Tel.: 023 – 571 4395

Graag tot ziens!

(in samenwerking met Zandvoortse musea en verenigingen)

www.slingeroptiek.nl

Nelly en Stephanie Wendelgelst

Locatie Centrum
Willemstraat 20
2042 VB Zandvoort
Tel: 023 571 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl
cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl
info@pluspuntzandvoort.nl

CURSUSSEN EN WORKSHOPS

Kom bij ons je schoentje
zetten t/m/ 2 december.
Op 4 december kun je
je schoentje komen ophalen…..
met een leuk Sinterklaascadeautje erin!
Kerkstraat 31, 2042 JD Zandvoort Tel.: 023-5732268
Zondags ook open

www.musicstore.nl - Kerkstraat 8, Zandvoort.

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39
Ook zondags geopend

Nieuw bij music store
elke zaterdag dagaanbieding
een game met 5 euro korting
deze week call of duty world at war
voor alle platformen

Geldig voor alle modellen en kleuren
vanaf heden t/m 31 december 2008
of zolang de voorraad strekt

TA PA S
Tot en met zondag 7 december dagelijks ruim
25 originele Spaanse hapjes uit eigen keuken.
Hasta la vista in

Sint of Kerst idee…

BUDDHA TO BUDDHA JUNIOR
De populaire sieraden nu ook voor de kids.
3 en 4 december koopavond
www.vlugfashion.nl

Haltestraat 2a

023-5719519

PROEF & GENIET!
WWW.CAFEKOPER.NL

10

5713546

Expositie van Bunkermuseum Zandvoort in
Juttermu-ZEE-um

Woensdag, zaterdag en zondagmiddag gratis toegankelijk
Tijdens de kerstvakantie elke middag open (1ste Kerstdag gesloten)

Onderstaande activiteiten zijn in combinatie met de
ilm te boeken
Inschrijving bij Circus Zandvoort en de VVV Zandvoort

WORKSHOP TAPAS
We gaan 10 soorten Tapas maken, o.a. obongidas (pittige
gehaktballetjes), gegrilde tonijn, rolletjes met parmaham,
kleine spiesjes met garnalen, champignons, etc. Uiteraard
allemaal heerlijk gemarineerd. Tot slot maken we ook nog
een echt Italiaans dessert. Alles op traditionele wijze. U krijgt
alle recepten mee naar huis zodat u alles zelf kunt namaken.
3 & 10 december. Tijdstip: 15:00 tot 18:00
Bijdrage: € 37,50

Zaterdag 29 november, 13 & 20 december 14.00 uur
(extra kosten € 1,00 p.p.)

WORKSHOP KERSTDECORATIE
Met de warme gloed en de ruimtelijke uitstraling van dit royale
stuk heeft u niets meer nodig om in de perfecte feeststemming
te komen. Op een mooi onderbord maakt u een speelse en
vooral sfeervolle compositie. Een topcombinatie die in deze
gezellige dagen op uw tafel niet mag ontbreken. Zelf meebrengen:
snoeischaar en een scherp (aardappelschil) mesje.
Woensdag 10 december 2008. Tijdstip: 19:30 tot 22:00
Bijdrage: € 17,50

Oorlogsmonumententocht met legervoertuigen i.s.m. Keep them Rolling
Verzamelen bij ingang Circus Zandvoort

ACTIVITEITEN
Uw sloggi dealer

Van woensdag t/m zondagmiddag (gratis entree op
vertoon van bioscoopkaart)

HET INLOOPPUNT
Het Inlooppunt is elke woensdagochtend van 10.00 tot 12.00
uur in de expositieruimte van de Openbare Bibliotheek,
Senioren kunnen onder het genot van een (gratis) kopje koffie
leeftijdgenoten ontmoeten. Wie vragen heeft kan terecht bij de
ouderenadviseur.
Speciale data: Op 3december Sinterklaas
Op 17 december komt groep 3 van de Oranje Nassauschool
van Juf Maaike Cappel “Het meisje met de zwavelstokjes”
opvoeren. Start 10.30 uur.
1001 DINGEN CLUB
Hey, ben jij tussen de 7 en 12 jaar oud en heb je zin om met
andere kinderen leuke dingen te doen? Kom dan eens langs op
woensdagmiddag.Van 15.15 tot 17.00 uur worden er steeds
andere activiteiten gedaan.Voor €1,50 per keer ben je actief of
creatief bezig en leer je nieuwe kinderen kennen.
Kom eens langs en doe mee!!

INFORMATIE
WIJKSTEUNPUNT SPREEKUREN
- Medial
Bloedafname en trombosedienst: maandag en donderdag tussen 8.15 uur en 11.00 uur kunt u terecht in het wijksteunpunt
(Andere dagen in het Huis in de Duinen).
- Loket Zandvoort
Iedere donderdagochtend van 09.00-11.00 uur.
- Wijkmeesters EMM
Dinsdag 15.00-16.00 uur
- Cliëntenservice ZorgContact
Maandagochtend 10.00-11.30 uur.

Bunkerwandeling in de Waterleidingduinen met snert
Verzamelen bij ingang Waterleidingduinen/
Pannenkoekenrestaurant Zandvoortselaan

Zondag 30 november 13.00 uur
(extra kosten € 2,50 p.p.)

Zondag 14 december 14.00 uur
(extra kosten € 1,00 p.p.)

Fietstocht langs de oorlogsmonumenten en oorlogsgraven
Verzamelen bij ingang Circus Zandvoort

Zondag 21 december 13.00 uur op het Gasthuisplein
Parade van auto’s uit WO II door Keep them Rolling

Zondag 21 december 19.00 uur
(extra kosten € 1,00 p.p.)

De Babbelwagen met “de Zandvoortse Oorlogsjaren”
In de bioscoopzaal Circus Zandvoort

Lezersbon Oorlogswinter
Tegen inlevering van deze bon krijgt u

€ 2,50 korting

op een toegangskaart à € 7,50
Maximaal 4 personen per bon
De actie loopt van 27 november t/m 10 december

Bioscoop/theater
Circus Zandvoort
Gasthuisplein 5

2042 JM Zandvoort

Spreekuren deze maand om vast in uw agenda te noteren:
Politie
: 2 en 16 december 19.00-20.30 uur
9 en 23 december 15.00-16.30 uur
Juridisch : 16 december 19.00-20.30 uur
Gemeente Zandvoort : 11 december 19.00 uur tot 20.00 uur
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DOOR HET HELE CENTRUM
www.poleposition.nl

www.zandvoortpromotie.eu

KAA S H U I S

SPETTERENDE WINTERMARKT
Komende zondag zal het centrum van onze woonplaats weer
omgetoverd worden tot één groot feestterrein met voor een
ieder wat wils. De ploeg van Pole Position zal, in nauwe samen-

werking met de Ondernemers Vereniging Zandvoort, voor de
11e keer een superfeestmarkt organiseren die, gezien de reputatie in Nederland van de vorige edities, honderden marktkooplieden naar Zandvoort zal lokken.

Veel te doen

Een feestmarkt in deze tijd van het jaar zou niet compleet zijn
zonder de aanwezigheid van Sinterklaas. Ondanks zijn strakke
schema heeft de Goedheiligman toch nog tijd kunnen vinden
om Zandvoort met een tweede bezoek te verblijden. De Sint
zal rond de klok van 13.00 uur worden ontvangen op het podium op het Raadhuisplein. Hier zal hij kinderen ontvangen
en vind er een spectaculaire Pietenshow plaats. Als Sinterklaas

Ruim 200 kramen zullen als één lint door het centrum van Zandvoort

weer verder moet, kunnen de kinderen bungeejumpen (tram-

worden opgesteld. Maar ook vaste bestanddelen van de succesfor-

poline) of een tochtje maken in de klassieke draai- en zweef-

mule van Ferry Verbruggen zullen weer te herkennen zijn: de nieuwste

molen. Naast deze attracties is er een BMX trailshow en zullen

hebbedingetjes, het straattheater, veel kinderattracties, de deelname

zangkoren winter- en middeleeuwse sfeerliederen zingen.

van veel Zandvoortse bedrijven met bijzondere aanbiedingen en, als

Uiteraard is er tijdens de feestmarkt genoeg te genieten

onderdeel van een bijna-traditie, het mooie weer.

van hapjes, broodjes en drankjes bij de vele restaurants en

Feestdagen

Het is de organisatie gelukt om veel handelaren met op het seizoen

Haltestraat 26 * Zandvoort * 023-5712524

terrassen. Hier kunt u lekker even uitpuffen en genieten van

A State of Happiness

Nationale Auto Pas
ABA

Kilometerteller Certificaat

0 8 7

Automobielen
023-5730519

WWW.TRADE-ARD.NL

het langslopende publiek. Meer informatie kunt u krijgen via
tel. 57 37 355 of via www.zandvoortpromotie.nl.

geënte producten naar de feestmarkt te lokken, want de verjaardag
van Sinterklaas is nabij en ook de Kerst laat niet lang meer op zich

Al met al is er entertainment voor jong en oud tussen 10.00

wachten. Modieuze kleding voor de feestdagen en de bijbehorende

uur en 18.00 uur in het hele centrum van onze woonplaats.

accessoires zullen in groten getale worden aangeboden.

Een dag dus om in uw agenda te noteren!

Haltestraat 45
ZANDVOORT

08
20

30 nov.
Feest

FUN & GAMES BIOSCOOP CASINO

www.hotelzuiderbad.nl
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Parfumerie Moerenburg

“Een greep uit ons aanbod”

Haltestraat 1, Zandvoort

Hogeweg 54/5
Hogeweg 54/9
Secr. Bosmanstraat 11a
Burg. van Alphenstraat 57/4
Hogeweg 22/15
Pakveldstraat 23
Schuitengat 31
Stationsstraat 3
Kromboomsveld 55
Bilderdijkstraat 19
Hogeweg 46/1
Koningstraat 29
De Ruyterstraat 13
Hogeweg 46/3
Van Speijkstraat 2/51
Frans Zwaanstraat 12
Haarlemmerstraat 45
Thorbeckestraat 17
Patrijzenstraat 10
Brederodestraat 8e
Stationsplein 15/16
Veldlaan 18 te Aerdenhout
Kennemerboulevard 608 te IJmuiden
Brederodestraat 128
Hogeweg 70
Dr. C.A. Gerkestraat 72
Brederodestraat 257
Boulevard Paulus loot 23

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

NIEUW

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

Pakjes weekend!

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

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

van vrijdag t/m zondag

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

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

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

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

A.J. van der Moolenstraat 69

20% voordeel op geuren

HALTESTRAAT 7, 2042 LJ ZANDVOORT
VOOR RESERVERINGEN: 023-5716631
WWW.ZARAS.NL
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Openingsfeest

vrijdag 28 november
van 16.00 tot 21.00 uur
Kom gezellig langs voor een
lekker drankje en hapje

Haltestraat 46 - Zandvoort 023-5737046 - www.laurelenhardy.nl
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Recentelijk gebouwde (2000) en bijzonder vormgegeven ééngezinswoning met
achtertuin op het westen met vrijstaande
houten schuur en achterom. Deze optimaal geïsoleerde woning is aan de rand
van een kindvriendelijke nieuwbouwwijk
gesitueerd. Strand en dorpscentrum
liggen op enkele minuten loopafstand.
Woonoppervlakte ca. 120 m2.

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

Recent nieuw stucwerk door de gehele woning
De gehele eerste verdieping is voorzien van een laminaatvloer
Stadsverwarming en centrale warm watervoorziening
Zonnige achtertuin op het westen met houten berging en achterom
Totaal 4 slaapkamers
Deze aanbieding is exclusief de bijbehorende
garageplaats ad. € 20.000,-- k.k.
> Een moderne en zo te betrekken gezinswoning in een gewilde
omgeving
>
>
>
>
>
>

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

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

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

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

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

Vraagprijs € 339.000,- k.k.

Zandvoort - ogeweg
Tel 02 - 1 2 44
www.vanschaikomaco.nl

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

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

159.000,-159.000,-169.000,-198.000,-verkocht
249.000,-249.000,-259.000,-259.000,-309.000,-350.000,-379.000,-395.000,-420.000,-439.900,-455.000,-469.000,-499.000,-559.000,-645.000,-695.000,-795.000,-795.000,-975.000,-998.000,-1.075.000,-1.290.000,-1.495.000,--

k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
v.o.n.
k.k.
k.k.
v.o.n.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.

aarlem - Rijksstraatweg -10 - tel 02 - 2 2
aarlem entrum - Spaarne
- tel 02 - 42 40
www.omaco.nl

www.visschotels.nl
(Bewaar deze advertentie voor de feestdagen)

CAFÉ - RESTAURANT

WIJ ZIJN WEER OPEN!

e
d
Ein

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

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

10% kassakorting + 10% spaartegoed op uw klantenkaart*
*Heeft u nog geen spaarkaart? Vraag deze dan gratis aan. Niet in combinatie met andere aanbiedingen.

€
€
€
€

U kunt de bestelling ook
plaatsen op onze site:
www.dezeemeermin.com of
www.visschotels.nl
Koude luxe visschotel
Indien u nog andere vragen of wensen heeft
kunt u altijd bij ons informeren,wij zullen
u graag te woord staan.Onze nieuwe folders
zijn beschikbaar op onze viskraam.
Patrick en Mandy Berg
06-51353653

35 cm
45 cm
55 cm
Luxe salade visschotel 35 cm
45 cm
55 cm
Haringschotel
10 st.
20 st.

€ 27,50
€ 42,50
€ 60,00
€ 32,50
€ 47,50
€ 65,00
€ 17,50
€ 32,50

Visschotels dienen minimaal twee dagen van tevoren besteld te worden.
Op feestdagen kunnen de visschotels tot 17.00 uur worden opgehaald.
Woensdag gesloten. Wij zijn op vakantie van 5 t/m 23 januari.
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Behang- en schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilderswerkzaamheden
.................

Bloemidee!

Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl

Kabel-internet/adsl
installateur helpt
bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it,
totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of
06-44696001. ;
Met garantie en KvK.

Administratiekantoor

K. Willemse

Klussenbedrijf Rico.
Voor al uw kleine klussen
in en om het huis.
Redelijke prijs.
Voor info: 06-1423 2051
.................

Beautysalon MYRNA
Van Speijkstraat 2/101,
2041KL Zandvoort.
Behandeling volgens
afspraak, ook ‘s avonds.
Tel. 5720108 of 06-48318230
.................
Chinese massage
Zandvoort. Bij u aan huis,
Chinese body- en voetmassage. 80 Minuten à €40.
Bel voor afspraak:
06-3454 9835
.................

Schoonmaken
bij ouderen thuis!
ThuiszorgInHolland.nl
heeft werk voor vrouwen (v/m)
3 – 10 uur p.w. Haarlem e.o.
Ook Marokkaanse en Turkse
vrouwen meer dan welkom.
Bel nu 023-5519810
.................

Administratie en
belastingaangiften
voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf
Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl

Te huur:
woonruimte in centrum.
Slaap/woonkamer, keuken,
douche/toilet/ligbad.
Electra/gas/water/internet/
tv incl. Geen huisdieren.
€800,- p.m. + borg.
Beschikbaar vanaf
5 december.
Info: 0653344660
.................

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel
Particuliere
zandkorrels €5,-

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

Zakelijke
zandkorrels €10,- (excl.BTW)

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

1

2
3

4
5

6
7
8

9

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen
Tevens door u in te vullen:

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Leuke kado-tip:
Verjaardagskalender
van Zandvoortse plekjes.
Naar schilderijen van
Yvon Schoorl
Brederodestraat 83
Tel. 023-5717063
Voor grotere aantallen
(relatiegeschenken)
te bestellen bij Yvon Schoorl.
Verder is de kalender
te koop bij Bruna, bloemiste Hanneke Voit
(Buureweg 1)
en Zandvoorts Museum
.................
Vlooienmarkt:
zo. 27 dec - spc.
Groenendaal, Heemstede
(9.30-16.30u).
Res. 0229-244739
www.mikki.nl
.................
Hij wil er niets van weten
maar wij zijn het niet
vergeten. Helaas is het
waar, 4 december a.s.
‘De Lip’ 60 jaar.
H.G. Peter en Ingrid

Woningruil:
Gevraagd:
ééngezinswoning met
tuin, 2 etages, 2-p. huish.
Aangeb.: riante lat, 3
slaapk., 1e verdieping.
Recent gemoderniseerd.
gmichels@casema.nl,
tel. 5731283
.................

God zegt:”Want Ik zal
u genezing schenken,
u van uw wonden
genezen”(Jeremia 30:17).
Jezus geneest nog steeds.
Zie www.levensstroom.nl
Gebed nodig? Bel 5363804.
.................
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Chris Wagenaar 50 jaar architect

Op zaterdag 18 oktober kwamen 4 collega’s en oud-me-

dewerkers van de Zandvoortse architect Chris Wagenaar
voor het eerst bijeen om een idee uit te werken voor een
overzichtstentoonstelling van het werk van Wagenaar. Gezien de ziekte van hem was haast geboden. Gekozen is om
een selectie van zijn werk te laten zien die ze geïnspireerd
heeft en die de invloed laat zien die een architect in 50 jaar
kan hebben op de bebouwde omgeving.

Te huur: zomerhuis.
Per 1 januari 2009.
Geen huisdieren. Incl.
g/w/l/TV €650 per maand.
1 maand borg.
Bob: 06-29527140
.................
Gevraagd: jonge dames
vanaf 18 jr. voor sex en
massage. €150 per uur,
discr. verz. 023-5716998
.................

Weleda Schoonheidssalon
Chez Ans. Geef een
schoonheidsehandeling
à € 35,- kado! Salon Chez Ans,
Flemingstraat 52, tel. 5713196
.................
Boeken te koop gevraagd:
Jan de Hartog ‘Het huis
met de handen’ en ‘Ave
Caesar’. Tel. 5716262
.................

Te huur: loods/ opslagruimte in Zandvoort-Noord
Curiestraat 2C. Huurprijs:
€ 750,-- per maand
Curiestraat 2F. Huurprijs:
€ 1.100,-- per maand
Van Schaik Omaco
Makelaars
023-5712944
www.vanschaikomaco.nl
.................
Touch of class
De nr.1 schoonheidssalon. Beauty-Haar-en
unieke modecollectie.
Haltestraat 15
Aanbieding:
Van za. 27 t/m 2 dec.
Gezichtsbehandeling
v.a. €35,10% korting op: massage
• harsen • pedicure deluxe
• make up • haar.
Bel voor info: 7522470
of (voor afspraak)
06-4832 2029.
“Walk in and ind out”.
Maandags gesloten.

opleiding heeft genoten aan de Technische Hogeschool te
Delft en colleges volgde bij dezelfde hoogleraren. Wagenaar
heeft vorige week maandag de opening bijgewoond en was
zelfs in staat om in aanwezigheid van de 70 genodigden
zijn dank uit te spreken voor deze hommage.

TU

Chris Wagenaar studeerde in de periode 1948 tot 1957
aan de TU in Delft. In 1957 voltooide hij zijn opleiding als
bouwkundig ingenieur. Een opleiding waarin de Griekse
en Latijnse klassieken onderwezen werden, maar ook
de voor de wederopbouw kenmerkende Delftse School
en Nieuwe Zakelijkheid. Zijn loopbaan startte hij bij ir.
Helms. In die beginperiode ontwierp hij bedrijfs- en kantoorgebouwen. Een bijzonder ontwerp van hem is het
hoofdkantoor voor de AGAM, importeur van Mercedes
Benz in Utrecht.

Wederopbouw

Chris Wagenaar bij zijn overzichtstentoonstelling

Mede dankzij de inanciële steun van Rotaryclub Zandvoort is
het gelukt om een maand later de tentoonstelling te openen
in de centrale hal van het raadhuis. De opening is verricht
door wethouder Marten Bierman, die evenals Wagenaar zijn

Al snel daarna vestigde hij zich als zelfstandig architect
in Zandvoort. De oorlog had het dorp zwaar getroffen en
had alle bebouwing langs de kust doen verdwijnen. De
eerste naoorlogse woningbouw aan de Van Alphenstraat,
aan de rand van de in verval geraakte Noordbuurt, werd
gerealiseerd. Met zijn bureau nam hij zijn intrek in een klein
oud vissershuisje aan de Kruisstraat 24 in de Noordbuurt.
Zijn betrokkenheid met het dorpshart van het voormalig
vissersdorp Zandvoort loopt als een rode draad door zijn
loopbaan. Door het Genootschap Oud Zandvoort, waarvan hij in 1970 de eerste voorzitter was, werd de historie
uitvoerig vastgelegd.

Prijsvraag

Aan de Kostverlorenstraat ontwierp hij diverse grote woonhuizen. Deze woonhuizen werden ingepast in het voor Zandvoort
karakteristieke duinlandschap. Ook in het Kostverlorenpark
verrezen een aantal geschakelde villawoningen die deze
stijlkenmerken hebben. Voor de Haarlemmerstraat nabij de
Koninginneweg ontwierp hij ook een twaalftal herenhuizen.
Voor de uitbreiding van het raadhuis werd in 1973 een prijsvraag uitgeschreven. Het ontwerp van Chris Wagenaar had
het motto ‘Noordkap‘. De vakjury sprak haar voorkeur uit voor
dit plan. De realisatie liet echter geruime tijd op zich wachten.
Uiteindelijk moest zijn ontwerp worden samengevoegd met
dat van ing. Wouter Ingwersen, die ook aan de prijsvraag had
meegedaan. Vervolgens moest het hele plan vanwege de hoge
kosten worden vereenvoudigd, zodat pas in 1980 een beperkte
uitbouw van het raadhuis kon worden gerealiseerd. Ook een
groot aantal bedrijven in Zandvoort werden door hem ontworpen of verbouwd.

Liefhebberij

Naast zijn architectenpraktijk doceerde Chris Wagenaar decennia lang architectuurgeschiedenis en handtekenen aan de HTS
in Amsterdam. Honderden studenten inspireerde en ondersteunde hij aan het begin van hun loopbaan. Geheel belangeloos, uit liefde voor zijn vak en fascinatie met het verleden, wist
hij kunstenaars als Emmy van Vrijberghe de Coningh, Ariën van
Waterland en diverse historici te interesseren voor de geschiedenis van Zandvoort. In 50 jaar tijd heeft Chris Wagenaar een
grote bijdrage geleverd aan de bebouwing van het dorp en het
behoud van het cultureel erfgoed van ‘zijn’ Zandvoort. De overzichtstentoonstelling is tot eind december te bezichtigen.

De informatie pagina van de sportraad
www.sportinzandvoort.nl

Zandvoorste Redding Brigade

Op 1 januari wordt in Zandvoort traditiegetrouw door
duizenden weer een duik in de Noordzee zal worden ge-

nomen. Deze duik, maar ook de WNF duik op 11 november
jongstleden, wordt voor de veiligheid begeleid door de
Zandvoortse Reddingsbrigade (ZRB).

kunnen in de wintermaanden in het zwembad diverse
diploma’s zwemmend redden (het redden van een
drenkeling met behulp van
bevrijding- en vervoersgrepen) halen.

JeugdSportPas: sport jij ook mee?

Sportservice Heemstede-Zandvoort doet in samenwerking

met de zeven basisscholen en diverse sportverenigingen in

Zandvoort opnieuw een aanbod van verschillende beweegactiviteiten. Zo hebben kinderen kennis kunnen maken met
een heel bijzondere tak van sport: schermen.

Inschrijven

Strandwacht

De ZRB is dus niet alleen
tijdens het zomerseizoen
alert op het strand! In de
zomer is de bewaking van
strand- en badgasten de
voornaamste activiteit. In
de wintermaanden vind je
de ZRB in het zwembad van
Center Parcs. Zwemmend

redden, cursus Strandwacht,
Varend redden of EHBO? De
opleidingen van de ZRB zijn
zeer gevarieerd en worden
door eigen instructeurs verzorgd.

Zwemmend redden

Kinderen van 6 t/m 15 jaar

De taken van de strandwachten lopen zeer uiteen.
De hoofdtaak is het bewaken
van de veiligheid van baders,
zwemmers, surfers, zeilers
en andere watersporters.
Natuurlijk is er ook tijd voor
gezelligheid en ontspanning.
Gezamenlijk barbecueën,
zwemmen of een potje
beachvolleybal horen er bij.
Meer weten? Loop dan eens
op donderdagavond binnen in het zwembad. Meer
info via Ernst Brokmeier
(023-5733160) of via e-mail
ernst.brokmeier@zrb.info.

den bij Stal de Naaldenhof
in Bentveld op de agenda en
heeft Open Golf Zandvoort
haar medewerking toegezegd om kennis te maken
met de golfsport.

66 kinderen hadden zich
voor de vier kennismakingslessen opgegeven. De
Zandvoortse maître (docent)
Siroos Askary, werkzaam
binnen schermvereniging
Haarlem, heeft deze lessen met veel enthousiasme
vormgegeven.

De JSP biedt kinderen uit
groep 4 t/m 8 de mogelijkheid om met een sport kennis te maken zonder verdere
verplichtingen zoals lid worden. Voor € 5 mogen de kinderen doorgaans vier lessen
meesporten. In periode 3,
(maart/april), staat paardrij-

Alle kinderen die in
Zandvoort op school zitten, krijgen via de school
een brief en een brochure
mee naar huis. Heeft uw
kind geen informatie ontvangen? Vraag deze dan alsnog aan via de school. Om
te kunnen deelnemen aan
de JSP is vooraf inschrijven
noodzakelijk. Dit kan uitsluitend via de school en moet
steeds per periode worden
gedaan. Meer informatie
via www.sportserviceheemstedezandvoort.nl of
tel. 5740116 (do & vr).
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Hele maand november:

Malse Ierse kogelbiefstukken

Roombrie van het huis
zacht, romig, smeuïg
100 gram € 1,19

3 stuks: € 6,-

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Top 3!
3 x 100 gram vleeswaren

Achterham +
Berliner +
Gekookte worst

€ 3,25
Haltestraat 54 - T. 023-5712451

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

q(Vouw)gordijnen qTapijt
023-531 78 40
qVitrages
qVinyl
Haltestraat 56
qLuxalex
qLaminaat
2042 LP Zandvoort
qZonwering
qParket
www.medina-woninginrichting.nl

Op vertoon van de pas geen
afmeldkosten bij APK Keuring
ontdek een nieuwe ervaring van welzijn!

10% korting op een
voet-reflexmassage
massageservice ook aan huis

T/m zondag 7 december
alle monturen 2008
€ 15,- per stuk
(Bij aankoop montuur + glazen)

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)

Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pashouders 5% korting

Wedden
dat u er
wel twee
van lust?
Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Betaling CONTANT

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Kerkstraat 1a

Tel. 023 571 44 10

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Sinterklaasactie t/m 5 december
10% korting op onze accessoires
5% korting
op onze
pashouders
5% korting
op demeubelen
gehele collectie

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

Gasthuisplein 6
(naast het Circus)

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Bestel nu de ZandvoortPas 2009

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Met ZandvoortPas 10% korting
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Deze pas is geldig vanaf 1 januari tot en
met 31 december 2009.
Uw op naam gestelde ZandvoortPas
wordt, tesamen met een welkomstkado,
eind december bij u thuis bezorgd.
Met de aangehechte tegoedbon voor een
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst
tijdstip gratis een Zandkorrel (miniadvertentie) plaatsen.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!
www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Saucijzenbroodje

de halve
prijs

OP=OP

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

5%
korting*

10% Korting
op Pilates

Kijk op www.newwaves.nl
023- 571 32 55 of info@newwaves.nl
massages ~ groepslessen ~ personal coaching

*Korting geldt niet op aanbiedingen

LEUK VOOR DE SINT!
BOXERSHORTS VAN
VINGINO EN MUCHACHOMALO
ALLE WINTERJASSEN 30% KORTING

Op vertoon van de ZandvoortPas
een les huiswijn i.p.v. € 17,50
voor € 16,- (wit, rood of rosé)
Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

Op vertoon van de ZandvoortPas

10% korting
(Indien betaling met creditcard: 5%)

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat
Autorijschool Duet - 06-54280393
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hobby -Art- Gasthuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - www.nympheia.com
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Chaozzz - Schoolstraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Schofies Kindermode - Haltestraat

Wonen en onderhoud:

Haltestraat 45 - Zandvoort
023 571 27 05 www.bellieribelli-shop.nl

GRAND CAFÉ 25

Winkeliers:

Mode en trends:

Kinderkleding

10% korting op
alle cartridges

Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat
Mark Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:

Erwtensoep met
roggebrood € 3,-Maandag en dinsdag gesloten
Kerkstraat 25 - Tel. 5713510

Aanbod geldig tot en met woensdag 3 december 2008
en alleen in onze vestiging te Zandvoort.
Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 - 57 12 865
Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

BELLI E RIBELLI

De tweede krijgt u voor

(in alfabetische volgorde)

Verzorging en vrije tijd:

w.o. schilderijen, beelden,
kerst raam stickers,
kadobonnen, kransen, sieraden,
penselen, canvasdoeken,
verf (olie, aquarel en acryl)
kerstlint, houten kerstboompjes,
découpage, mozaïk, 3D,
klei en scrap etc.

www.nympheia.com

Betreft:

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing

Leuke Sinterklaasen Kerstkadootjes

Actie!

Hét APK keurstation

www.autobedrijfzandvoort.nl

Op vertoon van uw pas
€ 0,50 korting

Lijst van deelnemende bedrijven

for shoes

Medina Woninginrichters

Autobedrijf Zandvoort

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

Diverse handgemaakte
marsepein figuren

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand december

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort
Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

Grand Café 25 - Kerkstraat
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
She Satehcafé - Zeestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Jobtide uitzendbureau
is voor verschillende
opdrachtgevers op zoek naar:

Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl

Klantvriendelijke winkelmedewerkers
Handig technisch personeel
Gastvrije horeca medewerkers
Praktisch schoonmaakpersoneel
Flinke medewerkers voor in de bouw

Al uw verzekeringen bij
één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.
DORSMAN.NL OF 023-5714534

50 plus pagina

Zandvoortse Courant • nummer 48 • 27 november 2008

door Dick ter Heijden
50plus@zandvoortsecourant.nl

Kruispunt straks veilige oversteek voor iedereen
Gebruikers van elektrische rolstoelen en scootmobielen uit het Huis in de Duinen en
Nieuw Unicum zijn bepaald niet blij met de povere mogelijkheden om het kruispunt Tolweg/Kostverlorenstraat over te steken. En toch willen zij ook graag (vrijwel) dagelijks het
centrum van het dorp blijven bezoeken.

Dus, ben je op zoek naar leuk en goed betaald werk? Ga dan naar onze vestiging
aan de Hogeweg 56C in Zandvoort of bel even voor een afspraak: 023-8887340
Jobtide uitzendbureau, het uitzendbureau dat écht om zijn werknemers geeft!

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort
Telefoon: 023 57 168 41
E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

De contouren van de nieuwe kruising Tolweg/Kostverlorenweg worden zichtbaar

De reconstructie van dit
kruispunt, ten behoeve
van een vernieuwd knooppunt voor onder andere de

Image Outdoor pakt uit!

aansluiting op de busbaan,
schiet gelukkig wel lekker
op terwijl de politiek deze
week in de gemeenteraad

Kadotip 1
Ski winterjassen
dames en heren

20 – 70% korting

Truien, vesten, shirts
(ook grotere herenmaten)

30 – 70% korting

van ziektekosten wijzigt met ingang van 2009. Andere

Kadotip 3

buitengewone uitgaven, zoals begrafeniskosten, zijn dan

Muchachomalo

overgangsjaar waarin een groot deel van de ziektekosten

dames en heren underwear

20% korting

helemaal niet meer aftrekbaar. Belastingjaar 2008 is een
nog aftrekbaar is. U kunt daar uw voordeel mee doen door

nog dit jaar een aantal van de aftrekbare kosten te maken.
U treft hieronder een overzicht aan van de aftrekbare ziektekosten in 2008.

Kadotip 4

Kadotip 5

Beaufort
Outdoor laarzen
15% korting

Winteraccessoires

Burg Engelbertsstraat 94B
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mutsen, sjaals,
handschoenen

vanaf € 5,2042KP Zandvoort

023-5389695

De gebruikers van die eigenlijk onvervangbare vervoersmiddelen kijken dan
ook halsreikend uit naar het
moment dat het complete
kruispunt in gebruik kan
worden genomen.

Ziektekosten en uw aangifte inkomstenbelasting
over 2008, de laatste kans!

Er is inmiddels al veel over gezegd en geschreven: de aftrek

Kadotip 2

nog zal steggelen over de
rode fietsbanen naast het
spekgladde zwarte asfalt
van de busbaan zelf. De fel

oplichtende witte richtingpijl op de Zandvoortselaan
zorgt ervoor dat in ieder
geval automobilisten extra
voorzichtig het kruispunt
met een prachtige slalom
passeren tussen de vele opgestelde verkeerspaaltjes.
Hopelijk duurt dat allemaal
niet te lang want naarmate
we de kortste dag van het
jaar naderen wordt het bijna al vroeg in de middag behoorlijk donker en wordt het
verkeerstechnisch niet allemaal makkelijker. Laat staan
als het regelmatig regent,
stormt of sneeuwt zoals in
het afgelopen weekend.

Alleen niet-vergoede kosten komen voor aftrek in aanmerking. Vergoedt uw zorgverzekeraar de kosten, dan kunt u
deze natuurlijk niet meer als aftrekpost opvoeren. Ontvangt
u een gedeeltelijke vergoeding, dan is het niet-vergoede deel
aftrekbaar. Het is wel belangrijk dat u de kosten in het jaar
2008 hebt maakt. Betaalt u de rekeningen dan ook nog dit
jaar. Hoeveel u van de Belastingdienst terugkrijgt, hangt af
van de hoogte van uw inkomen en van de hoogte van de
aftrekpost. Het totaal van de uitgaven is alleen aftrekbaar
als het bedrag meer is dan de niet-aftrekbare drempel. Deze
drempel is 1,65% van het verzamelinkomen uit Box 1 (werk en woning), Box 2 (aanmerkelijk belang)
en Box 3 (sparen en beleggen).

U kunt voor het jaar 2008
de volgende ziektekosten
opvoeren: de premie voor
de aanvullende zorgverIs dat verzamelinkomen bijvoorzekering, voorgeschreven
beeld € 10.000, dan is de drempel
medicijnen, tandarts,
€ 1a65. De minimum drempel is €
hulpmiddelen (bril en
115 per persoon. Voor gehuwden of
hoortoestel), kosten van
samenwonenden die elkaars isvervoer naar arts en ziecaal partner zijn, is de minimum
kenhuis, kosten van dieet
drempel € 230. Blijft het inkomen
op medisch voorschrift
van u en uw partner beneden €
De aanschaf van een bril is tot en met december nog aftrekbaar
(een vast bedrag afhan31.589, dan wordt het aftrekbare
kelijk van het soort dieet), vaste aftrek voor huisapotheek bedrag met 113% verhoogd. Voor vragen kunt u zich wenden
(€ 23 p.p.), ouderenaftrek voor 65-plussers (€ 821 p.p.), deel tot de ANBO Servicelijn, geopend van maandag tot en met
van de eigen bijdrage AWBZ, extra uitgaven voor kleding en vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur, bereikbaar via: 030-233
beddengoed als gevolg van een ziekte of handicap.
00 60 of via e-mail: info@anbo.nl.

Genieten van de feestdagen

De komende weken staat bijna alles in het teken van de feest-

dagen. Je ziet het symbool daarvan in alle winkelstraten van

Zandvoort aan de gevels bevestigd. Allereerst Sinterklaas,
een overjarige 50-plusser die vooral de allerkleinsten een ge-

weldig feest wil geven, de vele te organiseren kerstmarkten,
rommelmarkten, maar ook de vele feestjes van sportverenigingen die iets extra willen betekenen voor hun leden.

Feestdagen op komst

Ook de organisaties die in
het algemeen betrokken
zijn bij de zorg voor ouderen laten van zich horen.
Lekker eten met z’n allen,
koffiedrinken, luisteren
naar muziek, concerten in
de kerk, bingo spelen en
gewoon met elkaar praten
op speciale maar vooral gezellige bijeenkomsten. Zo
komen we de feestdagen

wel door. En natuurlijk ook
weer de beste bedoelingen
hebben voor het nieuwe
jaar. Zandvoort staat de
komende weken bol van
de activiteiten. Laten we de
zorgen om de toekomst, zoals iedereen die kan hebben,
maar even op een laag pitje
zetten. Geniet gewoon van
alle ontmoetingen en gezellige bijeenkomsten.

Een hele eer

Coby van den Berg, verpleegkundig specialist chronisch zieke

bij Nieuw Unicum, is gekozen tot continentieverpleegkundige van het jaar 2008! Naast Coby waren er nog twee kandidaten genomineerd.

Coby van den Berg

Tijdens het continentie &
MS congres op 7 november
jl. hielden de kandidaten een
presentatie waarbij Coby in
haar presentatie de continentieproblematiek voor MS
patiënten in beeld bracht.
Met haar voordracht werd zij
als winnaar gekozen. De prijs
is door Astra Tech Benelux bv

in het leven geroepen en bestaat uit een gouden speld
in de vorm van een katheter en een geldbedrag van
€ 2000. Coby weet al waar ze
het geld aan gaat besteden
maar dat maakt ze in 2009
pas bekend. Het zal vast en
zeker met haar specialisatie
te maken hebben.
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emeentelijke publicatie week 8 - 2008
Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 18 november
en de verdere in week 47 door het college genomen besluiten
zijn 25 november vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

itnodiging openbare vergadering Wmo-raad

Op woensdag 1 december aanstaande vergadert de Wmoraad over welzijnszaken die van belang zijn voor alle burgers.
Iedereen is van harte uitgenodigd de openbare bijeenkomst bij
te wonen. De vergadering vindt plaats in Gebouw De Krocht,
kleine zaal, en begint om 19.30 uur.

nspraak op het fietsbeleidsplan

Het fietsbeleid wordt door de gemeente geactualiseerd. Het
vorige plan stamt namelijk uit 1998. In het nieuwe plan is aandacht voor de nieuwe (gewenste) fietspaden, recreatieve routes
maar ook ontwikkelingen voor het stallen van de fiets.
Het conceptplan is aan een externe klankbordgroep voorgelegd
bestaande uit de fietsersbond, de brandweer, de politie, VVN,
Waternet, de Kamer van Koophandel en het ondernemersplatform Zandvoort.
Het concept fietsbeleidsplan Zandvoort 2009 is vanaf heden
in te zien aan de balie op het gemeentehuis. Ook kunt u het
plan via de site van de gemeente bekijken of downloaden.
Kijk dan op www.zandvoort.nl onder bestuur – beleid – nota’s
en plannen. U kunt schriftelijk uw mening op het plan geven
door uw brief te richten aan de gemeente Zandvoort onder
vermelding van ‘inspraak fietsbeleidsplan’. De sluitingsdatum
van de inspraakperiode is maandag 5 januari 2009

ngeko en verg nningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

Zandvoort:
- Van Lennepweg 11, verwijderen asbesthoudend materiaal,
ingekomen 18 november 2008, 2008-214S.
- Zuster Dina Brondersstraat 27, slopen en verwijderen asbesthoudende standleidingen, ingekomen 18 november 2008,
2008-215S.
- Frans Zwaanstraat 46, plaatsen loggia in dakvlak voorzijde,
ingekomen 17 november 2008, 2008-216Lv.
- Kostverlorenstraat 21, plaatsen erfafscheiding, ingekomen 18
november 2008, 2008-217Lv.
- Max Euwestraat 48, plaatsen dakkapel voorzijde, ingekomen
18 november 2008, 2008-218Lv.
- Reinwardtstraat 14, plaatsen dakkapel voorzijde, ingekomen
18 november 2008, 2008-219Lv.
- Wilhelminaweg 7, bouwen klompenhok, ingekomen 19 november 2008, 2008-220Lv.
- Cornelis Slegersstraat 22, plaatsen trafostation, ingekomen
20 november 2008, 2008-221Rv.

Monumentenvergunning aangevraagd

Bentveld:
- Groot Bentveld 1-3, gedeeltelijk veranderen van een erfafscheiding, ingekomen 11 november 2008.

De hierboven genoemde aangevraagde monumentenvergunning ligt bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien
tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen
een termijn van twee weken na publicatie schriftelijk hun
zienswijzen/bedenkingen kenbaar maken bij Burgemeester
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

erzonden es iten
Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

Zandvoort:
- Mr.Troelstrastraat 38, wijzigen kozijn, verzonden 19 november
2008, 2008-200Lv.
- Zandvoortselaan 19a, slopen fietsenstalling, verzonden 20
november 2008, 2008-203S.
- Bakkerstraat 2a t/m 2d, veranderen kozijnen voorgevel winkels
begane grond, verzonden 21 november 2008, 2008-179Lv.

Monumentenvergunning artikel 11 Monumentenwet

Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens
om een monumentenvergunning te verlenen voor het restaureren van het NS-station op het perceel Stationsplein 6
te Zandvoort. Voormelde aanvraag met het conceptbesluit
liggen met ingang van 28 november 2008 gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale Balie van het gemeentehuis
tijdens de openingstijden. Gedurende de termijn van de terinzageligging kan een ieder schriftelijk of mondeling haar/
zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken bij het
college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040
AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek van uw brief
“zienswijze”te vermelden.

Verkeersbesluiten definitieve situatie busbaan

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten
om:
op grond van in het verkeersbesluit met het kenmerk OB/
CT/2008/10/4307 staande overwegingen, wordt overgegaan
tot de plaatsing van bussluis is de vorm van een beweegbare
verzinkbare paal op de volgende locatie:
- in de Prinsesseweg direct ten westen van de aansluiting met
de Haarlemmerstraat;
tot het plaatsen van een geslotenverklaring in beide richtingen voor bestuurders door plaatsing van de borden C01 van
bijlage 1 van het RVV 1990 met het onderbord ‘uitgezonderd
lijnbussen’ op de volgende locatie:
- in de Prinsesseweg direct ten westen van de aansluiting met
de Haarlemmerstraat;
tot het plaatsen van een geslotenverklaring in beide richtingen bestuurders door plaatsing van de borden C01 van
bijlage 1 van het RVV 1990 met de onderborden ‘uitgezonderd lijnbussen’ en ‘uitgezonderd ontheffinghouders’ op de
volgende locatie:
- in de Prinsesseweg direct ten zuiden van de aansluiting met
de Koninginneweg;
om de aanwezigheid van de verzinkbare paal te verduidelijken
zal worden overgegaan tot het plaatsen van waarschuwingsborden J37 van Bijlage 1 van het RVV 1990 met het onderbord
‘bussluis’ op de volgende locaties:

- in de Prinsesseweg direct ten westen van de aansluiting met
de Haarlemmerstraat;
- in de Prinsesseweg direct ten zuiden van de aansluiting met
de Koninginneweg;

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. 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. 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.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag
t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 – 16.00 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

Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur
Donderdag:
08.30 - 20.00 uur
Vrijdag:
08.30 - 12.30 uur
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
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

Collegelid spreken?

basketbal - dames
Dikke overwinning Lions dames
Eindelijk was het dan zover en ze hebben er na aloop echt
van genoten. Het damesteam van The Lions won voor het

eerst in acht wedstrijden (de laatste was de openingswedstrijd van dit seizoen in september) en deed dat niet zo

zuinig ook. Het Amsterdamse AMVJ werd met 76-25 terug
naar huis gestuurd.

Tessa de Boer (l) een half jaar weg

Nu maakt een blik op de
ranglijst wel duidelijk dat
zowel onze plaatsgenoten
als hun gasten onderaan
de ranglijst van Rayon 1
bungelen dus het was een
rechtstreeks degradatieduel.
Natuurlijk wist ook Lionscoach Richard Koper dat, hij
had een speciaal strijdplan
voor deze wedstrijd ontwor-

handbal -

pen: na een Zandvoortse
score direct een full court
press! Hierdoor wordt de
aanvalsopbouw van de tegenstander gestoord en is
er veel kans op intercepties.
De dames moesten daar nog
wel even aan wennen maar
toen het min of meer ging
lopen, werden die intercepties steeds talrijker.

De dames van ZSC hebben zich zondag bijna kunnen re-

vancheren van de zware nederlaag in Aalsmeer van een
aantal weken geleden (19-10). Vooral de tweede helft

speelde Zandvoort zeer geconcentreerd en kon het haar
tegenstander het vuur na aan de schenen leggen.

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

“Natuurlijk dik verdiend. Dit
is een goed iets voor het zelfvertrouwen, dat iedere week
weer een duw kreeg na een
net aan verloren wedstrijd.
We spelen dit seizoen niet
echt slecht maar de basket
wordt te weinig gevonden.
Na het zien van deze wedstrijd heb ik volop vertouwen
in de rest van de competitie”,
zei Koper na aloop, die ook
de arbitrage een pluim kon
geven en dat is wel eens anders geweest! Komende zaterdag treffen de dames van
The Lions in de Amsterdamse
Apollohal de op de vijfde
plaats staande reserves van
eredivisionist BV Lely. Deze
wedstrijd begint om 19.30
uur.

Puike wedstrijd handbaldames

Vragen over een bouwplan?

Gemeente Zandvoort

Zowel in het derde als in het
vierde deel van de wedstrijd
was er voor Lions geen vuiltje
aan de Zandvoortse lucht en
bouwden de dames een grote
voorsprong op. Veel intercepties met gemakkelijke scores
(lay-ups) waren het gevolg
van het ‘Koper-plan’. maar
ook het insidespel was eindelijk goed verzorgd, mede
door Bercis Mets die een
plaag voor de Amsterdamse
verdediging was met haar
pivotspel. Vooral Wendy
Bluijs en Tessa de Boer gaven,
regelmatig door een assist,

in de tweede helft de tafel
veel werk. De Boer overigens
speelde voorlopig haar laatste thuiswedstrijd. Zij gaat
binnenkort voor een half
jaar ver naar het zuiden en
zal niet eerder dan volgend
jaar september weer in de
Korver Sporthal te bewonderen zijn.

dames

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling
verwezen wordt.

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van
www.werkeninzandvoort.com.
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort.

Al in het eerste kwart bleek
er een klassenverschil tussen Lions en AMVJ (14-2).
Waar Zandvoort regelmatig
de basket vond, konden de
Amsterdamse dames nauwelijks tot scoren komen.
Hun eerste score, 1 punt uit
2 vrije worpen, was pas in
de 8e minuut. In het tweede
kwart liep het net als in het
eerste, alleen was de richting
van de AMVJ-schoten nu wat
beter en ging bij de stand
33-15 de rust in.

Martine Balk verzilvert een strafworp

ZSC begon voortvarend
en nam al snel een 3-0
voorsprong. Dit noopte

de Aalsmeerse coach om
een van haar troeven in
te zetten. Deze dame, een

oud-jeugdinternational,
bracht zoveel meer dat de
Zandvoortse voorsprong
smolt als sneeuw voor de
zon. Binnen 10 minuten
stond Fiqas/Aalsmeer met
twee doelpunten voor en
dat werden er binnen een
half uur zelfs vier.
Wat coach Rob Til en trainer Joop Boukes in de rust
gezegd hebben weet niemand maar een herboren
Zandvoorts team begon aan
een enerverende tweede
helft. Punt voor punt wisten
onze plaatsgenoten van de
achterstand af te knabbelen
maar steeds weer was het
een drietal speelsters van
Aalsmeer dat er toch weer
voor zorgde dat Zandvoort
niet op voorsprong kon ko-

men. Een spannende eindstrijd ging in bij 13-13. Weer
kwam Aalsmeer op voorsprong en kon zelfs een klein
gaatje slaan (13-15). Met de
nodige krachtsinspanning
kon Zandvoort weer terugkomen en zo ging dat door
tot de laatste minuut. De
dames uit het bloemendorp
kwamen weer 2 punten voor
en toen was helaas de tijd
te kort om nog langszij te
kunnen komen. Het siert
de Zandvoortse dames dat
uiteindelijk met slechts één
punt verschil werd verloren
tegen een tegenstander
die, op papier, sterker zou
moeten zijn (16-17). ZSC
topscores: Romena Daniëls
en Laura Koning 5; Daphina
van Rhee 3; Martine Balk 2
en Asia El Bakkali 1.
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biljart

Zandvoorts kampioenschap
Driebanden op de helft
De wedstrijden om het Driebandenkampioenschap van

Zandvoort zijn halverwege. Na de derde ronde in het goed

gevulde café De Lamstrael zijn er nog verschillende spelers
die in aanmerking komen voor de individuele titel. Ook de

strijd om de belangrijke Cafétrofee is nog lang niet beslist.

Hetty Wisker is de enige dame in het gezelschap

Hoewel het er op lijkt dat de
kredietcrisis ook de prestaties
op het groene laken aan het
beïnvloeden is, was dat tot
nu toe aan de toeschouwers
niet te merken. Ze reageerden enthousiast op mooie
caramboles en lieten teleurgestelde geluiden horen bij
bijna rake ballen en missers.
In het individuele klassement staan drie spelers met
het maximale aantal punten bovenaan. Louis v.d. Mije
(café Oomstee) heeft van
hen verreweg het hoogste
gemiddelde (0.867). Addie
Ottho (café De Kippetrap) en
Frans Moët (café Bluys) zijn

tweede en derde. Een bijzondere prestatie leverde Frans
Blom (café De Lamstrael) die
in de tweede ronde zijn partij
in café Oomstee met een serie van zeven in drie beurten
wist uit te maken.
In de strijd om de Cafétrofee
voert café De Kippetrap verrassend de ranglijst aan. Op
korte afstand volgen café
Bluys en team De Lip. De
spannende tweede helft van
het Driebandentoernooi begint op zaterdag 29 november in café De Kippetrap aan
de Zeestraat. Daar wordt om
19.30 uur afgestoten voor de
vierde ronde.

adverteerders

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles
wat in Zandvoort leeft. De adverteerders in de krant van deze week zijn:
Administratiekantoor K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
Autobedrijf KariMo
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Café ‘t Badeendje
Cense en van Lingen
Chin Chin
Circus Zandvoort
Danzee
De Lamstrael
Dierenarts Dekker
Dorsman Assurantiën
Filoxenia Greek Cuisine
Genootschap Oud Zandvoort
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
IJzerhandel Zantvoort
Image Outdoor
Jobtide
Johan Lindeman
Laurel & Hardy
Meijer Advocaten

Plony’s Haarwinkel
Pluspunt
Pole Position
Selekt Mail
Stichting Classic Concerts
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van der Valk & Swart Notarissen
Van Schaik Omaco Makelaars
Vlug Fashion Men’s Wear
Vrijehuizenmarkt.nl
YAYA-Zandvoort
Zandvoort Optiek
Zaras, Café Restaurant
Zeemeermin, viskar

Sinterklaasactie:

Café Koper
Etos
Kroon Mode
Lavogue
Music Store
Parfumerie Moerenburg
Shanna’s Shoe Repair & Leatherwear
Slinger Optiek
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nieuw

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie
vrij in te delen
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Sara Roosstraat 28
Zonneterras op het zuiden, woonkeuken, 3 slaapkamers en een eigen
inpandige parkeerplaats….? Deze ruime 4 kamer maisonnette beschikt
over al deze eigenschappen!
Een heerlijke ruime woning, gelegen in de kindvriendelijke woonwijk Park
Duijnwijk met in de directe omgeving sportfaciliteiten, ontspanningsmogelijkheden en natuurlijk het strand.
•
•
•
•

Inpandige parkeerplaats
Op loopafstand van het station, centrum en strand
Bouwjaar 2000
Gebruiksoppervlakte ca. 115 m2 (incl. bergruimte)

Kostverlorenstraat 61

Deze goed onderhouden vrijstaande 30-er jaren villa staat in het geliefde
groene hart van Zandvoort. Het is een gezellig, sfeervol huis, dat groter is
dan het lijkt, iets wat je alleen maar ziet als je de woning ook van binnen
bekijkt. De woning beschikt over 5 slaapkamers, 1 studeerkamer, een
prachtige keuken, een zeer royale living van ca. 55 m2, hoge plafonds, een
beschutte intieme achtertuin met diverse zonneterrassen, niveauverschillen,
schuur, zomerhuis, garage en carport.
• Sfeervolle woning die om een goed inzicht te krijgen van de ruimte,
van binnen gezien moet worden
• Ook geschikt als Bed & Breakfast accommodatie
• Gebruiksoppervlakte ca. 250 m2

Vraagprijs: € 269.000-- (incl. parkeerplaats)

Thorbeckestraat 70
Altijd al de wens gehad om de indeling van uw appartement aan zee zelf
te bepalen? Het betreft een casco hoekappartement van ca. 85 m2 direct
aan de wandelboulevard, welke geheel naar eigen smaak en indeling kan
worden verbouwd. U kunt zelf bepalen waar u bijvoorbeeld de keuken of de
badkamer gaat plaatsen. Door de ligging op de hoek van de 3e verdieping heeft u werkelijk fantastisch uitzicht over de Noordzee, dorp en de
beschermde duinen. Het balkon is op het westen gesitueerd en met helder
weer kunt u zelfs Noordwijk en Scheveningen zien liggen!
• Inpandige berging aanwezig
• Gebruiksoppervlakte ca. 85 m2 (exclusief balkon)

Vraagprijs: € 239.000,-Vraagprijs: € 745.000,--

in prijs verlaagd
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Nog 3 app.
te koop

Jac. van Heemskerckstraat 67

Dr. J.G. Mezgerstraat 43

Hogeweg Zandvoort, Residence Cocarde

Wonen aan zee, op loopafstand het strand, NS-station, centrum en
supermarkt. Dit goed onderhouden 3-kamer appartement op de 4de, tevens
hoogste etage is ideaal gelegen! De woonkamer heeft prachtig zeezicht en
een ruim balkon (ZW) Het complex is in 2005/2006 geheel
gerenoveerd en beschikt over een eigen parkeerterrein. De inpandige
garage (6.00 x 3.85) wordt separaat te koop aangeboden.

Modern 4-kamer hoekappartement op de 1ste verdieping van het vlak aan
de boulevard gelegen complex “Ruyterstede”. De woonkamer heeft veel
lichtinval en geeft toegang tot het balkon. De open keuken is modern, de
badkamer is luxe en beschikt over een ligbad en douche. Er zijn 3 slaapkamers waarvan 2 met zeezicht en in de onderbouw bevindt zich de berging en
garage. Het complex beschikt over een lift.

• Nog 3 appartementen te koop

• A-6: € 439.000,- v.o.n.
• A-7: € 390.000,- v.o.n.
• A-10: € 475.000,-. v.o.n.

• Geheel v.v. hardhouten kozijnen en dubbele beglazing
• Het gebouw is v.v. lift
• Gebruiksoppervlakte ca. 85 m2 (incl. balkon)

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Vraagprijs: € 259.000,--

Het complex beschikt over een lift.
Wit gestuukte muren en plafonds
Eventueel garage onder in het gebouw te koop
Gebruiksoppervlakte ca. 85 m2

Vraagprijs: € 209.000,-- appartement
€ 27.500,-- garage

Bouw gestart
Geplande oplevering: zomer 2010
Individuele indelingswensen nog bespreekbaar
Vrijblijvend gesprek met makelaar of architect mogelijk
Uitgebreide brochure beschikbaar
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Sfeerimpressie
Feestmarkt
centrum

Fabelachtige Messiah
in Agathakerk

Actueel

Superlatieven komen te kort als men de uitvoering van de
Messiah, afgelopen vrijdagavond, zou moeten beschrij-

ven. Een fabelachtig mooie uitvoering van een van de
meesterwerken van Georg Friedrich Händel vond plaats
in de prachtige Agathakerk. Bijna 300 liefhebbers hebben

2,5 uur genoten van schitterende muziek op zeer hoog niveau, gebracht door het Gelders-Utrechts Cantatekoor en
-orkest onder leiding van Harry Brasser en met medewerking van vier solisten.
door Joop van Nes jr.

De schitterend verbouwde
Agathakerk was het decor
voor dit oratorium dat niet
alleen tijdens de kerstperiode maar, met name in de
Angelsaksische landen, ook

vlak voor Pasen uitgevoerd
wordt. Het oratorium bestaat uit een aantal losse
teksten uit het Oude en
Nieuwe Testament en het
libretto is van de hand van
Charles Jennens. Hiermee
verschilt het werk van wat

doorgaans van onder een
oratorium wordt verstaan
(een omvangrijk vocaal werk,
veelal met een geestelijke of
wereldlijke inhoud, waarbij
meestal een verteller de drager van de handeling wordt).
In de Messiah wordt dan ook
geen ‘plot’ verteld.
De vier solisten kwamen
vrijdag subliem uit de verf.
Caroline Stam (sopraan),
Martine Straesser (alt), Jan
van Elsacker (tenor) en Frans
Fiselier (bas/bariton) zongen
prachtige aria’s en stukken in
samenwerking met een onvoorstelbaar goed koor. Het
zorgde bij velen voor kippenvel. Vooral Fiselier, zonder zijn collega’s te kort te
doen, zorgde met zijn warme
stem en techniek voor een
topprestatie. Hoogtepunt
van het concert werd het
imponerende koorwerk
‘Halleluja’, waaruit bleek
dat met name de sopranen
zeer sterk en toonvast waren.
Terecht, maar aan de andere
kant ook erg ongebruikelijk,
werd door het publiek na dit
stuk een daverend applaus

De Mannetjes
Parkeerregime
Brederodebuurt

• Suikerbroodje
€ 1,75
• Chocoladebroodje € 1,75
Stap eens binnen voor het
“Heerlijk avondje assortiment”:
Banketletter, Banketstaaf,
heerlijke speculaasjes mét of zonder
amandel, Speculaasbrokken en een
uitgebreid assortiment SINT en PIET
chocolade en marsepein

‘O ja, dat is waar ook;
dat was als een proef begonnen’

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

11

Perikelen rondom
aanleg busbaan

Ovatie

De Agatha kerk was goed gevuld

Zie onze advertentie op de achterpagina

Uitverkoop!
tot 8 december
alle monturen 2008
€ 15,- per stuk!
(Bij aankoop montuur + glazen)

Sea optiek
Zichtbaar Beter

Cultuur

22

Basketballers
met de
schrik vrij

Activiteiten
rondom ilm
Oorlogswinter
ingezet onder het scanderen van “bravo, bravo”. Toen
na het ‘optrekken van de
stofwolken’ het publiek een
staande ovatie bracht, straalde dirigent Brasser van oor
tot oor. Zijn orkest en koor
hadden, in samenwerking
met vier excellente solisten,
in Zandvoort weer (na het
Weihnachtsoratorium van
2005) van zich laten spreken.

Blij

Voorzitter van de stichting
Classic Concerts, Peter Tromp,
was een blij man toen hij na
afloop bekend maakte dat
er, ondanks de wat tegenvallende voorverkoop, toch nog
een groot aantal mensen
naar de ‘grote productie’ in
2008 van zijn stichting waren gekomen. “We hebben
vanavond aan de deur nog
veel extra kaarten kunnen
verkopen. Hierdoor was de
kerk goed gevuld (dat is wel
eens anders geweest, red.)
en niemand van de aanwezigen zal er spijt van hebben
gekregen. Wat een schitterend concert was dit”, glunderde hij.

Sport

Raad neemt
‘Strand en Duin’ aan
De gemeenteraad is vorige week donderdag in een extra

raadsvergadering akkoord gegaan met het bestemmingsplan Strand en Duin. Naast dit bestemmingsplan stonden
nog twee voorstellen op de agenda. De Welstandsnota
Strand werd een hamerstuk, maar het parkeerbeleid Brederodebuurt leverde de nodige stof tot discussie op.
De bespreking van het bestemmingsplan ‘Strand en
Duin’ begon met een kritische noot. De brief, welke de
strandpachters hadden gestuurd over dit onderwerp,
was niet bij alle raadsleden
in goede aarde gevallen.
Zo liet PvdA-raadslid Nico
Stammis weten de opstelling van de strandpachters
niet juist te vinden, omdat
ze naar zijn mening oneigenlijke kritiek leveren op
de leden van de hoorcommissie. Stammis vroeg om
meer respect voor ieders
rol. Hij heeft geconstateerd
dat men alleen tevreden
is over de hoorcommissie
als deze een positief advies uitbrengt op punten
die de strandpachtersvereniging graag gerealiseerd
ziet. Ook Cees van Deursen
(GroenLinks) hekelde het
schrijven van de strandpachtersvereniging.

Bouwoppervlak

Het belangrijkste discussiepunt tussen college en raad
was echter de vraag hoe
groot het bouwoppervlak
van een strandpaviljoen in
de toekomst mag zijn. De
fracties bleken unaniem het
advies van de hoorcommissie te ondersteunen om de
oppervlakte te bepalen op
maximaal 700m 2, terwijl
B&W 600m 2 had voorgesteld. De PvdA diende een

vervolg op pagina 3

Auto Strijder
Zandvoort

Op 9 december
vergadert de gemeenteraad.
De commissie Projecten en
Thema’s op 10 december.

De agenda’s vindt u in de gemeente-advertentie in deze krant.

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74
Vrijdag koopavond

1

Verdrietig om zijn heengaan, maar dankbaar dat we
hem zolang in ons midden mochten hebben,
geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve man,
onze lieve pappa, opa en overgrootopa

Jacobus Johannes Castien
Co
Echtgenoot van Vliesta Amelia Castien-Goudriaan

waterstanden
Hoog

Sinds 1992 uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl
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Dierenartsenpraktijk

de “Lijsterhof”

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
9 februari 1912

27 november 2008

Zandvoort

Vliesta Castien-Goudriaan
Kinderen, Kleinkinderen &
Achterkleinkinderen

Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl
A LTIJD
BI J

DIRECTE
HULP
OVERLIJDEN

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen
Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
en volgens afspraak
Lijsterstraat 7 - 2042 CH Zandvoort - Tel. (023) 571 58 47

Lijsterstraat 2 flat 23
2042 CJ Zandvoort
De uitvaartdienst heeft plaats gevonden op woensdag
3 december op het naast de RK Kerk St. Agatha
gelegen parochiekerkhof.

APK

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

Treur niet om mij,
want zo is het leven nu eenmaal.
Hef een glas, met een lach en
een traan…en dan gewoon
weer verder gaan.
Verdrietig om haar heengaan, maar dankbaar dat we
haar zolang in ons midden mochten hebben, geven wij
u kennis van het overlijden van onze lieve zorgzame
moeder, schoonmoeder en oma

Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

Ralph Kras 50 jaar

~ Heintje ~

Gertjan en Célestine
Yves
Ina
Edwin en She Ye
Tirza
Bert en Wil
Wendelle, Dennis, Shiela
Correspondentieadres:
G. Schniedewind
Prof. Zeemanstraat 9
2041 CN Zandvoort
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.
2

colofon

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk

30 november 2008

Jenny en Hannes
Erik

Wientana, dochter van: Mebrahtu Fthawie en Habte,
Nazret
Jamila Ismail Ahmed, dochter van: Ismail Ahmed Mohammed
Abdulla en Maryan Ma’alin Somo
Ayla Zoí, dochter van: Hageman, Michel Michiel en Straatjes,
Sanne Channa
Tygo Albertus, zoon van: Wetzel, Udo en Kleverlaan, Saskia

Overleden:

Posno geb. Rust, Hendrika Johanna, oud 92 jaar
Gerritsma, geb. Augustinus, Aaltje, oud 81 jaar
Schuuring, geb. Dees, Hendrika, oud 81 jaar
Oversteegen, Robert Frans, oud 90 jaar
Taanman, geb. Klomp, Teunia Hendrika, oud 84 jaar

kerkdiensten

ZonDAG 7 DeCember

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
www.aap-parochie.nl
10.30 uur pastor C. van Polvliet

9 December wordt
Ralph Kras 50 jaar !!

Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@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

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~
~ Verzorging van overledene ~
Begeleiding
voor nabestaanden ~
~
Persoonlijke
aandacht
voor U en Uw dierbare ~
~
Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort
Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

Vormgeving: IR Design Zandvoort

Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort

Druk: Dijkman offset
Visseringsweg 40 - Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06-1139 1478 • info@zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl
Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind.
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.
Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer • Plezier
Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten

cartoon

•

Politiek

2041 VW Zandvoort
F: 023-57 16 865
www.pluspuntzandvoort.nl

Hans van Pelt

woners. Wethouder Tates
ging uitvoerig in op de reacties van de diverse fracties.
Het CDA-verzoek keurde hij
niet af, maar hij vond het
prematuur. “Eerst kijken
wat daarvan de financiële
consequenties zijn van een
dergelijke minimuminworp,
want het zal een effect hebben op het parkeren in heel
Zandvoort”, zei hij. Op het
amendement van OPZ, zegde hij de invoering van een
PAP-regime in de Lijsterstraat
toe nog voor de zomer van
2009. Voor de andere straten
in die buurt meent de wethouder dat nu kan worden
volstaan met beperktere
maatregelen.

Commissie Planning & Control, d.d. 26-11-08

Commissie oneens over kosten Middenboulevard
Het door de raad vastgestelde bestemmingsplan Midden-

boulevard werd op 11 december 2007 door de provincie

werd daarom vorige week woensdag gevraagd te advise-

Voor-, tussen-, naschoolse en vakantie opvang.

•

Uit de reacties van de diverse
fracties op het per 1 juli ingevoerde parkeerbeleid in de
Brederodebuurt bleek een
raadsbrede steun voor het
voorstel om de proefperiode
om te zetten in een permanent beleid, al wilden som-

nanciële consequenties. De commissie Planning & Control

Voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

•

Brederodebuurt

migen het voorstel op punten aanpassen. Met name op
het punt van het opnemen
van de Lijsterstraat in het
PAP-regime. Dit betekent dat
er een betaalsysteem met
parkeerautomaten komt zoals in de Brederodebuurt. De
raad wil dat dit zo snel mogelijk gebeurt. OPZ diende
daartoe samen met andere
partijen een amendement
in dat werd aangenomen.
Het CDA bepleitte voor de
Brederodebuurt een minimuminworp van € 0,60 voor
20 minuten, in plaats van het
verplichte minimum van een
uur. Bluijs wil hiermee iets
doen aan een veelgehoorde
klacht van bezoekers en be-

ploitatieraming voor dit project heerft dat de nodige i-

Buitenschoolse opvang De Boomhut

Flemingstraat 55
T: 023 – 57 173 73 / 57 40 330
info@pluspuntzandvoort.nl

amendement in om bij jaarrondpaviljoens 75m 2 extra
beschikbaar te stellen voor
openbare toiletten. Zonder
de steun van GroenLinks, GBZ
en het CDA werd dit amendement aangenomen. GertJan Bluijs (CDA) vroeg zich af
of het grotere bouwoppervlak houdbaar is bij hogere
instanties.

afgekeurd. Voor de op 8 mei 2007 aangenomen grondex-

RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur mevr. C. van Ogtrop

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort

weduwe van Marinus Schniedewind
partner van Abraham Lodewijk Lagerweij †

Ton
Daan en Cindy

Geboren:

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Hendrika Schniedewind-Paap

19 februari 1927

17 november - 28 november 2008

vervolg - Raad neemt ‘Strand en Duin’ aan

ren over een aantal voorstellen, die tot doel hebben deze

gevolgen overzichtelijk te maken en inancieel administratief af te dekken.

Het college vroeg de commissie een advies te geven
over een vijftal voorstellen,
die het mogelijk moeten
maken de werkzaamheden aan de voorbereiding
van de plannen voor de
Middenboulevard te continueren en een nieuw bestemmingsplan vast te stellen.
Voorgesteld wordt om een
voorziening voor de voorbereidingskosten in te stellen
en daarvoor € 638.800 van
de reserve stedenbouwkundige ontwikkelingen aan te
wenden. Om de gemaakte
kosten met betrekking tot
de erfpacht af te dekken is

voorgesteld € 15.600 ten
laste laten komen van de
exploitatie en deze te verantwoorden op de jaarrekening
van 2008. Bovendien wil het
college een bedrag van €
87.500 voor het inzetten van
derden bij het aanpassen van
afgekeurde bestemmingsplan Middenboulevard. Deze
kosten zouden ten laste
moeten komen van de reguliere begroting voor 2009.
Tenslotte wordt gevraagd
om € 170.000, vooruitlopend
op het vaststellen van een
herziene grondexploitatie
(als gevolg van het aan te
passen bestemmingsplan

van 11 december 2007), voor
het uitvoeren van randvoorwaardelijke werkzaamheden
door derden voor het ‘middengebied’ van het project
Middenboulevard.
Dat laatste voorstel kreeg de
instemming van een meerderheid van de commissie, met uitzondering van
CDA’er Gert Jan Bluijs. Net
als de overige commissieleden stemde Bluijs wel in met
het bedrag van € 87.500 voor
het inzetten van derden bij
het aanpassen van het bestemmingsplan. Fred Paap
(VVD), Pim Kuijken (PvdA) en
Bluijs lieten weten te willen
wachten tot het aangepaste
bestemmingsplan door de
raad is aangenomen, alvorens de ‘voorbereidingskosten Middenboulevard’ voor
een bedrag van € 638.000
beschikbaar te stellen.
Hetzelfde geldt voor de gemaakte kosten van € 15.600
ten laste van de exploitatie
in de jaarrekening 2008.

Autoverzekering
vanaf € 6,- p/mnd
* startkorting tot 65%
DORSMAN.NL OF 023-5714534

column

Doortrekken
of niet
Opmerkelijk dat er zoveel mensen gaan verhuizen. Vooral de
“pensionades”. Om het maar
in goed Nederlands te zeggen:
65 plussers. Waarom er wordt
verhuisd? De woning wordt te
groot. De tuin te bewerkelijk. De
trap is te hoog of te steil om naar
de slaapkamer te gaan. Noem
maar op.
Ik woon al ruim 45 jaar in hetzelfde huis. Moet er niet aan
denken om te gaan verkassen!
O ja. Ik weet nog goed dat we
dit huis wilden gaan kopen.
“Veel te bewerkelijk”, zei mijn
vader. “En duur”, mompelde hij
knorrig. “Wél degelijk”. Knikte hij
goedkeurend. “Alleen staat het
op de nominatie om gesloopt
te worden. Geloof ik. Ze willen
de Brederodestraat doortrekken. En dan moeten de eerste
drie huizen wég vanaf de hoek”.
Ik fronste mijn voorhoofd. Mijn
vader werkte bij de gemeente.
En hoorde nog wel eens wat.
Gelukkig hebben we toen doorgezet. Het huis tóch gekocht.
Waar hoorde ik toch nog
meer dat er een straat doorgetrokken zou worden? Ja, nu
weet ik het weer. De Herman
Heijermansweg. Vlak naast
het Huis in de Duinen. Een
brede weg naar Noord zou er
komen. Ook dat plan is nooit
doorgegaan. Jammer. Jammer.
“Milieuproblemen”, hoorde ik
zeggen. Mijn opmerking is: wát
milieuproblemen. Een korte,
snelle weg naar Zandvoort
Noord is milieuvriendelijker
dan de huidige, gevaarlijke bochtige weg vol met obstakels en
drempels. Ach.Wat zou het een
zegen zijn als je direct vanaf
de Zandvoortselaan richting
Noord zou kunnen rijden. De
smalle Kostverlorenstraat zou
mooi worden ontlast. Vaak ben
ik op die levensgevaarlijke straat
bijna van mijn iets gereden. En
nu ze toch aan het slopen en
veranderen zijn….Kunnen ze die
Heijermansweg ook
meteen wel meenemen. Volgens mij zijn er
heel veel voorstanders
in Zandvoort. Eindelijk
een goed idee.Wanneer
beginnen we ermee?

Lienke Brugman

familieberichten
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De feestmarkt van afgelopen zondag was de derde en laatste van dit jaar. De markt

www.onelvouwgordijnen.nl

was minder druk bezocht dan we inmiddels gewend zijn van deze mega-markten. Het

winterse karakter en een koopzondag in Haarlem kunnen daarvoor als mogelijke oorzaak aangewezen worden.
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Doe mee met
de fotowedstrijd van
de Zandvoortse Courant!

Hogeweg 27
Zandvoort
Tel. 5716969

7

10

Hartelijke groeten en tot ziens!
Joop en Bert

M.P. Coiffures

decdecdecdecdecdec

fotowedstrijd

14

foto@zandvoortsecourant.nl

Riche aan Zee
Boulevard Barnaart 67 2041 J A Zandvoort

14
14

(fulltime)
(fulltime)
(fulltime)
(fulltime/parttime)
(fulltime/parttime)
(fulltime/parttime)
(fulltime/parttime)
(16 uur p.week)

Functie eisen/wensen:
- geldig diploma SVH (sociale hygiene) is gewenst
- goede contactuele eigenschappen
- flexibele instelling en zelfstandig kunnen werken
- bereidheid om onregelmatige tijden te werken
- ervaring in de horeca is een pre
- kennis van word en excel (adm.mw)
Wat bieden wij u:
- een zelfstandige en afwisselende baan in een unieke werkomgeving aan zee
- een plezierige werksfeer
- salariëring conform CAO horeca
- goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Uw sollicitatiebrief met CV kunt u per post sturen naar:

Jongerencafé – Tweewekelijks op zondagavond.
Deze week: DJ avond, 20.30 tot 00.00 uur
Postzegelbeurs – Open clubavond in Pluspunt,
aanvang 19.00 uur
Kerst-inn - De Brinck (Nieuw Unicum),
10.30 tot 16.00 uur
Taizé dienst - Agatha kerk, 19.00 tot 20.00 uur
‘De Jantjes’ - Toneelvoorstelling Wim Hildering.
Grote Krocht, aanvang 20.15 uur
De Babbelwagen – ‘Zandvoortse bijnamen’.
Hotel Faber, aanvang 20.00 uur

Feestelijk uitnodiging
Sinterklaas had zijn trouwe schimmel Amerigo thuis gelaten en liet zich, samen
met de Hoofdpiet, in een klassieke auto naar het Raadhuisplein rijden, waar hij door
spreekstalmeester van dienst, Ernst ‘ai, ai’ Brokmeier, werd ontvangen. De Sint werd
begeleid door een grote groep Pieten die alle kinderen, maar ook de volwassenen vol
stopten met allerhande lekkers.

Cabaret – Ellen Dikker. Theater Circus Zandvoort,
aanvang 20.15 uur
Mainstream Jazzcombo - Live jazz in Take Five,
aanvang 16.00 uur
Kerstmarkt - Rommelmarkt in Pluspunt Noord,
10.00 tot 15.00 uur

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

DE ZANDVOORTSE APOTHEEK
Raadhuisplein 8, 2042 LR Zandvoort

Tel. 023 - 5713185

zoekt een
(aankomend)

APOTHEKERSASSISTENT(E)
Voor 24 – 36 uur per week

Deze wintermarkt was het niet
overdreven druk. Waarschijnlijk
hadden potentiële Zandvoortgangers ’s ochtends naar de
weersverwachting geluisterd
en hadden besloten om niet
hier naartoe te komen. Ook een
aantal marktkooplui waren niet
op komen dagen en sommigen
hielden het rond het middaguur
al voor gezien.

Nieuw was een act met twee stripiguren in een
‘motor met zijspan’. Zij tuften lustig door het dorp,
het publiek ondertussen vermakend met hun meer
dan uitstekende act. Verder was er nog een stuntietser die met zijn stalen ros zelfs over auto’s reed. Het
‘bungeejumpen’ bij café Neuf en de kindercarrousel
op het Raadhuisplein trokken veel kinderen. Ook de
Zwarte Pieten die Sinterklaas begeleidden werden
in de carrousel gespot.

Tevens zoeken wij geïnteresseerden die januari 2009 beginnen met
de verkorte 2-jarige opleiding tot apothekersassistent(e);
1 dag school en 3 dagen werken.
Arbeidsvoorwaarden conform CAO apotheken
Interesse? Neem voor informatie contact op met Mira Turkenburg of
Yvette van Deursen, tel. 023-5713185, of zandvoortse.apo@planet.nl
of schrijf een brief naar Postbus 50, 2040 AB Zandvoort.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Een lezer stuurde ons
een artikel uit de Engelse
krant Sun met de volgende
tekst:
“Kinderen in het Engelse
Brighton keken raar op toen
er een gigantische Legopop
aanspoelde op het strand.
De 2,5 meter hoge Legopop
had een T-shirt aan met de
tekst: No real than you are.
Na even googlen was men
er al snel achter: de
tekst slaat op de naam
van een expositie van
de Nederlandse kunstenaar Leön Keer die
binnenkort in Londen
exposeert. Daarnaast
bestaat Lego dit jaar
dertig jaar. Of Lego
iets met de actie
te maken heeft, is
nog onbekend. De
Legopop spoelde ook al
eens in augustus 2007 in
Zandvoort aan”. Wil je meer
lezen over het doel van de
pop ga naar www.egoleonard.nl.

Rust in de
Haarlemmerstraat

Wij zoeken een gediplomeerde assistent(e) of een 3e jaars stagiaire
(examen juni 2009).

Riche aan Zee

T.a.v. C. Velthuis
Postbus 166
2040 AD Zandvoort
Tel: 06-1225 8068

rug met een e-mailadres
van de onderzoeksgroep
met in verschillende talen
de woorden ‘wetenschap’
en ‘beloning’. Misschien
spoelen de badeendjes ook
op ons strand aan? Want
wat een Lego pop kan, kunnen badeendjes ook!

Week 49 • 2008

Wegens heropening van ons restaurant zijn wij per direct op zoek naar:
Chefkok
Sous-chef
Zelfstandig werkende kok
Bedieningsmedewerkers
Keukenhulp
Afwashulp
Schoonmaker
Administratief medewerker

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Legopop

evenementen agenda
December

Met oog en oor
de badplaats door

Sfeerimpressie Feestmarkt

10% december korting op al onze vouwgordijnen

Vanaf vandaag zijn wij weer,
zoals vertrouwd,
vanaf 10.00 uur geopend.
Onze openingsdagen zijn
dinsdag t/m zaterdag.
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Als men wintermarkt zegt, zou men mogen aannemen dat er veel kramen met kerstdecoratie en dat soort zaken zouden zijn. Helaas was dat in Zandvoort wat minder het geval. Slechts een klein aantal ondernemers had hun kraam als ‘kerstkraam’ ingericht.

Vanaf 1 december tot aan
de kerst is er een omleiding voor het verkeer dat
Zandvoort binnenkomt.
De omleiding gaat via de
busweg omdat bij het
kruispunt aan de kant van
de Haarlemmerstraat/
Tolweg de aansluitende
werkzaamheden worden
uitgevoerd. De bewoners
in de Haarlemmerstraat
tussen de Schelpstraat en

de aansluiting bij de Tolweg
kunnen hierdoor gedurende
drie weken alleen vanaf de
kant van de Schelpstraat met
de auto voor de deur komen.
Het is best lastig maar het
moet eerst een rommel zijn
voordat het mooi wordt.
Laten we het daarop houden!

Badeentjes

De Jakobshavn gletsjer op
Groenland smelt zo hard, dat
zeker 100 km2 van de ijsmassa in de laatste vijf jaar in zee
is verdwenen. Het smeltwater loopt weg via een soort
tunnels die door de warmte
in het ijs ontstaan. Het is echter een raadsel waar het water precies heen stroomt en
hoe snel het terechtkomt in
de Bafinbaai, een zee tussen
de Noordelijke IJszee en de
Atlantische Oceaan. Daarom
hebben Amerikaanse klimaatwetenschappers 90
badeendjes verspreid op de
Jakobshavn gletsjer in de
hoop dat de speelgoeddieren met het smeltwater zullen meedrijven. Alle eendjes
hebben een sticker op hun

De twee winnaars van
het eerste Zandvoortse
Jeugddebat, Aicha Khachnaoui en Sam Stalenberg,
wonnen niet alleen een
mooie beker maar zij gaan
ook op 4 december met burgemeester Niek Meijer lunchen. Deze twee leerlingen
van de Hannie Schaftschool
werkten als team het beste
samen, zo was het oordeel
van de jury tijdens het
debat in oktober. Niet alleen Aicha en Sam nemen
straks zitting in de
Jeugdraad maar ook
alle 16 deelnemers
van het jeugddebat
kunnen vertellen wat
kinderen belangrijk
vinden in Zandvoort.
We zijn benieuwd
naar de eerste zitting
van de Jeugdraad en
natuurlijk wat er allemaal besproken
gaat worden.

Oproep

Trui gebreid en een restje
wol over? Het Rode Kruis
kan alle restjes wol goed
gebruiken. Want één van
hun activiteiten is het breien van lapjesdekens voor
Afrika en Oost-Europese
landen. Bent u in het bezit
van een restje wol? Neem
dan contact op met Ria
Akkerman (tel. 5715556),
zij neemt het graag van u
aan. Maar u kunt het ook
op maandagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur afgeven bij de dames van het
Rode Kruis in de grote zaal
van het Huis in de Duinen.
Bij voorbaat bedankt.
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Ontwerp
Huisstijlen
DTP
Flyers
Folders
Posters
Vlaggen
Spandoeken
Beachflags
Stickers
Beurssystemen
Textielbedrukking

Printing People Zandvoort
Heeft u folders, brochures, posters of een huisstijl nodig?
En u wilt advies over het ontwerp?
Maak vrijblijvend een afspraak en laat u adviseren.

‘Boudoir by sara’
Vanwege de snel groeiende populariteit voor
de verzorging van handen, nagels en voeten
hebben wij besloten om na 5 jaar te gaan
uitbreiden met maar liefst 3 nageltafels.
In ons geheel vernieuwde salon kunt u terecht
voor kunstnagels (acryl en gel), uitgebreide
manicure (voor een heerlijke en schitterende
verzorging van de natuurlijke nagels) en voor
french pedicure (verzorging van de teennagels)

Al ruim tweehonderd ondernemers lid van VVV

De nieuw opgezette VVV Zandvoort is werkelijk uit de startblokken geschoten. Op dit

moment zijn al meer dan tweehonderd participanten ingeschreven! Nagenoeg alle grote

toeristische bedrijven, hoteliers, pensionhouders, horecavoorzieningen en winkels zijn lid
geworden van de VVV Zandvoort.

Op zondag 7 december zullen wij de deuren van
de vernieuwde salon openen. Tot die tijd werken
wij in Boudoir personal styling op de Zeestraat 56.
Voor een afspraak, advies en vragen kunt u
ons altijd bellen 0235732900
Graag tot ziens!
Sara & Wendy

Tel. 023-8887255
Printing People Group
Kleine Krocht 2
2042 JN Zandvoort
zandvoort@printingpeople.nl
www.printingpeople.nl

Geopend:
7 dagen per week van 09.00 uur tot 17.00 uur
en dinsdagavond tot 21.00 uur
Achterweg 1 - 2042 LH Zandvoort

VVV kantoor in de Bakkerstraat

Participanten werven in
deze zware economische
tijden, het lijkt een onmogelijke taak. Toch hebben
de ondernemers “ja” gezegd
tegen de nieuwe VVV. Bij de
organisatie denkt men dat
dit te maken heeft met de
betrokkenheid bij Zandvoort
als dorp. Met hart en ziel is

het VVV-team dan ook met
Zandvoort verbonden. Het
enthousiasme druipt er van
af. Negativisme kennen ze
niet en met een persoonlijke aanpak zal er alles aan
gedaan worden om te zorgen dat Zandvoort niet wegspoelt van de toeristische
kaart.

Door het enthousiasme en
de gepresenteerde plannen
kregen ze niet alleen het
grote en kleine bedrijfsleven
daarachter maar ook de gemeente stelde substantieel
meer subsidie beschikbaar.
De VVV Zandvoort wil voor
al deze ondersteuning haar
dank uitspreken. Het over-

treft de stoutste verwachtingen en het geeft aan
dat er veel behoefte is aan
de activiteiten van de VVV.
Nog belangrijker is het dat
de plannen aansluiten bij
de verwachtingen van de
ondernemers. Deze ideeën
lijken soms simpel maar als
bepaalde basisinformatie er
niet is, dan moet je volgens
de VVV niet al te ingewikkeld
denken.
De VVV Zandvoort is er klaar
voor om heel Zandvoort het
spreekwoordelijke duwtje in
de rug te geven. Aan de daadkracht en vernieuwingsdrang
van VVV Zandvoort zal het
niet liggen. In korte tijd is de
organisatie verzelfstandigd,
verhuisd, zijn de informatiezuilen geplaatst, zijn er
plannen gemaakt en staat de
nieuwe organisatie als een
huis. Gecombineerd met het
grote aantal participanten
kan Zandvoort eensgezind
ten strijde trekken. Met middelen en manschappen kan
VVV Zandvoort de strijd winnen, want veel VVV’s in den
lande moeten nog aan hun
vernieuwingsslag beginnen.

1e Trekking weekprijzen Decemberloterij OVZ
(29 november 2008)

Iedereen hartelijk bedankt
voor de hartverwarmende reacties
die wij mochten ontvangen
voor en tijdens onze opening
Geopend van 16.00 tot 03.00 uur
Keuken open donderdag t/m zondag
17.00 tot 22.00 uur
Dinsdag gesloten

Haltestraat 46 - Zandvoort 023-5737046
www.laurelenhardy.nl
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Cadeau

De heer/mevrouw

Ondernemer

Boekenbon t.w.v. € 20
Notenpakket
Cadeaubon t.w.v. € 15
Zuivelmandje
Rode of witte wijn
Cadeaudoos Cacharel
Cadeaubon t.w.v. € 15
Fondue/gourmetschotel voor 4 pers.
Boxer short uni B. Borg
Fruitmandje
Dames of heren hakken
Bonbons doosje
Waardebon Vichy t.w.v. € 20,00
Dinerbon t.w.v. € 25,00
Verwenbon t.w.v. € 15,00
Waardebon t.w.v. € 25,00
Ondergoed van C. Klein
Grote slagroomtaart
Pakket wintervoer voor buitenvogels
Ontbijt voor 2 personen
Boeket bloemen
2 kaartjes voor bioscoop
Varkensrollade
Cadeaubon € 10,00

Hart
Mudde
C. Poel
C. Treffers
W. Keuning
Troostwijk
S. Halderman
W. van Daalen
A. R.Wobma
M. Teunisse
Huijgen
Mudde
J. Jetten
E. de Boer
H. Blokker
A. van der Horst
Snijders
A. Verbrugge
Jansen Rozema
L. Siemons
F. Balein
H.B.C. Vurhaan
L. Leferink
J.J. Roomeijer

Bruna Balkenende
C’est Bon
Blokker
De Kaashoek
Gall & Gall
Parfumerie Moerenburg
Vis Culinair
Slagerij Horneman
Beachim
Daniel Groenten en Fruit
Shanna’s shoerepair
La Bonbonniere
Zandvoortse Apotheek
Holland Casino
Kofie Club
Kwekerij van Kleeff
Vlug Fashion
Van Vessem le Patichou
Dobey Zandvoort
NH Hotel Zandvoort
Bloemsierkunst Bluijs
Circus Zandvoort
Vreeburg
4 IJzerhandel Versteege

Alle prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht
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Plony’s Haarwinkel

In één van de kleinste pandjes van Zandvoort is deze week
een nieuwe zaak gestart, Plony’s Haarwinkel in de Koster-

straat 13a, voor een zeer ruime sortering professionele kappersproducten.

Plony in haar nieuwe winkeltje

De liefde bracht Plony, die volgend jaar veertig jaar kapperservaring heeft, anderhalf jaar
geleden deinitief vanuit het
Brabantse naar Zandvoort.
“Gelukkig wilde een collega
mijn kapperszaak overnemen
en kan ik hier een nieuwe stap
zetten”, aldus deze vakvrouw.
“Ons doel is tweeledig, want
wij leveren enerzijds onze prima producten als detailhandel, maar daarnaast komt ook
een stuk dienstverlening aan
onze klanten. Zo willen wij ze
graag in de avonden bijvoorbeeld leren hoe je het beste
je haar thuis kunt verven,
maar ook trucjes hoe je lange
haren kunt opsteken.” De te
gebruiken verf is van professionele kwaliteit, zowel van
het Duitse merk Kadus als
van het Italiaanse By Fame.
Voor carnaval of een speciale
spring-eens-uit-de-bandparty met de wel meer dan
twintig felle kleuren wax.
Bij Plony kunt u ook terecht
voor permanent vloeistof
en wikkels, watergolfrollers, scharen en borstels en
zeer leuke en chique haarsieraden, voor de feestdagen zelfs schitterend met
Swarovskisteentjes ingelegd.
Bijzonder zijn de extensions,
die niet geplakt worden maar
door middel van een ringetje
zeer snel in het haar gevlochten worden. Door deze techniek kunnen deze zelfs nog
een keer gebruikt worden
en het gegeven dat het hier

om echt haar gaat houdt in
dat de extensions gewassen,
geverfd of zelfs gepermanent
kunnen worden.
Wat de haarverzorgingsproducten betreft is er een uitgebreide keus. Voor de man is
er American Crew, gecreëerd
door kapper David Raccuglia,
een internationaal erkende
hairstylist. Deze lijn omvat
een veelheid aan producten,
inclusief het scheren. Zowel
voor de heren als de dames
biedt Kadus kwaliteitsverzorging, maar het paradepaardje van Plony is toch wel het
merk ‘Nioxin’. Dit is namelijk
specifiek ontwikkeld voor
mensen met huidproblemen,
zoals roos, eczeem, psoriasis
en chemotherapie: het beschermt en activeert het levende deel van het haar en
hoofdhuid met natuurlijke ingrediënten, die niet op dieren
zijn getest, geen pvp bevatten
en hypoallergeen zijn. Het
dringt diep in de haarzakjes
door (trouwens, ooit wel eens
uw haren via de microscoop
200x vergroot gezien? Echt
een vreemd gezicht.)
Tenslotte is er een, niet goedkope maar wel bijzonder
fraaie, collectie Mexicaanse
armbanden en kettingen te
koop. Plony’s Haarwinkel is
zondag en maandag geopend
van 13.00 – 17.00 uur, dinsdag
t/m zaterdag van 09.30 – 17.30
uur. Kosterstraat 13 a, 2042 JJ
Zandvoort; 023-5733066.
7

fotowedstrijd
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Laurel & Hardy

Doe mee met de fotowedstrijd
van de Zandvoortse Courant!

De perikelen rond de busweg

In 1899 werd de tramlijn Amsterdam-Zandvoort aangelegd. Het was een gewel-

foto@zandvoortsecourant.nl

oort
zandv

dige ontsluiting voor de badplaats en bracht de passagiers volgens een vaste
dienstregeling 3 á 4 keer per uur in ongeveer 55 minuten van het centrum van Amsterdam tot vlak bij het strand. Helaas werd in 1957 de tramlijn opgeheven en
werden de trams vervangen door autobussen. In 1965 werd de grond vanaf het

Grieks Restaurant

Zwarteveld tot aan de Kostverlorenstraat
Gemeente Zandvoort voor l 1,- verkocht.

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

TER VERSTERKING VAN ONS BEDRIJF ZOEKEN WIJ
PER DIRECT EEN FULLTIME (M/V)

Keuzeweekmenu
*A.s. zondag Live muziek*

elke donderdag

Roodbaars ilet
Varkenshaas pepersaus
Panga-zalm botersaus

Dagschotel
à € 9,75
Grieks Restaurant Filoxenia
Haltestraat 49 - Zandvoort
Tel.: 023-5734920
www.filoxenia.info

Wekelijks een
wisselend menu

voor het bereiden van luxe belegde
broodjes, salades en lunchbuffetten
Zelfstandig kunnen werken en
kennis haccp is een vereiste
U kunt uw schriftelijke sollicitatie met CV richten aan:
Take Five aan Zee b.v.
t.a.v. mevrouw S. Toonen
Postbus 398, 2040 AJ Zandvoort
Of stuur een e-mail: info@tfaz.nl
Voor meer informatie: 023-5716119 / www.tfaz.nl

Café Oomstee
Vrijdag 12 december
12 december

vanaf 20.00 uur

26 december – 2e Kerstdag

Winterwonderland Kerstmenu à
Diner Danzee
c 39,50 of à la carte
Met live muziek

Met live muziek - Reserveer tijdig

17 december

31 december

Danzee’s
Kerstworkshop

New years party

Met lunch, € 29,50

Demonstratie
driebanden biljart
Zie onze website: www.oomstee.nl
Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort - 023-57 387 27

Met diverse DJ’s - Aanvang 00.00 uur
Entrée €10,- incl. Champagnekaarten
verkrijgbaar achter de bar

24 december – Kerstavond

À la carte

11 januari

Met live muziek

Nieuwjaarsreceptie

25 december – 1e Kerstdag

Met live muziek - Aanvang 16.00 uur
Iedereen is welkom voor een hapje
en een drankje

Kerstmenu à
c 39,50 of à la carte
Met live muziek - Reserveer tijdig

Grand Café Danzee - Kerkplein 8 - T. 023 571 22 52
8
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r

MEDEWERKER DAGKEUKEN

(ma t/m vrij)
Parma-ham met meloen
Franse uiensoep
Carpaccio

Coupe Amaretto
€ 16,75

door Nel Kerkman

December Voordeelmenu
(voor 2-3 personen)

*
*
*
*
*
*

Kroepoek
Mini Loempia’s (8 stuks)
Babi Pangang Speciaal
Babi Ketjap
Foe yong hai
2x Witte Rijst

€ 17,50
HALEN *
* ALLEEN AF

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur
Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

door Erna Meijer

Gelukkig is sinds afgelopen vrijdag Spijs- en Dranklokaal Laurel & Hardy weer open. Op 6 augustus om 16.30 uur bleek er brand te zijn uitgebroken in de meterkast, wat een behoorlijke
vuur- en roetschade in zowel het cafégedeelte als het bovenhuis tot gevolg heeft gehad.
De afgelopen maanden
hebben de uitbaters Ron en
Gerda Brouwer keihard gewerkt om alles weer op orde
te krijgen en dat resulteerde
in een openingsfeest, waarbij de vaste klanten konden
constateren dat de inrichting geheel is vernieuwd.
Weliswaar is de oude bar
bewaard gebleven maar
deze is nu verplaatst naar de
andere wand. Ron: “Wij zijn
bijzonder blij met een heel
uniek compleet computergestuurd biertapsysteem van
Heineken, waarbij de vaten
boven de bar een heel nostalgisch gezicht geven.”
Voor velen lijkt het alsof
Laurel & Hardy al heel lang
in Zandvoort zit, maar dat
blijkt niet het geval te zijn.
Brouwer: “Wij wonen hier
pas sinds 1996, nadat wij in
Wieringerwerf een café/restaurant/partycentrum hadden gerund. In 1999 zijn wij
met dit spijs-en dranklokaal
gestart. De naam was van

meet af aan duidelijk, want
ik ben al vanaf mijn elfde jaar
een grote fan van het komische duo Laurel & Hardy.”
Hij staat hier zeker niet alleen in want wereldwijd
zijn er grote fanclubs van
deze bijzondere acteurs, verenigd onder de naam ‘Sons
of the Desert’. Afgelopen zomer heeft een groep fans in
Zandvoort bij Ron gegeten.
Op de Nederlandse website
www.blotto.nl wordt ook
regelmatig aandacht aan de
zaak besteed.
Dat er een speciale band tussen de Laurel en Hardy fans
bestaat, blijkt wel uit het
volgende. Bij de brand zijn er
heel veel foto’s uit de enorme
collectie van Laurel & Hardy
verloren gegaan. Zowel in
Amerika als in Engeland zijn
inzamelingen gehouden en
Ron zodat Ron nu weer kan
beschikken over posters,
foto’s en andere memorabilia. Hij is ook zeer blij met de
foto’s, die plaatsgenoot en

ilmfan Thijs Ockersen hem
geschonken heeft!
Wat de keuken betreft zal er
niet zoveel veranderen. De
tournedos en “de lekkerste
spareribs van Zandvoort”
blijven als vanzelfsprekend
op de kaart staan. Er kunnen
ongeveer 40 mensen tegelijk
eten en wel op donderdag,
vrijdag, zaterdag en zondag.
Nieuw is de stamtafel, zodat
je niet heel ongezellig alleen
aan een tafeltje hoeft te zitten. Op maandagavond vanaf
21.00 uur is Jan de Kaasman
weer wekelijks aanwezig
met de heerlijkste (gratis te
proeven) kaassoorten.
Laurel & Hardy is de gehele
week, behalve op dinsdag,
geopend van 16.00 uur tot
03.00 uur. Ron en Gerda zelf
hebben besloten voortaan
een extra dagje vrij te nemen
(op maandag en woensdag).
Haltestraat 46, tel. 5737046,
internet: www.laurelenhardy.nl.

Sinterklaas bij Studio Total Care
Circa 50 kleine klantjes van Total Care
mochten hun schoen komen zetten.
Feikje Bol had ze uitgenodigd ter ere
van de 2-jarige verjaardag van haar
bedrijf. Ook Sinterklaas kwam zaterdag nog even langs waardoor de
feestvreugde nog groter werd. Alle
brave kinderen kregen een presentje
in hun schoen.

Nadat in 1958 een overeenkomst was bereikt, werd door
de Gemeente Zandvoort op
het voormalige stuk trambaan een vrije toegangsweg
aangelegd voor autobussen
van de NZHVM naar het
centrum. Pas in 1965 vond
het grondtransport plaats
en werd er een zakelijk recht
van gebruik (met een aantal
voorwaarden) voor de duur
van 25 jaar vastgelegd. Eén
van de voorwaarden was
dat alleen de vervoersmaat-

door de toenmalige NZHVM aan de

aangelegenheden ging om
het bestemmingsverkeer te
reguleren zodat de busweg
een weg zou zijn met de status van openbare weg. Tot op
heden is in de situatie, die bij
de transportakte van 1965 tot
stand kwam, nog steeds niets
gewijzigd.

Geen openbare weg

Ondanks dat de busweg nu
geasfalteerd is en aan beide
zijde ietsstroken zijn aangelegd rust nog steeds de bestemming: tramwegterrein.
De omwonenden gaan er

‘planontwikkeling busweg’
geeft het college zelfs in de
laatste brief van 20 augustus jl. aan dat “vooruitlopend op het bestemmingsplan de verandering van
het gebruik van de busweg
met voet- en ietspaden te
regelen en aan te leggen
binnen de winterperiode”.
De bewoners aan de busweg hebben zich van het
begin af aan verzet tegen
het project “Herinrichting
busbaan plus rotonde”, zelfs
voordat de gemeenteraad
de afgekeurde plandelen

kruispunt Haarlemmerstraat/kostverlorenstraat | Foto A. Bakels

schappij het recht had om
van de door de gemeente
aangelegde busweg, gebruik
te maken.

Toestemming

De gemeente week van dit
alleengebruik af en gaf aan
de bewoners van de aangrenzende percelen toestemming
om met de auto over de busweg te gaan. Deze toestemming was alleen bruikbaar
in combinatie met een ontheffing van het verkeersbord C1 (verboden richting
voor iedere bestuurder). Ten
onrechte zijn deze onthefingen samen met de verleende
toestemming ‘vergunningen’ genoemd waarvan de
indruk is ontstaan dat het
alleen om publiekrechtelijke

van uit dat de busweg géén
verkeersweg is met de status
van openbare weg maar een
weg, uitsluitend aangelegd
voor gebruik voor autobussen van Connexxion. Bij
herziening van het bestemmingsplan zullen de belangen van de omwonenden gerespecteerd moeten worden.
Waarbij de woonpercelen
grenzend aan de busweg het
eigen erf wordt afgesloten
met een afscheiding van ongeveer 2 meter hoog met een
opening naar de busweg om
te voet, per iets of per auto
over de busweg naar garage
of parkeerplaats te kunnen
gaan.

Wel ietspad

In zijn correspondentie

naar behoren zou hebben
herzien. Er was tijd genoeg
om, met inachtneming van
de rechtelijke uitspraken en
de besluiten van GS, het bestemmingsplan te herzien
voordat er met het project
werd gestart. Die tijd is
niet gebruikt: het project is
klaar zonder respectering
van de wet, dus ook van de
burger, die op handhaving
van de wet is aangewezen.
Intussen heeft het college
de busweg, in strijd met de
geldende bestemming, al
aangelegd. De gemeenteraad zal tot een besluit moeten komen of de grond voor
verkeersdoeleinden kan en
mag gebruikt worden. Dit
zal niet eerder dan eind januari 2009 gebeuren.
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ZANDKORRELS
APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

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

Kabel-internet/adsl
installateur helpt
bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it,
totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of
06-44696001. ;
Met garantie en KvK.

Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
.................
Klussenbedrijf Rico.
Voor al uw kleine klussen
in en om het huis.
Redelijke prijs.
Voor info: 06-1423 2051
.................
Beautysalon MYRNA
Van Speijkstraat 2/101,
2041KL Zandvoort.
Behandeling volgens
afspraak, ook ‘s avonds.
Tel. 5720108 of
06-48318230
.................
Chinese massage
Zandvoort.
Bij u aan huis, Chinese
body- en voetmassage.
80 Minuten à € 40.
Bel voor afspraak:
06-3454 9835

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

K. Willemse

levering en plaatsing
van alle glassoorten

Administratie en
belastingaangiften

vrijblijvende offerte!
023 5720480/06 41374921

Administratiekantoor

voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf
Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel
Particuliere
zandkorrels €5,-

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

Zakelijke
zandkorrels €10,- (excl.BTW)

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

1
2
3

4
5

8

9
SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen
Tevens door u in te vullen:

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Spanning-stress-moe-druk?
U kunt zich weer helemaal
ontspannen voelen door
klassieke massage.
Info: 5716793
.................

Schoonmaken
bij ouderen thuis!
ThuiszorgInHolland.nl
heeft werk voor vrouwen (v/m)
3 – 10 uur p.w. Haarlem e.o.
Ook Marokkaanse en Turkse
vrouwen meer dan welkom.
Bel nu 023-5519810
.................
Woningruil:
Gevraagd: ééngezinswoning met tuin,
2 etages, 2-p. huish.
Aangeb.: riante lat,
3 slaapk., 1e verdieping.
Recent gemoderniseerd.
gmichels@casema.nl,
tel. 5731283
.................

Gezocht: bezorger,
i.b.v. rijbewijs.
Leeftijd 20 tot 35 jaar.
OHD Drankenhandel.
Tel. 5738777
(tussen 09.00 & 17.00 uur)
.................
Woningruil
Ik heb een eengezinswoning in Bennebroek,
Verschuerbrantslaan,
en zoek een kleine woning
of lat in Zandvoort.
Tel. 06-4470 2272.
.................
Vrouw zoekt vrouw.
Leeftijd 40-50 jaar.
Om samen gezellige
dingen te doen.
Interesse?
06-36011584
.................

6
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Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Kleine Krocht 2
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Het Pakhuis
een kringloopwinkel
waar van alles te koop is!
van serviezen en glaswerk
tot meubels
en van kleding
tot boeken.
Nu ook kerstartikelen!!!
Kennemerweg 6
Zandvoort
De winkel is geopend op
don-vrij-zat 10-17 uur.
.................

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

Onafhankelijke Horeca
Distributie bv
Zoekt: accountmanager
vanaf 21 jaar. Ibv. Rijbewijs,
ervaring met verkoop,
goede beheersing van
de Nederlandse taal.
Info: 023-5738777
(tussen 09.00 & 17.00 uur)

Anti Aging mini lift.
Al na 1 behandeling
zichtbaar/voelbaar resultaat (5 tot 10 jaar jongere
uitstraling). Bij Beauty &
Nail Studio Elisabeth,
tel. 06-25003145 (schoonh.)
of 06-46005703 (nagels).
Van Speijkstr. 1/50
in Zandvoort
.................

Te koop:
Avondjapon, 2-delig, mt. 44,
i.s.v.n.: € 8,50;
2 avondmantels, zw., nw.,
mt. 38 en 40: € 6,50 p. st.;
6 champagneglazen
‘Leerdam’, nw in doos: € 7,50;
electr. eierkoker,
nw in doos: € 4,50.
Tel. 5713509
.................
Te huur: app. aan zee,
70m2, nabij station.
Geen huisdieren.
Geschikt voor 2 pers.
€ 1.100 p.mnd. all-in.
Info: 06-14202403
of 06-53612816
-.................
Nieuwsgierig
naar de kracht van je
eigen gedachten?
Informatie: 5716793.
start oefengroep 13 januari
19.30 uur.
.................
Hoe leef je de 5e dimensie
in het dagelijks leven?
Zondag 7 december v.a.
10 uur in Het Draaipunt,
Kosterstraat.
Info: 06-22487220
(wel even aanmelden)
.................

Kunstnagels
Complete set, ter kennismaking tijdelijk € 25,-.
Met garantie.
Bij Beauty & Nail Studio
Elisabeth,
tel. 06-46005703 (nagels)
of 06-25003145 (schoonh.).
Van Speijkstr. 1/50
in Zandvoort
.................
Touch of class. Haltestraat
15. De nr.1 schoonheidssalon. Beauty-Haar-en
unieke modecollectie.
Aanbieding: t/m 10 dec.
Gezichtsbehandeling v.a.
€35,- en 10% korting op:
massage • harsen • pedicure deluxe • make up •
haar. Bel voor info: 7522470
of (voor afspraak) 06-4832
2029. “Walk in and ind
out”. Maandags gesloten.
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C U L T U U R
Met bioscoopkaartje van Oorlogswinter
langs bunkers en oorlogsmonumenten

In combinatie met een bioscoopbewijs voor de ilm Oorlogswinter was er afgelopen zater-

dag een bunkerwandeling in de duinen van Waternet georganiseerd. Op de zondag erna
zijn bioscoopbezoekers met drie jeeps van Keep them Rolling langs de oorlogsmonumenten
geweest. Alle twee de activiteiten zijn druk bezocht en iedereen was zeer enthousiast.

Deelnemers aan de bunkerwandeling | Foto: Rob Bossink

door Nel Kerkman

Met toestemming van
Water net, beheerder van
de Amsterdamse waterleidingduinen, en onder
begeleiding van Ronald v.d.
Mije, lid van het Bunkermuseum Zandvoort, begon
de speciale wandeling op
zoek naar het verleden. Een

groep van 13 mensen stond
bij het parkeerterrein bij
ingang Zandvoortselaan
startklaar. Sommige bunkers
zijn normaal niet te vinden
maar de medewerkers van
Waternet hebben de bunkers in kaart gebracht en van
nummers voorzien. Het was
niet alleen zoeken naar, maar
de deelnemers mochten

ook in de bunkers, wat een
behoorlijke klus is omdat de
ingang beslist niet groot is.
Daarbij gaf gids Ronald veel
informatie over het type en
het doel van de bunkers. Na
de interessante wandeling
kreeg iedereen glühwein en
een heerlijke kop met snert
in een partytent aangeboden.

Oorlogsmonumententocht

Drie legervoertuigen stonden zondag klaar om de
deelnemers aan de bijzondere route te vervoeren. Een
geweldige maar ook een
koude belevenis want op
één voertuig na zijn de jeeps
open en niet verwarmd. Bij
elke gedenksteen en elk monument werd even gestopt
om te luisteren naar de
deskundige uitleg van
Christien Kemp. De route
ging ook naar de algemene
begraafplaats waar diverse
verzetsstrijders zijn begraven en waar ook het
een en ander werd verteld. Als afsluiting werd
het Juttersmu-ZEE-um
bezocht waar een kleine
tentoonstelling met informatie en materialen over
WO II te vinden is.
Op 14 december is er
nogmaals een oorlogsmonumententocht maar
dan met de iets. Een overzicht van alle activiteiten
vindt u op pagina 16.

Sporen uit het verleden
Bij het spoor van twee weken geleden met de muurschil-

dering ‘COIFFEUR’ zijn er niet zoveel belletjes gaan rinkelen
zoals bij de IJsfabriek. We ontvingen wel informatie van
Bob Gansner, hij vertelde dat Coiffeur betrekking had met

kapper Webber, want Webber was getrouwd met de dochter van Joachem die kapper was.

Tijdens de open dag in de Krocht is Martin Kiefer in zijn
computerbestand op zoek gegaan en vond in anno 1900
een coiffeur Webber in de Haltestraat 15 en weer later in
1918 een kapper Webber in de Haltestraat 28. Nu weten we

alleen nog niet of Webber altijd in het zelfde pandje
heeft gezeten of dat hij jaren later naar een ander
pand in de Haltestraat verhuisd is. In die jaren werd
er in straten vaak een omnummering gemaakt, zo
vertelde Kiefer. De tekst is op de muur geschreven aan
de noordkant, onder de daklijst, van Haltestraat 32A.
In de DVD ‘Zandvoortse kranten’ stond onderstaande
advertentie uit 1900.
Trichosanthe.
Indisch, plantaardig- haarmiddel.
Doet de roos geheel verdwynen, bevordert
de haargroei, voorkomt het uitvallen.
Scheikundig onderzocht en vrij van
schadelijke bestanddeel en bevonden door
M. L. Q. v. LEDDEN HULSCHIEBOSCH,
Apotheker, Niemvend.
Amsterdam. Te Zandvoort, alleen
verkrijgb. bij JOH. H. WEBBER,
Coiffeur, Haltestraat 15.
Prijs per flacon fl 2.—

Toneelvereniging
brengt De Jantjes

Toneelvereniging Wim Hildering bestaat 60 jaar en dat willen
ze weten ook. Op 12 en 13 december aanstaande brengen ze

een superproductie op de planken van De Krocht: De Jantjes.
Succes verzekerd! Zondag 14 december is speciaal voor de jong
(en ouder) uitziende Zandvoorters van 70 jaar en ouder. .

Scene uit de vorige uitvoering van De Jantjes in 1993

De productie, onder regie van
Ed Fransen, kent niet alleen
de huidige leden met een rol
maar er is geprobeerd om alle
oud-leden eveneens mee te
laten spelen. Reden genoeg
om dit toneelstuk/musical
van de hand van Herman
Bouber te gaan zien.

en Leendert. Ook met de
marinevrienden van Dries,
Manus ‘De Schele’ en Blauwe
Toon, gaat het niet voor de
wind. Dries, Manus en Toon
besluiten bij het Koninklijk
Nederlandsch-Indisch Leger
(KNIL) te gaan. Ze vertrekken
voor 6 jaar naar den Oost.

De Jantjes is een toneelstuk
met liedjes die geschreven
werden door Louis Davids.
Als musical werd het stuk
voor het eerst opgevoerd in
1920, met Louis Davids en
zijn vrouw Margie Morris in
de hoofdrollen. De musical is
een van de klassiekers in de
Nederlandse amusementswereld en is zeer vaak uitgevoerd als toneelstuk, als musical en is al meerdere malen
verilmd. De laatste keer in
1988 met in de hoofdrollen
Carry Tefsen, Danny de Munk
en Peter Faber.

De voorstellingen zijn op vrijdag 12 december en zaterdag
13 december, aanvang 20.15
uur. Zondagmiddag 14 december is een exclusieve vorstelling voor Zandvoorters
van 70 jaar en ouder. De
toegang voor deze zondag
is gratis echter een toegangskaart is wel verplicht.
Via de volgende personen
kunt u zich voor deze zondagvoorstelling opgeven:
Ankie Joustra-Brokmeier (tel.
5715155) en Paul Olieslagers
(tel. 5719536). Hildering beschikt op die zondag over
diverse personenbusjes die u
ophalen en weer thuisbrengen. Deze service is gratis!

Het verhaal

Misleiding en misverstand
ontstaan in verschillende
relaties. Leendert wil iets
met Greet, de vriendin van
Dolle Dries. Moeder Piet
wil Leendert wel helpen en
luist Tante Betje (de moeder
van Dries) erin. Dat leidt tot
een ikse ruzie tussen Dries

Kaarten à € 10 zijn te koop
bij Bruna Balkenende aan de
Grote Krocht. De deur in de
foyer naar de zaal gaat op 12
en 13 december om precies
19.30 uur open. Op zondagmiddag is dat om 13.30 uur.
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Kattentongetjes
Hele maand december:

Huisgemaakte Boerenham
200 gram € 3,50

Roombrie van het huis
zacht, romig, smeuïg
100 gram € 1,19

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Grote collectie
Riverdale kaarsen
is binnen.
Ook te zien in de bladen
At Home + Linda
van december.

melk, puur of wit,
150gr € 2,Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
0 2 3 -5 7 3 3 0 9 2
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen, ook Fleurop bestellingen
Maandag gesloten.
Di t/m vrij: 10.00 - 18.00 uur
Za: 10.00 - 17.00 Zo: 12.00 - 17.00 uur

Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel.: 023 5720042
www.bloemenaanzee.nl

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Kerstactie t/m 24 december:

10% korting op

onze
kerstaccessoires
pashouders
5% korting
op de gehele collectie

Medina Woninginrichters

Op vertoon
van de pas:

q(Vouw)gordijnen qTapijt
023-531 78 40
qVitrages
qVinyl
Haltestraat 56
qLuxalex
qLaminaat
2042 LP Zandvoort
qZonwering
qParket
www.medina-woninginrichting.nl

5% extra korting
op alles!
Burg. Engelbertsstraat 94b – Zandvoort
7 dagen per week geopend

GRAND CAFÉ 25

www.de-bode.nl

Maandag en dinsdag gesloten
Kerkstraat 25 - Tel. 5713510

Pashouders op alle
artikelen 5% korting.

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

Addie Ottho & Zn

Bestel nu de ZandvoortPas 2009

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De half Italiaanse Pino Vacirca droomde al

ZandvoortPas houders 10% korting

Het bleef echter niet bij dromen. Drie jaar

jaren van een cateringbedrijf gespeciali-

seerd in de Italiaanse en Siciliaanse keuken.
geleden startte hij met succes zijn eigen

Buitenkansje voor
het theekransje:

Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Op vertoon van uw ZandvoortPas:
Deze pas is geldig vanaf 1 januari tot en
met 31 december 2009.
Uw op naam gestelde ZandvoortPas
wordt, tesamen met een welkomstkado,
eind december bij u thuis bezorgd.

Betaling PER BANK

Met de aangehechte tegoedbon voor een
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst
tijdstip gratis een Zandkorrel (miniadvertentie) plaatsen.

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Potgieterstraat 4
2041 PC Zandvoort
Telefoon 023 – 5717 287
Mobiel 06-5577 8563
Mobiel 06-1887 6726

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Authentieke smaak en sfeer van de
Italiaanse keuken bij Trattoria Vacirca

Erwtensoep met
roggebrood € 3,--

Bezoek ook onze
Kerstafdeling

Betreft:

Lijst van deelnemende bedrijven

Specialist in bloemwerk voor alle gelegenheden

Amandel
koekkransjes

pakje 250 gram van 4.50 voor

95
2.

OP=OP

Aanbod geldig tot en met woensdag 10 december 2008
en alleen in onze vestiging te Zandvoort.
Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 - 57 12 865
Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

Winkeliers:
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

Verzorging en vrije tijd:
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat
Autorijschool Duet - 06-54280393
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hobby -Art- Gasthuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - www.nympheia.com
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

Mode en trends:

cateringbedrijf Trattoria Vacirca. “Bij Trattoria Vacirca gaat het niet alleen om de au-

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Chaozzz - Schoolstraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Schofies Kindermode - Haltestraat

thentieke smaak, maar ook om de sfeer en

de geschiedenis van de Italiaanse keuken”,
aldus Pino.

Elk jaar gaat Pino voor zes weken op
bezoek bij zijn familie in Sicilië. “Ik
kijk er elk jaar weer naar uit om naar
Sicilie te gaan. Ik hou van Italië: het
land zit in mijn bloed. Het is ijn om
met de hele familie samen aan een
grote tafel te zitten. We eten, drinken
en praten uren met elkaar. Het is een
belangrijk sociaal gebeuren. In de eerste plaats kom ik voor mijn familie,
maar het is ook altijd leuk om nieuwe
ideeën en inspiraties op te doen op
kookgebied”, vertelt Pino lachend. De
passie voor koken heeft hij van zijn
Italiaanse vader meegekregen. “Mijn
vader is stukadoor van beroep. In zijn
vrije tijd vond hij het altijd heel erg
leuk om voor ons te koken. Ik hielp
hem hierbij. Zo is mijn passie voor koken ontstaan”, vertelt de cateraar.

(in alfabetische volgorde)

Wonen en onderhoud:
Maar wat staat er allemaal op het
menu bij Trattoria Vacirca? “Onze
specialiteiten zijn de in houtovens
gebakken pizza´s, de lasagne van
aubergines en de Vitello Tonnato.
Dit is een gerecht van heel dun
gesneden kalfsvlees met tonijnmayonaise”, somt Pino enthousiast op. Naast het koken vindt de
gastheer het ook heerlijk om aan
zijn gasten een stuk geschiedenis
van zijn land mee te geven. “Maar
ik vertel hen ook over familietradities, over de ingrediënten en de

vele soorten Italiaanse wijnen.
We willen de sfeer van Italië bij
onze gasten thuis brengen”, aldus
Pino.

ZandvoortPas

Voor ZandvoortPas houders geeft
Trattoria Vacirca 5% korting op de
catering. Het cateringbedrijf geeft
ook kookclinic´s. Deze zijn uitstekend geschikt als bedrijfsuitje en
groepsactiviteit. Voor meer informatie: trattoriavacirca@planet.nl
of bel: 06-144 487 20.

Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat
Mark Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:
Grand Café 25 - Kerkstraat
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
She Satehcafé - Zeestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

&
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Heden Verleden

Dorpsgenoten

Toneelvereniging Wim Hildering

Cathy Samé Lottin

Dit jaar bestaat toneelvereniging Wim Hildering 60 jaar. In het Zandvoorts Nieuwsblad van 7 december 1973, toen de

vereniging haar zilveren jubileum vierde, blikte Cees Kuyper sr. terug naar de voorafgaande 25 jaar. Kuyper kende het ama-

Een nog vrij jeugdige dorpsgenote deze keer. Cathy Samé

teurtoneel als acteur en als voorzitter van één van de verenigingen. Hieronder volgt het (ingekorte) krantenartikel.

Lottin (36 jaar) is opgegroeid in Nijmegen in een gezin dat

uit twee culturen bestond. Haar moeder, een echte Bra-

Een kwart eeuw ,,Wim Hildering”
Deze maand herdenkt de Zandvoortse toneelvereniging

Wim Hildering haar 25 jarig bestaan. De enige in onze
gemeente nog actief werkende toneelvereniging die wij
momenteel bezitten. In verband met dit jubileum wordt

een receptie gehouden morgen, zaterdag 8 december, in
restaurant „Zomerlust” aan de Kosterstraat no. 5.

Als ik de geschiedenis van ons Zandvoortse toneelleven
gedurende de laatste 25 jaar zo eens overdenk en de opbloei
daarvan in de na-oorlogse jaren, dan betekent een jubileum
als dit toch wel heel wat. Dan is dit een gebeurtenis op zichzelf. Want er is een tijd geweest, dat Zandvoort een bloeiend
amateurtoneelleven kende. Vooral in de directe na-oorlogse
jaren. Toen hadden we vijf toneelverenigingen: „Ons Toneel”,
„De Schakel”, ,,Op hoop van zegen”, ,,De Phoenix’’ en „Het
Voetlicht’’. De laatste bewoog zich meer op het gebied van de
shows en onder leiding van de heren Van Gijzel en Heiligers,
die zelf de stukken schreven, werden daverende uitvoeringen
gebracht. Uit die glorietijd van ons toneelleven noem ik U de
opvoering door de gezamenlijke toneelverenigingen in 1946
van ,,In ‘t gouden haantje’’ een daverende klucht, waarmee
een enorm succes werd geboekt. Er waren in die tijd weken,
dat er vier toneeluitvoeringen in één week plaats vonden

door de diverse gezelschappen. De meeste daarvan zijn thans
allemaal verdwenen, in hoofdzaak door de televisie die haar
entree maakte. Zonde en jammer, want het was een bloeiende
tijd voor ons Zandvoortse verenigingsleven.
Begin 1948 gingen ,,Ons Toneel’’ en ,,De Schakel’’ een fusie
aan. De nieuwe vereniging startte op 16 december 1948 met
een opvoering van ,,Zeemansvrouwen’’ in theater Monopole.
Henny Hildering, die sinds 1938 in „De Schakel” speelde, werd
bestuurslid van de nieuwe gefuseerde vereniging en kort
daarna voorzitter, welke functie hij nu nog altijd bekleedt.
Wat dit betreft drukt hij de voetsporen van zijn vader, die
enorm veel voor het Zandvoortse amateurtoneel betekend
heeft, ja er eigenlijk de grondlegger van was. Zelf was ik in die
fusietijd met „De Schakel” voorzitter van ,,Ons toneel’’. Toen de
fusie tot stand was gekomen, kwam daar een einde aan en
eveneens voor een groot deel aan mijn actief toneelspelen.
Vooral toen de toneelrecensent van Haarlems Dagblad, wijlen
David Koning die tot dan toe altijd de critieken leverde op
het spel, zich ging toeleggen op het prof-toneel en ik tot zijn
opvolger werd benoemd en tevens de verslagen leverde voor
de plaatselijke bladen.
De voorstellingen hadden voor het merendeel plaats in theater Monopole en ook wel in de oude zaal van „Zomerlust”,
een zaal waarnaar ik nu nog heimwee kan krijgen. Wat een
kostelijke avonden hebben we wel meegemaakt in meestal
altijd volle zalen! Ik herinner mij nog hoe ik in het begin altijd
een vaste plaats had op de verhoging in theater Monopole en
ook in ,,Zomerlust”. Ik zat in die begintijd altijd naast burgemeester van Alphen en zijn echtgenote. Begon de vorstelling
niet op tijd, dan haalde hij een knots van een horloge uit z’n
zak, keek erop en als het hem te gek werd zei hij tegen mij:
„Ga maar eens even naar achteren en zeg maar dat als ze
niet direct beginnen, de burgemeester weg gaat’’. Dat heb ik

menigmaal moeten doen en het gaf altijd achter de coulissen heel wat zenuwachtig gedoe en de nodige consternatie,
want klaar was men nooit.
We dwalen af. Hoe kan dat ook anders wanneer ik het heb
over een onderwerp, dat altijd m’n bijzondere interesse heeft
gehad. Als ik nog eens in m’n herinnering terugga, dan komen mij namen in de gedachten van leden van de werkende
groep als Mien Elzinga, Arie Mourik, Cees Bruynzeel, die in
alle rollen overtuigend was, Ko Reurts, die vooral in het luchtige genre ons menigmaal liet gieren van het lachen, voorts
Henny Hildering en Alie Bol.
Tijdens de opvoering van „Het land van beloften’’ werd
Mien Elzinga gehuldigd met haar 30 jarig toneeljubileum.
Als eerste sprak burgemeester Van Fenema haar toe. Ik had
het genoegen persoonlijk vele malen met Mien Elzinga op
de planken te mogen staan. Er ging van haar spel zulk een
waarachtig leven uit, dat je erdoor werd meegesleept. Mien
Elzinga bracht je altijd naar de echtheid van het beleven en
dat ging vanzelf. Zo verliep in korte vogelvlucht het leven van
de nu 25 jarige vereniging „Wim Hildering”. Alie Bol, met haar
nu reeds jarenlange toneelervaring voert als regisseuse de
nu jubilerende vereniging naar steeds groter hoogte.
Maar Wim Hildering handhaafde zich nu 25 jaren lang en
trotseerde, ondanks soms moeilijke tijden, de stormen die
over dit verenigingsleven heengingen. En met succes, want
het is thans weer een bloeiende vereniging met een groot
aantal donateurs! Zandvoort mag terecht trots zijn op de
nog enige levende en levendige amateurtoneelvereniging
in onze Zandvoortse gemeenschap. Laten we er zuinig op
zijn.
K.

Het heerlijke avondje is
bijna gekomen,
En vervult hopelijk al uw dromen.

Klantvriendelijke winkelmedewerkers
Handig technisch personeel
Gastvrije horeca medewerkers
Praktisch schoonmaakpersoneel
Flinke medewerkers voor in de bouw

Maar waar zal dat dan over gaan?
Het waar en waarom zal nog even een verrassing blijven,
neemt u de moeite maandagavond 22 december in uw agenda te schrijven,

Jobtide uitzendbureau, het uitzendbureau dat écht om zijn werknemers geeft!
14

bantse, ontmoette in Parijs haar vader die uit Kameroen

Jobtide uitzendbureau
is voor verschillende
opdrachtgevers op zoek naar:

Dus, ben je op zoek naar leuk en goed betaald werk? Ga dan naar onze vestiging
aan de Hogeweg 56C in Zandvoort of bel even voor een afspraak: 023-8887340

door Erna Meijer

kwam. Helaas heeft het huwelijk geen stand gehouden.

“Toen ik 21 jaar was ben ik op zoek gegaan naar mijn Afrikaanse
afkomst en heb uiteindelijk drieënhalf jaar in Kameroen gewoond. Het eerste hafjaar heb ik binnen de familiesfeer doorgebracht, waar ik onder andere les heb genomen in de traditionele
dans- en muziekcultuur. Ik bleek echter toch wel een duidelijk
westerse mentaliteit te hebben en ben daarom toch meer in
de sfeer van de expat (iemand die voor zijn werk in het
buitenland woont) terechtgekomen, mede doordat ik een baan kreeg op de Nederlandse ambassade in Yaoundé. Uiteraard heb ik ook
de mogelijkheid aangegrepen om veel
binnen Afrika te reizen”, zegt ze.

Inventarisatieavond van de Fractie van Gemeente Belangen Zandvoort .
Hoort, hoort, zegt het voort!
Volgende week kunt u het in deze krant lezen,
Waar het over gaat en waar u dan moet wezen!

ken aan de behandelingen toegevoegd. Vanaf januari 2009
kunt u voor deze oefentherapie, net als bij fysiotherapie, direct
bij haar terecht, waarbij een goede samenwerking met de huisartsen is gewaarborgd. Daarnaast worden er, samen met een
aantal collega’s, Shiatsu en ook lessen in Pilates, workouts en
yoga gegeven. Personal training en coaching behoren ook tot
de mogelijkheden.
Hoe betrokken zij is bij het wellnessgebeuren in de breedste
zin blijkt wel uit het feit dat zij eerder dit jaar tien weken in
Maleisië, Thailand en Indonesië heeft vertoefd. Het doel van
deze studiereis was naast het bezoeken van spa’s (afkorting
van ‘Sana per aqua’, gezondheid door water), tevens ook een
10-daagse Vipassana in een boeddhistisch
klooster in Thailand te volgen. “Vipassana
betekent inzichtmeditatie. Met een
50-tal mensen mag je 10 dagen
niet praten. Je volgt een intensief
programma van ‘s ochtends
05.00 tot ‘s avonds 20.00 uur
waarin je zittende, staande
en loopmeditatie doet. Het
was een heel bijzondere
ervaring en het heeft mij,
naast nieuwe persoonlijke
inzichten, verdieping gegeven in mijn werk als therapeut.”

Geestelijke accu opladen

Op vrijdagavond 12 december is weer de maandelijkse

Taizédienst. Het thema is dit keer ‘Mag je zijn wie je bent?’.
De dienst is zoals gebruikelijk in de Agathakerk en begint
om 19.30 uur.

De Taizé-werkgroep kwam
op het thema naar aanleiding van een brief van
apostel Paulus aan de

Thessalonicensen, waarin
hij een soort handleiding
geeft hoe je liefdevol met
je medemensen om kunt

gaan. Anno 2008 kunnen
we daar nog steeds iets
van leren, al zal niet iedereen even positief reageren
op alle aanwijzingen van
Paulus. In woord en eigengemaakt gebed maar vooral
ook tijdens de liederen en in
de stilte, willen de leden van
de werkgroep een sfeer cre-

Na de opmerkelijke sneeuwval van vorige week zon-

dag sneeuwde het afgelopen zondag weer eventjes

Na terugkomst in Nederland
heeft Cathy in Amsterdam de
Schoeversopleiding gedaan, maar helaas kreeg zij toen RSI (gewrichtsaandoening van mensen die voortdurend
dezelfde bewegingen moeten maken).
Zij had een zeer interessante baan als
marketing secretaresse bij Euronext (effectenbeurs), maar uiteindelijk ging het
lichamelijk toch mis en was zij op 27-jarige
In Maleisië heeft deze bevlogen
leeftijd voor 100% afgekeurd. Gevraagd naar de
vrouw nog een driedaagse internamogelijkheden van omscholing werd de opleiding
tionale conferentie voor spamanagers geCathy Samé Lottin
oefentherapie Mensendieck (een oficieel erkende paravolgd, waar men de nieuwste trends op het gemedische opleiding en therapie). een nieuwe uitdaging en hier bied van de beste producten en ook duurzaam en ecologisch
ging een wereld voor haar open. “Aangezien ik moest leren om ondernemen voorgeschoteld kreeg. De 35 persoonlijke behanmijn fysieke grenzen te kennen, merkte ik dat bij Mensendieck delingen en bezoeken in spa-oorden varieerden van eenvoudige
een andere houding ook een gedragsverandering teweeg kan rieten hutjes op het strand tot zeer luxe kuuroorden op tropibrengen. Je leert oorzaak en gevolg te zien en dat is veel meer sche eilanden. De reden dat Cathy deze reis heeft ondernomen
dan houding alleen, want bewustwording is heel belangrijk”, ligt in haar toekomstdroom: ooit wil zij graag haar hart en ziel
legt ze uit.
leggen in een hersteloord hier in de duinen, waar naast de luxe
van bijvoorbeeld een sauna, ook paramedische zorg geboden
Sinds 2000 heeft Cathy Samé Lottin zich in Zandvoort geves- kan worden! Aangezien de gemeente het begrip ‘wellness’ als
tigd en is in 2005 hier begonnen met ‘Waves’, beach & health toeristenspeerpunt hoog in het vaandel heeft staan, lijkt mij
center’ in het Palace Hotel. Aangezien Mensendieck alleen in dit best een succesformule. Het gaat tenslotte om de juiste
Nederland en Noorwegen bestaat en hier minder bekend is aandacht voor de kleine dingen, die Cathy zeer zeker heeft, en
heeft Cathy diverse massages en stressmanagementtechnie- iedereen wordt daar ook nog eens beter van!

Het avondje van de Fractie van GBZ komt er aan,

Vrij zacht weer in het
komend weekend

eren waarin bezoekers aan
de dienst weer hoop krijgen.
Per email (taize-zandvoort@
live.nl) kan er een gebed
worden aangevraagd voor
familie, vriend of kennis. Het
meerstemmig inzingen begint om 19.00 uur. Iedereen
is welkom. Na aloop van de
dienst is er kofie en thee.

in Zandvoort en Bentveld, met weliswaar een veel be-

scheidener vlokkenshow. Zowel de lucht- als bodemtemperaturen waren te hoog om de sneeuw enige
overlevingskans te bieden. Acht kilometer naar het
zuiden bleef de sneeuw wel even liggen.
Voorbije maandag begon
officieel de meteorologische winter in Nederland
en die duurt welgeteld drie
maanden voor weerkundigen. De astronomische
winter begint dit jaar op 21
december iets na het middaguur.
Tot op heden is het voortraject van dit kakelverse
winterseizoen tamelijk
merkwaardig verlopen.
Opmerkelijk was dat de
strakke en klassieke (zuid)
westcirculatie eigenlijk
schitterde door afwezigheid. Het bekende weerbeeld in de maanden november en december, met
aan de lopende band regengebieden, veel wind en
dikwijls 12-13 graden overdag, hebben we nog maar
weinig gezien tot nu toe.
Ook voor de komende
periode lijkt zo’n typisch
Hollands weerplaatje er
(nog) niet in te zitten. Na
een tijdelijke depressieverstoring op deze donderdag
en vrijdag, lijkt het weer
zich toch weer te gaan stabiliseren. De meest recente
weerkaarten mikken uiteindelijk op een situatie met
een hogedrukgebied in de
buurt, of net ten zuidwesten van Nederland. Dat zou

dan, ook voor volgende
week, aanhoudend relatief
rustig en vrij mild weer
moeten gaan geven.
Donderdag en vrijdag zijn
dagen waarop eerst ijskoude regen en later enkele buien het weerbeeld
deels bepalen en wordt
het al iets zachter met uitersten tot 8˚C (vrijdag) op
de westkust. In het weekeinde wordt het droger en
zal het vrij zacht zijn met
mogelijk al een keer 9˚C.
Tijdelijk komt er dus wat
meer rumoer in de atmosfeer als gevolg van een
opstomende raddraaier
(lagedrukgebied van 980
millibar) via Schotland en
de Noordzee. Het bekende ‘hoort de wind waait
door de bomen’ doet dan
waarschijnlijk geen opgeld rond Sinterklaas,
want het lagedrukgebied
zit nogal ruim in z’n jasje.
Serieus winterweer met
matige vorst in de nacht
is absoluut nog niet in
zicht en heel voorzichtig
kan al gezegd worden dat
de eerste decemberhelft
hoogstwaarschijnlijk als
te zacht de boeken in zal
gaan straks.
weerman Marc Putto
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(in samenwerking met Zandvoortse musea en verenigingen)

Zandvoort in de oorlogsjaren is een expositie in het
Zandvoorts museum
Van woensdag t/m zondagmiddag (gratis entree op
vertoon van bioscoopkaart)

Expositie van Bunkermuseum Zandvoort in
Juttermu-ZEE-um

Woensdag, zaterdag en zondagmiddag gratis toegankelijk
Tijdens de kerstvakantie elke middag open (1ste Kerstdag gesloten)

Onderstaande activiteiten zijn in combinatie met de
ilm te boeken
Inschrijving bij Circus Zandvoort en de VVV Zandvoort

Zaterdag 13 & 20 december 14.00 uur
(extra kosten € 1,00 p.p.)

Bunkerwandeling in de Waterleidingduinen met snert
Verzamelen bij ingang Waterleidingduinen/
Pannenkoekenrestaurant Zandvoortselaan

Zondag 14 december 14.00 uur
(extra kosten € 1,00 p.p.)

radio + tv
Zondag

08:00 uur
10:00 uur
12:00 uur
14:00 uur
17:00 uur
18:00 uur
19:00 uur
20:00 uur
21:00 uur

Maandag
08:00 uur
11:00 uur
12:00 uur
18:00 uur
20:00 uur
21:00 uur

Dinsdag

08:00 uur
11:00 uur
12:00 uur
18:00 uur
20:00 uur

Countrytraxxx (h)
ZFM Jazz
Muziekboulevard
Zondag in Kennemerland
De Avond
Golden ZFM (h)
Bijzonder Zandvoort (h)
Inspiratieradio
Tep Zeppi

Zandvoort op Zaterdag (h)
De Watertoren
Muziekboulevard
Muziekkoerier
Golden ZFM
De Hoop

Zondag in Kennemerland (h)
De Watertoren
Muziekboulevard
Bijzonder zandvoort
ZFM Jazz (h)

Woensdag
08:00 uur
10:00 uur
12:00 uur
18:00 uur
20:00 uur

Vrijdagavond live (h)
De Watertoren
Muziekboulevard
ZFM in de avond
ZFM Klassiek (h)

Donderdag
08:00 uur
10:00 uur
11:00 uur
18:00 uur
20:00 uur
22:00 uur

Vrijdag

08:00 uur
10:00 uur
11:00 uur
12:00 uur
15:00 uur
17:00 uur
19:00 uur
21:00 uur

Zaterdag
08:00 uur
10:00 uur
12:00 uur
14:00 uur
17:00 uur
19:00 uur
21:00 uur
23:00 uur

Goedemorgen Zandvoort (h)
De Watertoren
Inspiratieradio
ZFM in de avond
Countrytraxxx
De Hoop

ZFM Jazz (h)
Bijzonder Zandvoort (h)
De Watertoren
Muziekboulevard
Eurobreakdown
Het weekend in!
Vrijdagavond live
Sea IT

Toebak Leeft?
Goedemorgen Zandvoort
Muziekboulevard
Zandvoort op Zaterdag
Roy on-air (h)
Eurobreakdown (h)
Alternative FM
Night Walk

24 uur per dag on air!
106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

Fietstocht langs de oorlogsmonumenten en oorlogsgraven
Verzamelen bij ingang Circus Zandvoort

Talk of the town

Is Zandvoort een aantrekkelijke woonplaats voor jonge mensen? Of denken Zandvoortse jongeren zich in de toekomst beter buiten het dorp te vestigen vanwege bijvoorbeeld werk, leefomgeving of opleidingsmogelijkheden? Wij vroegen deze week vier panelleden of zij een toekomst in Zandvoort voor zich zien.

De stelling: Ik zie mezelf in de toekomst in Zandvoort blijven wonen

Roy van Buuringen, 19 jaar, werkzaam bij Hotel Hoogland, organisator en DJ bij ZFM Zandvoort:
“Ja, dat zie ik zeker. Ik woon sinds korte tijd hier in Zandvoort. Ik ben speciaal verhuisd om naar Zandvoort toe te komen, vanwege mijn vrienden en omdat ik hier in Zandvoort iets wil bereiken, met de dingen die ik hier organiseer. Ik wil graag een steentje bijdragen om Zandvoort
bruisend te maken. Alleen om als jongere hier te wonen, is het te duur!”
Jelica Petrovic, 18 jaar, is in september begonnen met een opleiding tot schoonheidsspecialiste:
“Ik zie mezelf in de toekomst niet in Zandvoort blijven wonen. Sterker nog, ik woon sinds een maand in Haarlem. Ik heb daar mijn vrienden,
mijn sport en mijn school zit nog verder weg. Ik vind dat Zandvoort meer aandacht aan de jeugd zou moeten besteden. Ik zie mezelf op korte
termijn niet terug gaan naar Zandvoort.”
Thomas van Gameren, 24 jaar, studeert Communicatie en werkt bij restaurant La Fontanella:
“Ik ben er nog niet uit of ik in Zandvoort blijf wonen of naar Haarlem verhuis. Allereerst maar even afwachten wat de huizenmarkt doet met
die inanciële crisis. Daarnaast hangt het er ook vanaf waar ik na mijn studie ga werken. Haarlem ligt centraal en je zit met het openbaar
vervoer of auto zo in Zandvoort en Amsterdam. Daar tegenover staat weer dat Zandvoort zoveel meer heeft ten opzichte van een stad als
Haarlem en ik in ons dorp ben opgegroeid. Uiteindelijk neem ik mijn besluit waarschijnlijk op basis van waar ik ‘het meeste waar’ voor mijn
geld krijg.”
Bas Lemmens, 25 jaar en mede-eigenaar discotheek Chin-Chin:
“Ik zie mezelf voor de aankomende jaren zeker nog in Zandvoort wonen. Niet alleen omdat mijn zaak hier is, maar ook om Zandvoort zelf! Het
strand, het bekende, alles om je heen en in de buurt! Voor de toekomst weet je het nooit, want er zijn nog zoveel wensen om ooit te doen en
te bereiken, maar ik zal Zandvoort nooit verlaten, omdat Zandvoort niets te kort komt!”

Zondag 21 december 13.00 uur op het Gasthuisplein
Parade van auto’s uit WO II door Keep them Rolling

Zondag 21 december 19.00 uur
(extra kosten € 1,00 p.p.)

De Babbelwagen met “de Zandvoortse Oorlogsjaren”
In de bioscoopzaal Circus Zandvoort

Lezersbon Oorlogswinter
Tegen inlevering van deze bon krijgt u

€ 2,50 korting

op een toegangskaart à € 7,50
Maximaal 4 personen per bon
De actie loopt van 27 november t/m 10 december

Bioscoop/theater
Circus Zandvoort
Gasthuisplein 5

2042 JM Zandvoort

16

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de
provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland
is bovendien de officiële rampenzender van de
provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3
(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

Madagascar 2
‘The crate escape’.
Onze geliefde dieren
uit New York willen
nog steeds terug
naar huis, dit keer
in een oud neergestort vliegtuig
dat de pinguins
zogenaamd hebben gerepareerd.
Eenmaal in de
lucht, gaat het
helemaal mis
en komen ze terecht in een wildreservaat in Afrika. Hier komen de dieren, die
in de dierentuin zijn opgegroeid, voor het eerst hun
soortgenoten in het wild tegen. De vier ontdekken al
gauw de verschillen tussen de jungle en de Afrikaanse
vlaktes. Afrika lijkt fantastisch, maar is het leuker dan
Central Park?

!
G
N
O
J

Uit je herfst-dip-tip!
Heb jij ook last van de herfstblues? De bladeren vallen van de bomen, het is koud buiten, het regent en het wordt sneller donker. Je hebt nergens zin in; wat nu te doen? Bij
de pakken neer gaan zitten en lamlendig je bed in kruipen? Of juist iets actiefs gaan
doen? Wij van de JONG-redactie helpen jou elke week met een ‘uit je herfst-dip-tip’
om de saaie herfst door te komen.

Breng een koude, regenachtige
dag door op de bank met de serie
‘Lost’ in je dvd-speler…
…want Lost is een van de meest spannende en populaire Amerikaanse tv-series aller
tijden. De serie vertelt het verhaal over een aantal intrigerende personen die na een
vliegtuigcrash op een tropisch eiland stranden. Het eiland lijkt onbewoond, tot de
overlevenden van de crash vreemde gebeurtenissen waarnemen en op onderzoek uitgaan. Al snel komen ze erachter dat het mysterieuze eiland een verhaal heeft, evenals
alle overlevenden trouwens…
Lost was in 2004 voor het eerst op de Amerikaanse tv te zien en werd meteen een hit.
In 2005 ontving de serie een Emmy Award en in 2006 zelfs een Golden Globe voor
beste dramaserie. Inmiddels is het vierde seizoen op dvd uitgekomen en start het
vijfde seizoen begin 2009 op de televisie. Miljoenen fans kunnen niet wachten tot
het moment dat Lost eindelijk weer daar is!
Heb jij de eerste vier seizoenen van Lost gemist en ben je nieuwsgierig geworden?
Stap dan snel op je iets richting de videotheek en haal deze geweldige serie in huis.
Zorg wel dat je genoeg vrije tijd hebt, want als je eenmaal begonnen bent met kijken,
is stoppen vrijwel onmogelijk…

I Know Where It’s @
Dagelijks:

De Nederlandse ilm leeft! Deze week draaien twee fantastische Nederlandse ilms in de bioscoop van Circus
Zandvoort, ‘Oorlogswinter’ en ‘Bride Flight’ (met als cast
o.a. Waldemar Torenstra, Karina Smulders, Willeke van
Ammelrooij en niemand minder dan Rutger Hauer).
Kijk op de website van Circus Zandvoort voor programma-informatie.

Vrijdag 5 december:

Hét feest voor 16+, ‘Grown Up!’ in het Patronaat
Haarlem. “Geen bejaarde 30-ers op de dansvloer.
Nooit meer dansend op Hollandse hits in de kroeg.”
Met in de line-up o.a. Kenneth G, Meister M &
Tettero. Een kaartje kost € 9,- in de voorverkoop,
het feest duurt van 23.00 uur tot 04.00 uur.

Vrijdag 5 december:

Terwijl in de grote zaal van het Patronaat het
16+ feest plaatsvindt, gaan in de kleine zaal DJ’s
Tommi & Gusztav los met de Balkan Beatz!
“Balkan beats, Turkish grooves, dancehall, rai en
lamenco, roer ze in de goulashpan om er als één
dikke vloervuller weer uit te komen!” Een kaartje
kost € 10,-.

Zondag 7 december:

In Café Alex wordt om de 14 dagen op zondagavond
een jongerencafé georganiseerd, van 20.30 tot
00.00 uur. Dj’s uit Zandvoort krijgen komende zondag de kans om zich te presenteren in ‘Zandvoort
DJ’s On Tour’. Aanmelden kan via info@onairevents.nl of www.onair-events.nl

column
Desmond

Vandaag komt er een ruige
man tegenover me zitten
in de tram richting centraal
station. Echt zo’n type waarvan je verwacht dat hij het
grootste deel van het jaar
ergens in het hoge Noorden
op zee zit om kreeften te
vangen. Een ‘harde’ dus, op
zijn werk gekleed in zo’n geel
visserspak met van die groffe
boots eronder. Ik zie hem de
kreeftenfuiken al binnenhalen, terwijl de regendruppels
langs zijn gezicht sijpelen.
Als ik hem een passende
naam zou moeten geven,
zou het Desmond worden;
Desmond O’Reilly ofzo.
Begrijp me goed; ik vind
Desmond niet sexy, maar
toch heeft zijn verschijning
‘wel wat’. Hij ruikt naar
zware shag en heeft van
die immens ruwe, honderd procent mannelijke
handen. Zijn broek is nodig
toe aan vervanging en zijn
haar… Tsja, zijn haar doet
je verwonderen of hij het
nou bewust met just-outof-bed-gel heeft bewerkt of
dat hij écht net is ontwaakt.
Nee, Desmond is niet sexy:
Desmond is buitengewoon
woest.
Maar hoe hard van buiten
hij lijkt, zo zacht blijkt hij
van binnen te zijn. Want als
er een kreupel Amsterdams
wijfie met haar topzware
boodschappenkar een weg
tussen de meest asociale
passagiers probeert te vinden, komt Desmond in actie.
Alsof hij opeens een gigantische massa kreeften in zijn
fuik ontdekt, snelt hij op haar
af. Liefdevol tilt hij de kar van
het vrouwtje uit de tram, om
zijn armen vervolgens in de
hare te haken en haar als zijn
bruid naar buiten te begeleiden. Als ik ze nog even nakijk
zie ik hoe de vrouw dankbaar naar Desmond knikt
en lacht. De visser reageert
koel met een klein zwaaigebaar en vervolgt snel en
met grote passen
zijn weg. Terug naar
zijn harde leven, héél
ver weg van mij…

Pauline

Activiteitenprogramma
rondom film Oorlogswinter
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2 e KERSTDAG

Prettige Feestdagen

V.A. 16.00 uur

* Live muziek
* warm-/koud buffet m17,50 p.p.

Uitnodiging
Nieuw:

KERST

HINT VAN SINT;

KEUZEMENU

LEKKERE WARME
SPAANSE SLOFFEN

À

VOOR MAAR E 7,95
Grote Krocht 23 – 2042 LT Zandvoort
Tel:023-5735002 – ma 13:00-18:00
di t/m vrij 8:30-18:00 za 8:30-17:00

€ 31,50
VOORGERECHTEN:
GROENTESOEP
KEFTEDES
SAGANAKI
HOOFDGERECHTEN
ZEETONG
LAMSVLEES UIT DE OVEN
RUNDVLEES STIFADO
GESERVEERD MET RIJST, GROENTEN

Altijd de
mooiste cadeau’s

Sebastian professional producten voor styling
uwtype.
en verzorging voornelk
iehaar

Grote Krocht 20a Zandvoort Tel.: 023 – 571 4395

Haltestraat 22
2042 LM Zandvoort
Tel. 023-573 01 72

Openingstijden:
di. - wo. en vrijdag: 9.00 tot 17.30 uur
donderdag: 9.00 tot 21.00 uur
zaterdag: 8.30 tot 15.00 uur

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39
Ook zondags geopend

BACLAVS IJS MET SLAGROOM
GRIEKSE YOGHURT MET HONING EN NOOTJES
IJS MET AMARENA KERSEN
À LA CARTE OOK MOGELIJK
HALTESTRAAT 7, 2042 LJ ZANDVOORT
VOOR RESERVERINGEN: 023-5716631, WWW.ZARAS.NL

www.musicstore.nl - Kerkstraat 8, Zandvoort.

Exclusief bij
Music Store Zandvoort
Elke zaterdag dagaanbieding
een game met 5 euro korting
deze week: Tomb Raider underworld
voor alle platformen

www.mooieKerstballen.nl

Geldig voor alle modellen en kleuren
vanaf heden t/m 31 december 2008
of zolang de voorraad strekt
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Etos Topgeuren
Nu bij inlevering van 1000 airmiles
3 10,-- extra korting!
Kerkstraat 31, 2042 JD Zandvoort Tel.: 023-5732268
Zondags ook open

Wij bezorgen o.a.:
visgerechten vleesgerechten
zoals spare ribs - saté!
Of voor de kleine trek:
allerlei vers belegde broodjes!
Kerkstraat 14,
2042 JE Zandvoort

Geopend van 9.00- tot 22.00 uur
maanda gs gesloten

Bel: 5712102
kijk voor meer info:
www.harocamo.nl

Dier van de Week

Exclusieve brocante kerstballen en
decoratie

Cadeaus die verrassend goed uitpakken

Geen zin om te kokkerellen?
Gewoon Harocamo even bellen!

U bent van harte welkom
Stephanie en Nelly Wendelgelst

www.slingeroptiek.nl

Uw sloggi dealer

Boulevard Barnaart 12 - 2041 JA Zandvoort
Tel 023-8882992 - www.hetbadeendje.nl

Ook zetten wij Extensions, vraag daarover ons advies.

NAGERECHTEN:

Ook bij ons leuke
Sinterklaas cadeautjes!

Kerstavond 24/12 /08 niets te doen???
Onze deuren staan open!

Wij zijn tevens gespecialiseerd in de kleuren van L’Oreal
professionnel. Wij kunnen u door middel van een kleur
test een goed advies geven.

EN GEBAKKEN AARDAPPELEN

Ook voor leuke en praktische
kado geschenken voor de
komende feestdagen gaat u naar
Slinger Optiek.
Zoals:
Briletui’s
Loupen en Leesglazen
Brilkettingen
Kijkers
Meteo/buiten -hygrometers
Onderhoudsmiddelen voor uw bril
En natuurlijk Bril en Zonnebril

Reserveren voor 23-12-2008 op 06-43906935,
via mail javannoort@hotmail.com, of aan de bar

afhalen van kerstballen en
kerstinspiratie opdoen
op zondag 7 december
11.00h – 17.00h
Jursen – Koninginneweg 36 - Zandvoort

Deze windhond is een
jaar of 8 oud. Aldina
liep samen met 2 andere windhonden langs
de snelweg en helaas
was er in de verste verte
geen eigenaar te bekennen, dus zijn de hondjes
door de dierenambulance naar het dierentehuis
gebracht. 2 van de 3 zijn inmiddels geplaatst maar de
lieve Aldina wacht nog op een nieuw baasje.
Ze is vreselijk lief en doet niets liever dan de hele dag
knuffelen en… koekjes eten! Alleen zijn is zeker niet haar
grootste hobby dus we zoeken een baasje voor haar die
lekker veel t huis is. Aldina kan met kinderen overweg en
vindt eigenlijk iedereen aardig. Ze kan het met de meeste
honden prima vinden maar laat wel haar tandjes zien als
een hond te opdringerig is. De combinatie windhond/kat
is een riskante dus geen poezen in de buurt graag! Dit
geldt trouwens ook voor andere kleine huisdieren zoals
konijnen en cavia’s. Aldina houdt van een wandelingetje
maar laat de baas gerust alleen lopen als het naar haar
idee ‘hondenweer’ is, nee ze houdt dan liever een plekje
voor u warm op de bank.
Dus mocht u nog een plaatsje over hebben op de bank
(een luxe mand met bijvoorbeeld een wollen dekbed
volstaat ook hoor), dan staat Aldine in de startblokken!
Komt u gerust eens kijken naar haar (of de andere asieldieren) in Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5
in Zandvoort.
Openingstijden: maandag tot en met zaterdag van 11.00
tot 16.00 uur. Meer informatie via tel. 5713888.
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 49 - 2008
Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 25 november
en de verdere in week 48 door het college genomen besluiten
zijn 2 december vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert dinsdag 9 december. Op de agenda staat:
- Opening
- Loting
- Ingekomen stukken en mededelingen
- Vaststellen agenda
- Vaststellen notulen 4/5 november 2008
- Hamerstukken:
a. Wijzigingsplan bestemmingsplan Kostverlorenstraat e.o.,
perceel Kennemerweg.
b. Onttrekking wegennet
c. Subsidieverzoek Stichting Jazz in Zandvoort voor het organiseren van jazzconcerten in gebouw De Krocht
d. Grondexploitatie Louis Davidscarré
.
- Plankosten project Middenboulevard
- Belastingverordeningen 2009
- Begrotingsrapportage 2008-3
- 1e begrotingswijziging 2008 Veiligheidsregio Kennemerland
- Sluiting
De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal. De entree
vindt u aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur
open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen.
U vindt de meest recente agenda op de website. Van de definitieve agenda zijn tijdens de vergadering ook exemplaren
beschikbaar. Agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten
liggen tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie en
zijn tevens tegen betaling algemeen beschikbaar. De raadvergadering wordt tussen 20.00 uur en 22.00 uur live uitgezonden
door ZFM (kabel FM 104.5, ether FM 106,9).

Commissie Projecten en Thema’s

De Commissie Projecten en Thema’s vergadert op 10 december
vanaf 20.00 uur in de raadzaal. Nota bene: het agendapunt
‘Tussenpresentatie ontwerp structuurvisie’ is als integralecommissiebehandelpunt geagendeerd. De deuren gaan om
19.30 uur open. De entree vindt u aan het Raadhuisplein. Op
de agenda staat:
- Opening
- Vaststelling agenda
- Besluitenlijst vergadering van 6 november 2008
- Vaste agendapunten inbreng van derden
a. Aanbieding Museumbeleidsplan bunkermuseum
b. Mw. Dekker inzake ‘Terre Panache’
c. Alleen indien aan de orde of vooraf ingebracht:
- Rapport Woonservice en pilot Velsen
- Tussenpresentatie ontwerp structuurvisie (integraal deel)
- Rondvraag
- Sluiting
De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd
zijn. De meest recente agenda vindt u op de website. In deze
commissie kunnen burgers het woord voeren. Dit kan zowel
over onderwerpen op de agenda als over een eigen onderwerp.
Degene die over een eigen onderwerp wil spreken, moet dit

schriftelijk aanmelden. Dit kan ook per e-mail. De aanmelding
moet uiterlijk maandagochtend om 10.00 uur binnen zijn
voor een vergadering die de woensdagavond daarop wordt
gehouden. De aanmelding kunt u zenden aan Gemeente
Zandvoort, t.a.v. de griffie, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort of
per mail: griffie@zandvoort.nl. Afgeven aan de balie van het
raadhuis kan ook. Op de aanmelding moet staan: naam, adres,
telefoonnummer en het onderwerp met een toelichting op
een aparte bijlage. Deze toelichting mag niet te uitgebreid zijn
en liefst worden afgesloten met een concrete vraag, oproep of
iets dergelijks. Naast deze regel gelden extra regels. Deze zijn
te lezen op www.zandvoort.nl (Bestuur Raadscommissies
Inbreng en meepraten) of op te vragen bij de griffie.

Commissie Welstand en Monumenten

Op 11 december vergadert de Commissie Welstand en Monumenten. De vergadering begint omstreeks 15.00 uur in de
commissiekamer. De exacte begintijd is afhankelijk van de
agenda. U kunt hiervoor het beste even contact opnemen met
de werkeenheid Bouwen, tel. (023)5740100.

Klein Chemisch Afval

Op zaterdag 6 december haalt de ecocar van Sita weer Klein
Chemisch Afval op. Schema: Dirk v.d. Broek 9.00-10.00 uur,
Vomar 10.10-11.00 uur, Tolweg 11.10-12.00 uur

Ter inzage legging ontwerp Uitwerkingsplan artikel 11 WRO
t.b.v snackverkooppunt Vondellaan/J.P. Heijeplantsoen .

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort
maken bekend dat overeenkomstig het bepaalde in artikel
11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en afdeling 3.4 van
de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 5 december
2008 gedurende zes weken ter inzage ligt het ontwerp “Uitwerkingsplan artikel 11 WRO t.b.v snackverkooppunt Vondellaan / J.P. Heijeplantsoen”.

- Van Stolbergweg 8, plaatsen dakkapel, ingekomen 25 november 2008, 2008-223Lv.
- Brederodestraat 34, veranderen gevels door aanbrengen
stucwerk, ingekomen 27 november 2008, 2008-224Rv.
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Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

Zandvoort:
- Kostverlorenstraat 19, plaatsen berging, verzonden 25 november 2008, 2008-178Rv.
- Kostverlorenstraat 21, plaatsen erfafscheiding, verzonden 27
november 2008, 2008-217Lv.
- Thorbeckestraat 40, plaatsen dakkapellen, verzonden 27 november 2008, 2008-204Lv.
- De Favaugeplein 31-1,wijzigen kozijnen en indeling woning,
verzonden 27 november 2008, 2008-202Rv.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. 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. 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.

Het plangebied betreft het noordelijke gedeelte van plantsoen
gesitueerd tussen de Vondellaan, Tollenstraat, J.P. Heijeplantsoen en Potgieterstraat.

Centraal telefoonnummer

Het uitwerkingsplan maakt het mogelijk om onder voorwaarden in het plantsoen één horecabedrijf in de vorm van een
cafetaria en/of snackbar te plaatsen waarvan de entree aan
de Vondellaan dient te zijn gelegen.

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.

Het ontwerpbestemmingsplan, bestaande uit een plankaart,
een toelichting en voorschriften ligt gedurende de termijn
van de terinzageligging tijdens de openingstijden ter inzage
bij de centrale balie in het raadhuis van Zandvoort (ingang
Swaluëstraat 2) te Zandvoort.
Gedurende de termijn van de terinzageligging kunnen belanghebbenden schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijk dienen zienswijzen kenbaar gemaakt
te worden bij Burgemeester en wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Voor het mondeling kenbaar
maken van zienswijzen kan gedurende werkdagen telefonisch
(023-5740100) een afspraak met mw. E. Fennema (juridisch)
of mw Koenes (stedenbouwkundig), afdeling Ontwikkeling
en Beheer, worden gemaakt.
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Bouw-, sloop- en reclameaanvragen
Zandvoort:

n r
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Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag
t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 – 16.00 uur.

Melding of klacht?

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur
Donderdag:
08.30 - 20.00 uur
Vrijdag:
08.30 - 12.30 uur
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
Tollensstraat 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 collegelid
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling
verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur.

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.

Zandvoortse Courant • nummer 49 • 4 december 2008

50 plus pagina

Bewegen, bewegen, biljarten, biljarten

door Dick ter Heijden | 50plus@zandvoortsecourant.nl

Het rijbewijs vanaf uw
zestigste verjaardag

“Gezond voor ouderen en bijna 50-plussers”

Vooral de bijna 50-plussers worden opgeroepen om dagelijks
tenminste 30 minuten te bewegen. Dat is gezond en houdt

lijf en lederen in optimale conditie. Een gewoonte die dan in
lengte van jaren moet zorgen voor een gezonde leefstijl.

In Nederland worden rijbewijzen in de regel afgegeven voor een periode van tien jaar. Soms
wordt daarvan afgeweken. Bijvoorbeeld als u ouder bent dan zestig jaar. Of op grond van
een medische indicatie. Rijbewijzen worden dan afgegeven met een kortere geldigheid.
Vanaf het zeventigste jaar is voor een nieuw rijbewijs altijd een medische keuring verplicht.
Bij de vernieuwing van het rijbewijs vanaf het zeventigste
jaar zijn verschillende instanties betrokken. Niet alleen de
gemeenten en het CBR, maar
ook artsen en specialisten
spelen een rol. Daardoor lijkt
de procedure op het eerste
gezicht ingewikkeld. Maar
voor wie de weg weet, valt
het mee.

Leeftijd en geldigheidsduur rijbewijs

Bent u tussen de zestig en
65 jaar, dan wordt een nieuw
rijbewijs afgegeven dat geldig is tot uw zeventigste
jaar. Bent u ouder dan 65,
dan krijgt u een rijbewijs dat
maximaal vijf jaar geldig is.
Bent u zeventig jaar of ouder?
Dan hebt u voor de
vernieuwing van
uw rijbewijs ook
een ‘Verklaring van
geschiktheid’ nodig. Deze wordt afgegeven door het
CBR. Als u zeventig
of ouder bent dan is
een medische keuring verplicht als u
uw rijbewijs wilt
vernieuwen.

Geneeskundig verslag
en keuring

Het ‘Geneeskundig verslag’
(het overige gedeelte van
de Eigen verklaring) moet
door een arts worden ingevuld. Daarvoor dient u een
kleine keuring te ondergaan.
De meeste huisartsen zullen op advies van de KNMG
geen eigen patiënten keuren.
Uw huisarts verwijst u dus
wellicht door naar een onafhankelijke collega om de
bestaande vertrouwensrelatie niet te verstoren. Bij deze
keuring beoordeelt de arts
uw algemene lichamelijke
en geestelijke conditie en het
functioneren van uw armen,
benen en wervelkolom. Ook
zal hij uw bloeddruk meten

Eigen verklaring

Op de ‘Eigen verklaring’ staan tien
vragen over aandoeningen die van
invloed kunnen zijn
op uw medische geschiktheid.
U moet deze vragen zelf naar
waarheid beantwoorden en
het formulier ondertekenen.
Zo een Eigen verklaring is verkrijgbaar bij het CBR (€ 19,75)
en bij de gemeente (prijs onbekend).

en uw urine of bloed controleren op mogelijke suikerziekte. Uw gezichtsscherpte zal
worden opgenomen zonder
en eventueel met bril.
Verklaring van geschiktheid
Een medisch adviseur van

het CBR beoordeelt vervolgens aan de hand van de ingevulde Eigen verklaring en
het Geneeskundig verslag
of voor u een ‘Verklaring van
Geschiktheid’ kan worden
afgegeven. Bepalend is dat
u lichamelijk en geestelijk in
staat moet zijn om zelfstandig en veilig een motorrijtuig te besturen. In dat geval
geeft het CBR de Verklaring
van geschiktheid af. Deze
wordt automatisch naar
het Centraal Rijbewijzen- en
Bromietscertiicatenregister
(CBR) gestuurd. Vervolgens
kan de gemeente een rijbewijs voor maximaal vijf jaar
verstrekken.

Wacht niet te lang
met aanvragen

Het is verstandig om
circa drie maanden
voor het verlopen van
het rijbewijs de Eigen
Verklaring bij de gemeente of het CBR
te kopen en te gaan
invullen. Uw huisarts
verwijst u door naar
een collega voor de
keuring. Na het insturen kan het nog
misgaan als er een
afwijzing wordt gegeven of een ander
nader onderzoek door
een specialist wordt
aanbevolen. Ook kan
het zijn dat er wordt
gevraagd om een rijtest te
doen. Om dat alles te regelen vraagt gewoon veel tijd.
Denk ook bijvoorbeeld aan
het aanvragen van een herkeuring. Begin daarom tijdig
en blijf lang en vooral veilig
rijden.

Biljarten kan tot op hoge leeftijd probleemloos worden beoefend

Biljarten in Libre, kader of
driebanden heeft inmiddels zo z’n eigen publiek en
deelnemers gekregen. De
deelnemers lopen tijdens
wedstrijden in competitie
of onderling per wedstrijd
of ontmoeting, ongemerkt
gewoon honderden meters
om het fascinerende groene laken heen, in een poging
om de perfecte carambole
te maken. Tot plezier van
de omstanders die hun fa-

vorieten meestal duidelijk
steunen of op een onorthodoxe, maar vriendelijke
wijze,verwijzen naar een
vooraanstaande opticien in
Zandvoort.
Zo’n voorbeeld van clubliefde is ook te vinden in
de Zandvoortse competitie
(van zes cafés) om het driebanden kampioenschap van
Zandvoort. Per avond worden maar liefst twaalf par-

tijen gespeeld. De gespeelde
punten worden nauwkeurig
bijgehouden door biljartdeskundige Henk Koning.
Elke ontmoeting is gewoon
een gezellige bijeenkomst
van deelnemers die de biljartsport een warm hart
toedragen. Wie er ook aan
de start van een wedstrijd
verschijnt, jong en oud, ervaren of onervaren, ze worden bij succes op het groene
laken hartstochtelijk toegejuicht.
Bent u bijna 50-plusser en
vindt u ook de biljartsport
interessant, stap dan gewoon bij een van de vele
cafés met een biljarttafel
binnen en meld u aan als
actief lid. Voorwaarde is wel
dat u bereid moet zijn om
honderden meters wellicht
zelfs een kilometer moet
aleggen om in het kampioensteam van de club te komen. Dat ligt natuurlijk ook
aan uw talent en kunde van
de edele biljartsport. Maar
trainen onder deskundige
leiding (meestal gratis aangeboden voor een drankje)
maakt veel goed.

MS Fonds haalt ruim € 700 op in Zandvoort
In totaal hebben zeven collectanten vorige week een bijzon-

der leuk bedrag opgehaald voor het MS Fonds. Organisatrice

mevrouw Duijn is dan ook zeker zeer blij met de opbrengst.
De oproep om collectant te worden in de Zandvoortse Courant van een paar weken geleden heeft zeker effect gehad.
Namens het MS Fonds wil
zij niet alleen de collectanten bedanken maar ook de

vele gulle gevers, die samen
€ 745 hebben gedoneerd.
Het jaar 2007, waarin met 1

collectant en een opbrengst
van € slechts 26,35 werd opgehaald, is daarmee volledig
vergeten. Uiteraard zullen de
meeste collectanten ook volgend jaar weer van de partij
zijn. Mevrouw Duijn hoopt
dan een verdubbeling van
het aantal collectanten te
kunnen realiseren.

Dementie in vele vormen
Na drie succesvolle bijeenkomsten, heeft de afdeling Zuid-

Kennemerland van Alzheimer Nederland, besloten om door
te gaan met het Alzheimer Café Zandvoort. Woensdag 10 december is de volgende avond in Pluspunt.
Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen die te maken hebben
met dementie. Het thema
van komende woensdag

is: ‘Dementie kan heel verschillend zijn’. Aan de orde
komen de vele vormen van
dementie. ‘Kroegbaas’ Hans
Houweling, sociaal geriater,

gaat dan in gesprek met psycholoog Miriam Huizenga.
Alzheimer Café Zandvoort,
woensdag 10 december, van
19.00 tot 21.30 uur in Pluspunt
Noord, Flemingstraat 55. De
toegang is gratis. Bus 81 stopt
voor de deur. Voor informatie
over de Belbus, kunt u bellen
met Pluspunt, 571 7373.
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De Draak van Kristal

Hoewel ‘De Draak van Kristal’ een vervolg is van het eerste boek ‘Het Zwaard van Kristal’ is

het geen belemmering om het boek zelfstandig te lezen. Het verhaal begint al spannend en
je maakt meteen kennis met de hoofdpersoon de 15 jarige Virroen, prins van het Kustland.
door Nel Kerkman

Virroen is op doorreis naar
Quentella waar zijn vriend
de magiër Malkander op
hem wacht. Onderweg bevrijdt Virroen twee kleine
bruinharige wezens, Soz en
Saz, van een wrede man. Met
deze daad worden Soz en
Saz zijn onafscheidelijke reismetgezellen waarmee Virroen
de gekste avonturen beleefd.
In het tweede hoofdstuk
krijgt het verhaal meteen
een verrassende wending. In
een herberg komt Virroen er
achter dat zijn aartsvijand
Dramon op zoek is naar een
stuk van het Kristal dat hem
zijn kwade macht zal teruggeven. Het is het stuk Kristal
dat Virroen in het eerste boek
heeft vernietigd maar klaarblijkelijk is de kern intact gebleven. Het is het magische
deel van het hart van de
Oerdraak Zirze die Virroen
als enige kan terugplaatsen
om de andere draken te
redden. Samen met de Soz,
Saz, het dienstmeisje Iris
en haar vriend Jolan gaat
Virroen op zoek naar het
Kristal. Het groepje beleeft

de spannendste avonturen
voordat ze uiteindelijk hun
doel bereiken. Hoe de zoektocht aloopt en of Virroen er
in slaagt om het Kristal terug
te plaatsen in Zirze? Dat staat
in het allerlaatste hoofdstuk
beschreven.

draakje Zork en Oerdraak Zirze
communiceren met andere
letters om de gedachtespraak
onderling te onderscheiden.
Het klinkt ingewikkeld maar
het geeft het verhaal iets mysterieus. Het jeugdboek ‘De
draak van Kristal’ blijft je van
het begin tot aan het einde
boeien en prikkelt je fantasie.

Schrijfstijl

De auteur geeft een beeldende beschrijving van de diverse fantasiewezens en hun
leefgewoontes en je wordt
meegenomen in zijn fantasiewereld. Centraal staat
ook in dit boek de strijd tussen het goede en het kwade.
Met hoofdletters geeft de
auteur de gedachtespraak
weer tussen Virroen en de
magiër Malkander. Ook het

Gerard Delft is het pseudoniem voor Gerard van de Laar,
die in 1947 in Amsterdam
geboren werd. Delft is al vele
jaren werkzaam in het basisonderwijs in Zandvoort en
heeft vele kinderboeken op
zijn naam staan waaronder
ook een dichtbundel en 4
toneelstukken die hij voor
het jeugdtheater schreef.
Momenteel is hij alweer bezig met een nieuw boek voor
8 jarigen en heel misschien
komt er nog een vervolg op
‘de Draak van Kristal’.
Titel: De Draak van Kristal
(vanaf 11 jaar)
Auteur: Gerard Delft
Uitgever: De Vier Windstreken
ISBN: 978 90 5116 0338
Prijs: €14,95

Tijdens de vierde ronde van het Driebandenkampioenschap

zorgde Sinterklaas voor onrust rondom het groene laken.
Samen met een Zwarte Pietenband stapte de Goedheiligman
café De Kippetrap binnen en dwong zelfs de toernooiorganisatie er toe de lopende partij te staken.

Sinterklaas op bezoek in De Kippetrap
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dat de bestaande ranglijsten
er duidelijk anders uit kwamen te zien. Zo moest Louis
v.d. Mije (café Oomstee) zijn
leidende positie afstaan aan
Frans Moët (café Bluys). Addie

Ottho (café De Kippetrap)
staat met hetzelfde aantal
punten maar een lager gemiddelde op de tweede plaats
en V.d. Meij is nu derde. Het is
voor het eerst in 2 jaar dat hij
de ranglijst niet aanvoert.
In de strijd om de Cafétrofee
verloor café De Kippetrap de
eerste plaats aan café Bluys.
Café Oomstee is hier nu
tweede en de ‘Kippetrappers’
staan op geringe afstand
derde. Tussen nummer 2 en
4 is slechts een gaatje van 5
punten. De vijfde en voorlaatste ronde wordt maandag 8
december gespeeld in café
Oomstee waar het biljartteam van De Lip gastheer zal
zijn. Daar worden om 19.30
uur de ballen voor de eerste
partij in beweging gebracht.

voetbal - zaterdag
Onverwachts succes in streekderby

De heren van The Lions hebben zich afgelopen zaterdag in de Korver Sporthal ter nauwer

Het zaterdagelftal van SV Zandvoort heeft afgelopen weekend voor een onverwacht

stond aan de basis van een 80-72 overwinning. Opvallend was de gekozen verdediging

op eigen veld drie punten verdiend. Onze plaatsgenoten wonnen de streekderby

nood kunnen ontdoen van de reserves van Onze Gezellen (OG). Een sterk tweede kwart

van Lions. Gedurende de hele wedstrijd werd er man-to-man verdedigd terwijl de
‘normale’ verdediging een zone is.

Dames

Lay-up van Robert ten Pierik

Aanvankelijk ging het in
het eerste kwart niet echt
van een leien dakje voor
de Zandvoorters. Pas in de
5e minuut van het eerste
kwart werden door Robert
ten Pierik de eerste punten
gescoord. Toen hadden de
gasten er al elf. Het verschil
aan het einde was dan ook
10 punten. In het tweede kwart
stond er een herboren Lions
op het plankier dat in eerste
instantie aan de hand van
de jonge Niels Crabbendam
en later aan die van topscorer Ron v.d. Meij inliep en dik
over hun tegenstanders heen
gingen met als resultaat een
34-25 ruststand.
Na rust was het weer OG dat
beter de basket kon vinden.
Vooral de afstandsschoten

van de Haarlemmers waren
goed verzorgd, alhoewel het
vooral twee speler waren die
het vizier op scherp hadden
staan. Dat zij niet werden
afgestopt was verwonderlijk. Toch was de marge aan
het einde van dat kwart 11
punten, 52-41. Zoals vaak stak
het venijn in de staart. OG
kwam in het laatste kwart
tot twee keer toe terug tot 6
punten, verder liet Lions zijn
gasten niet komen. De 80-72
overwinning was weliswaar
zwaar bevochten maar wel
terecht. De tevreden playing
coach Ten Pierik: “Ik moest
het team op het einde tot
rust manen. Wij stonden voor
dus zij moesten komen. Dat
hadden ze niet helemaal in
de gaten en probeerden de
ring uit allerlei standen, en

De dames van The Lions
hebben zaterdagavond in
de Amsterdamse Apollohal
niet van de reserves van BV
Lely kunnen winnen. Na een
spannend duel werd een 6555 nederlaag geleden.
Het was de 8e nederlaag van
de dames van coach Richard
Koper. Vorige week boekten
onze plaatsgenoten nog
een dikke overwinning met
meer dan 50 punten verschil
en was er hoop op een kentering. Niets werd minder
waar. “We hebben problemen met ons afstandsschot.
Ook missen we een hoop
lengte onder het bord en dat
het je wel nodig als je vaak
misschiet”, redeneert hij. En
hij heeft gelijk. Een aantal
dames die vorig jaar regelmatig van afstand scoorden,
mist nu bijna alles. “Ik weet
niet waar dat aan ligt. hard
trainen op het schot is nu
geboden, willen we niet degraderen naar het district”,
aldus Koper.

badminton
Met de genen van haar moeder

Plaatsgenootje Imke van
der Aar (10), dochter van
Francien van der Aar die onlangs deelnam aan het Vijf-

landen badmintontoernooi in
Haarlem, heeft de badmintongenen van haar moeder.
Tijdens de Noord-Hollandse

succes gezorgd. Tegen de nummer drie van de ranglijst, Kennemerland, werden
namelijk met 3-1. Nigel Berg was de grote man met twee doelpunten in de slotfase.

liefst zo snel mogelijk, te
vinden. Toen er rust kwam
kreeg OG het weer moeilijk
en konden we deze wedstrijd
winnend afsluiten.”
Topscores Lions: Ron v.d. Meij
26, Niels Crabbendam 15 en
Jeremy van ’t Nederend 14.
De laatste leverde overigens
een uitmuntende prestatie.
Al in de 5e minuut van het
tweede kwart kreeg hij zijn
4e persoonlijke fout. Daarna
scoorde hij 14 punten en speelde de wedstrijd ‘gewoon’ uit.

Gerard Delft

Sinterklaas verrast driebanders

Nadat de rust teruggekeerd
was konden de wedstrijden
met de nodige vertraging
voortgezet worden. De resultaten van de partijen uit de
vierde ronde zorgden ervoor

basketbal
Lions heren met de schrik vrij

Jeugdkampioenschappen werd
zij met haar dubbelpartner
Julia van Nieuwburg (11) keurig
tweede in de categorie U11.

Opstootje tussen Engl en Steffers

Het nog jonge Zandvoortse
elftal begon aan een wedstrijd die het venijn in
de staart zou hebben.
Aanvankelijk was er van een
gelijkopgaande strijd sprake
met zo nu en dan kansjes voor beide partijen. De
Zandvoortse spelers toonden geen respect voor hun
veel hoger staande tegenstanders, er zat tien punten
verschil tussen de clubs.
Er ontplooide zich een eerste

voetbal -

helft die het aanzien redelijk
waard was. Geen uitschieters waren er te noteren totdat Fabian Willemze in het
Zandvoortse 16-metergebied
gemakkelijk bij zijn directe
tegenstander wegdraaide
terwijl keeper Boy de Vet
zich op zijn inzet verkeek. Het
bracht Kennemerland in de
35e minuut aan de leiding. Op
een psychisch zeer belangrijk
moment kwamen de gastheren weer langszij. Vlak
voor rust kon Bas Lemmens

een corner van Nigel Berg
hard achter keeper Sander
Bakker koppen, 1-1.
In de tweede helft was er
een opstootje, waarbij Hans
Engl en Danny Steffers een
rode kaart moesten incasseren wegens slaan. Met
10 tegen 10 kon Zandvoort
zich wat vaker op de helft
van Kennemerland manifesteren. In de 83e minuut
schudde Nigel Berg zijn verdediger van zich af en hield

voor het doel zijn hoofd koel,
2-1. Kennemerland moest nu
komen en verzuimde de snelle Zandvoortse spitsen in de
gaten te houden. Nauwelijks
een minuut na het tweede
Zandvoortse doelpunt lag de
derde er in. Invaller Maurice
Moll was niet zelfzuchtig
en bediende Berg die met
een ‘simpele’ schijnbeweging Bakker passeerde en
Zandvoort op een troon naar
het einde zette, 3-1.
Trainer Piet Keur was een
tevreden man na afloop:
“Eindelijk viel alles op zijn
plaats en scoorden we weer
eens. Vooral het doelpunt van
Bas Lemmens, vlak voor rust,
was van cruciaal belang voor
ons want ik zag de koppies
al weer hangen. Nu gingen
we met een goed gevoel
de rust in. Na het opstootje
waren wij de betere ploeg
en dat kwam tot uiting in
de beide doelpunt vlak voor
tijd.” Komende zaterdag
staat de thuiswedstrijd tegen DVVA op het programma. Deze wedstrijd begint
om 14.30 uur.
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futsal
Zandvoort verliest
onnodig van BSM

Het leek allemaal zo mooi, afgelopen vrijdag in de Korverhal. SV Zandvoort speelde prima tegen BSM uit Bennebroek. Binnen de ploeg werd correct met elkaar omgegaan.
Op een beetje gemopperd na, maar dat was min of meer te
verwaarlozen. Ook het spel was goed. Vooral keeper Paul
Smit coachte zijn spelers op een positieve manier.
Zonder Stein Stobbelaar,
was het SV Zandvoort dat
het betere van het spel had.
Dat resulteerde ook na een
goede eerste helft in een 4-2
voorsprong. Daarna ging het
op onverklaarbare wijze mis.
Daarbij lag het zeker niet aan
de inzet van de spelers, want
die was prima. Het zat meer
in de agressie van de tegenstander, die zich niet wenste

neer te leggen bij een verlies.
De Bennebroekers wisten
zich terug te knokken en
konden zelfs na het laatste
luitsignaal met 4-5 de zaal
uitstappen. Voor Zandvoort
bleef er alleen de troost over
dat er in vergelijking met vorige wedstrijden goed geconcentreerd gespeeld werd. De
tegenstander was deze week
alleen net een beetje beter.

“Sport is goed
voor lichaam en geest”
www.sportinzandvoort.nl

zondag

Kleinst mogelijke nederlaag

Opnieuw hebben de zondagvoetballers van SV Zandvoort

het zoet van de overwinning niet mogen smaken. Gasten
Alliance ’22 gingen, na een uiterst povere wedstrijd en een

negatieve hoofdrol voor de arbiter van dienst, met een 0-1

overwinning terug naar Haarlem. Zandvoort wacht dus
nog steeds op de eerste overwinning en staat op de helft

van het seizoen stijf onderaan in de 4e klasse D met één
punt uit elf wedstrijden.

Ook Timo de Reus kon geen potten breken

Het zat het zondagelftal van
trainer Jamal dit weekend
niet mee. Een zwak Alliance
kwam ‘op visite’ en sleepte

gaande de wedstrijd de
Zandvoorters mee naar een
bedenkelijk niveau. Ook de
leidsman zakte naar datzelf-

de niveau. De man had maar
liefst 8 kaarten, waaronder
een rode na afloop, nodig
om dit zoetsappige duel, dat
verre van onsportief was, in
goede banen te leiden. Iets
dat hem in het geheel niet
gelukt is.

Deze krant heeft al eerder
opgemerkt dat er progressie
in het spel van onze plaatsgenoten te ontdekken is. De bal
wordt wat beter in de ploeg
gehouden en men komt zo
nu en dan gevaarlijk voor het
doel van de tegenstanders.
Als het elftal afgelopen zondag een greintje meer geluk
had gehad, was de ruststand
minimaal 2-0 in het voordeel
van de thuisploeg geweest.
Drie tot vier redelijk grote
kansen werden echter om
zeep geholpen.

Na rust drong Alliance wat
meer aan en moest Zandvoort
meer en meer verdedigen.
Het kon dan ook niet uitblijven dat Zandvoort-keeper
Matthijs Mans, die weer een
aantal wonderbaarlijke reddingen in huis had, moest
capituleren. Remco van Zijl
zette zijn ploeg op een voor
Zandvoort niet meer in te halen voorsprong.
Komende zondag speelt
Zandvoort thuis tegen
Zwanenburg, dat afgelopen
zondag in eigen huis met 4-0
te sterk was voor Geel Wit.
De wedstrijd staat om 14.00
uur gepland.
Overige uitslagen 4e klasse
D: Schoten – Bloemendaal:
2-5; De Brug – Concordia: 1-4;
Olympia Haarlem – DSK: 4-1
en Ripperda – SVIJ: 1-2.

adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles
wat in Zandvoort leeft. De adverteerders in de krant van deze week zijn:
Administratiekantoor K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding
Zandvoort
Asian Delights
Auto Strijder
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Bertram & Brood
Café Oomstee
Café ‘t Badeendje
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Danzee
Dierenarts Dekker
Dorsman Assurantiën
Ed Onel Home Decoration
Febo Zandvort
Filoxenia Greek Cuisine
GBZ
Gemeente Zandvoort
Harocamo
IJzerhandel Zantvoort
Jobtide
JurSen
Laurel & Hardy
Meijershof, Restaurant

M.P. Coiffures
P. van Kleeff
Pluspunt Boomhut
Printing People
Riche aan Zee
Sea Optiek
Take Five
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
VandenBergSurf B.V.
Zandvoortse Apotheek

Kerstactie:

Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boudoir by Sara
Etos
Hema
Kroon Mode
Lavogue
Massage bij Rosa
Music Store
Parfumerie Moerenburg
Shanna’s Shoe Repair &
Leatherwear
Slinger Optiek
Zaras, Café Restaurant

23

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR Zandvoort Tel: 023-5 715 715

Nieuw

www.cvl.nu

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie

3 slaapkamers
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Van Speijkstraat 25

Sara Roosstraat 28

Zeestraat 58 ‘Pension Mara’

Wat een ruimte!
Dit royale half vrijstaande woonhuis met oprit en achterom, is gebouwd in
de 20-er jaren, beschikt over fraaie authentieke details, 6 slaapkamers in het
woonhuis en het zomerhuis heeft nog eens 2 kamers en een eigen entree.
Het strand is op loopafstand te bereiken evenals het openbaar vervoer en
het centrum van Zandvoort.

Zonneterras op het zuiden, woonkeuken, 3 slaapkamers en een eigen
inpandige parkeerplaats….? Deze ruime 4 kamer maisonnette beschikt
over al deze eigenschappen!
Een heerlijke ruime woning, gelegen in de kindvriendelijke woonwijk Park
Duijnwijk met in de directe omgeving sportfaciliteiten, ontspanningsmogelijkheden en natuurlijk het strand.

Op centraal punt gelegen zeer ruim en charmant pand, nu in gebruik als
pension met 12 kamers (incl. privégedeelte), een heerlijk zonnige tuin
(zuiden) met schuur en achterom op het zuiden. Het pand uit 1901 is goed
onderhouden, ligt op 100 meter van het station Zandvoort, 150 meter van
het strand en midden in het centrum.

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Zomerhuis met 2 kamers, douchegelegenheid en keuken
Goed onderhouden
Geheel voorzien van dubbele beglazing
Gebruiksoppervlak ca. 165 m2
Perceeloppervl. 153m2

Vraagprijs : € 398.000,--

Inpandige parkeerplaats
Op loopafstand van het station, centrum en strand
Bouwjaar 2000
Gebruiksoppervlakte ca. 115 m2 (incl. bergruimte)

Vraagprijs € 269.000,-- (incl. parkeerplaats)

Nieuw

vrijstaand

•
•
•
•
•

Geheel voorzien van hardhouten kozijnen en dubbele beglazing
Wordt geheel gestoffeerd opgeleverd (pension en privégedeelte)
Gebruiksoppervlakte ca. 250 m2 (excl. de balkons en bergingen)
Perceeloppervlakte 305 m2
Inhoud ca. 740 m3

Vraagprijs € 795.000,--

Nieuw

Van Speijkstraat 2/37

Zandvoortselaan 12

Ronald Ketellapperstraat 35

Zeer royale maisonnette met 3 verdiepingen, 4 slaapkamers, dakterras op
het zuiden van ca. 35 meter met een vleugje zeezicht, zonnig balkon op het
zuidoosten en eigen parkeerplaats in de inpandige parkeerkelder.
De woning is goed onderhouden, ligt op loopafstand van het centrum,
station en het strand.

Vrijstaande karakteristiek 20-er jaren villa met erker aan de voorzijde,
veranda aan de achterzijde, souterrain (2 ruimtes), 3 slaapkamers, knusse
zolderverdieping en zonnige achtertuin op het zuidwesten met achterom.

Bent u op zoek naar een appartement maar u wilt wel een tuin, kom
dan naar deze 3-kamer maisonnette in het gezellige en kindvriendelijke
Park Duijnwijk kijken. Behalve de zonnige achtertuin op het westen
met achterom heeft deze woning ook een balkon welke uitkijkt over de
binnentuin van complex Korinthe. De woning beschikt over 2 slaapkamers,
een lichte woonkamer met half open woonkeuken en ook de inpandige
parkeerplaats willen wij niet onbenoemd laten.

• Multifunctionele ruimte van ca. 41 m2 op de 3e etage met openslaande
deuren naar aangrenzend zonnig dakterras
• Eigen parkeerplaats in de parkeerkelder
• Zeer gezonde Vereniging van Eigenaren
• Gebruiksoppervlakte ca. 150 m2

Vraagprijs € 359.000,--

•
•
•
•
•
•

Fraaie bouwstijl uit de 20-er jaren
Glas in lood bovenlichtjes erker
Besloten achtertuin met achterom
Op loopafstand van het centrum en openbaar vervoer
Gebruiksoppervlakte ca. 150 m2
Perceeloppervlakte 270 m2

Vraagprijs € 598.000,--

• Bouwjaar 2000
• Centraal gelegen t.o.v. strand, winkels en openbaar vervoer
• Gebruiksoppervlak ca. 90 m2

Vraagprijs € 269.000,-- (incl. parkeerplaats)

Zandvoortse

4e jaargang • week 50

11 december 2008

Het wekelijkse nieuwsblad
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College bezoekt
Huis in de Duinen

Expositie

Zandvoort
en zo

Fred Kroonsberg dreigt met aftreden
Het verloop van de raadsvergadering van dinsdag
heeft tot opschudding in de

coalitie geleid. Naar aanlei-

ding van het stemgedrag
van coalitiegenoot VVD liet

PvdA-raadslid Fred Kroonsberg weten zich over zijn

positie te willen beraden

omdat hij geen vertrouwen
heeft in het grootste deel
van de VVD-fractie.

De gemeenteraad sprak
over twee hete hangijzers.
Zowel de plankosten voor
de Middenboulevard als de
vaststelling van de plaat-

Zandvoort Optiek
NOG 3 WEKEN
BELASTINGVOORDEEL
BIJ AANSCHAF NIEUWE BRIL
EN
50% KORTING
OP COLLECTIE 2008
Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

De Mannetjes
Fotowedstrijd

‘Vandaar dat al die mensen
met ons op de foto willen!’

Fred Kroonsberg | archief foto

selijke belastingentarieven
bracht de nodige discussie
in de raad. Beide voorstellen
werden overigens aangenomen. Het voorstel over de
belastingen zorgde voor de
uitspraak van Kroonsberg.

Boetekleed

De raad werd voorgesteld
om twee kredieten beschikbaar te stellen. Een bedrag
van € 87.500, welke ten
laste zou komen van de reguliere begroting van 2009,
kreeg alleen kritiek van het
CDA dat vond dat de begroting voor het komende jaar
amper was aangenomen
en dat er nu al een wijziging op is gekomen. Veel
meer kritiek was er op een
bedrag van € 170.000 dat,
zoals uit de discussie bleek,
al uitgegeven was. Feitelijk
kan de raad daar geen beslissing over nemen omdat
het bedrag al is uitgegeven.
De VVD en de PvdA hebben
daar net als het CDA grote
problemen mee. OPZ steunde echter haar eigen wethouder door dik en dun. Na
twee schorsingen en ruim

een uur discussie werd een
compromis gevonden. Ook
de € 170.000 werd uiteindelijk ter beschikking gesteld
met dien verstande dat er
feitelijk nog eens een zelfde
bedrag beschikbaar moet
komen om de voortgang
van het bestemmingsplan
Middenboulevard niet verder te stagneren. Het was
uiteindelijk wethouder
Toonen van financiën die
zijn collega Bierman te hulp
schoot, door het boetekleed
namens het college aan te
trekken. De raad besloot
uiteindelijk in te stemmen
met zowel een bedrag van
€ 87.500 als de gevraagde
€ 170.000.

Belastingen

Met de discussie over de
gemeentelijke belastingen
kwam opnieuw de discussie tussen een deel van de
VVD-fractie en het college
naar voren over de te maken kosten voor het vegen
van de straten. Twee amendementen van de VVD
werden na een vierde en
vijfde schorsing aangepast.
Het eerste voorstel werd
verworpen met 6 stemmen voor en 11 tegen. Het
tweede amendement werd
tegen het advies van wethouder Toonen aangenomen met 8 stemmen voor
het voorstel van het college
en 9 tegen. Fred Henrion
Verpoorten, die tijdens de
begrotingsbehandeling
voor het standpunt van het
college koos, stemde nu tegen. Het stemgedrag van de
VVD zette kwaad bloed bij
Kroonsberg.

Zie onze advertentie op de achterpagina

17

Actueel

23

100-jarige in
Huize Bodaan

Sport

Lions winnen
Overtuigend

Burgemeester lost belofte in
Belofte maakt schuld zegt een welbekend Nederlands spreekwoord. Burgemeester
Niek Meijer heeft na aloop van het onlangs gehouden jeugddebat de winnaars, Aicha
Khachnaoui en Sam Stalenberg van de Hannie Schaftschool, beloofd ze uit te nodigen
voor een lunch. Vorige week donderdag was het dan zover.

De Burgemeester en zijn vrouw lunchen met de winnaars

De beide basisschool leerlingen werden door Meijer
uitgenodigd om met hem
en zijn vrouw de lunch
in grand café Danzee te
nuttigen. De vier hadden
een intiem plaatsje in het
restaurant uitgezocht en
lieten de gerechten zich goed
smaken. Een lunch met de
burgemeester was een van
de prijzen voor de winnaars

van het jeugddebat.
“De gemeente Zandvoort
hecht grote waarde aan het
ontwikkelen van politiek besef
onder de Zandvoortse jeugd.
Met name bijzonder commissielid Uschi Rietkerk (PvdA) en
raadslid Belinda Göransson
(VVD), uit de werkgroep Jeugd
en Politiek, hebben zich sterk
gemaakt voor het jeugddebat”,

aldus gemeentelijk woordvoerder Ton van Heemst.
Na het debat hadden alle
deelnemers zich spontaan
aangemeld om zitting te
nemen in de nog te vormen
Zandvoor tse Jeugdraad,
waarin zij namens hun
leeftijdgenoten de wensen
van de Zandvoortse jeugd aan
de politiek kenbaar kunnen en
zullen maken.

5 januari
Nieuwjaarsreceptie Gemeente Zandvoort
Ook u bent van harte uitgenodigd.

Meer informatie staat in de gemeente-advertentie in deze krant.

• Proefstolletje
met spijs € 1,50
• Appelbeignet € 1,50
Nu in het assortiment:
kerstchocolade
stol met of zonder spijs
roomboter kerstkrans 500gr
roomboter koekkransjes 250gr

Gewijzigde openingstijden gemeentehuis
Wanneer open – wanneer dicht?
U ziet het in de gemeente-advertentie in deze krant.

Dinsdag 16 en donderdag 18 december
Inzameling van oud papier en karton
Kijk voor nieuwe, gewijzigde ophaaldagen in
de gemeentelijke advertentie in deze krant.

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

1

waterstanden
Hoog

december w
Do 11 0146
Vr 12 0236
Za 13 0326
Zo 14
Ma 15
Di 16
Wo 17
Do 18

Het bestuur van Rotaryclub Zandvoort geeft met
leedwezen kennis van het overlijden van

de heer Chris Wagenaar
De heer Wagenaar was vanaf 1986 lid van Rotaryclub
Zandvoort. Bij heel veel activiteiten was hij betrokken. Behoud van cultuurgoederen stond bij hem
hoog in het vaandel en hij zorgde dat onze club daar
aandacht aan bleef besteden. De heer Wagenaar was
een goed, actief en waardig lid van de Rotary familie.
Wij zullen zijn nagedachtenis in ere houden.

Onze deelneming gaat uit naar zijn vrouw Hanneke,
zijn kinderen en overige familieleden.

Henk

A LTIJD
BI J

Feikje Halderman – Spijkerman
Jorrie
Gerlach † en Hetty
Henk en Coby †
Hillie en Roel

Langs deze weg willen wij onze dank betuigen voor de
blijken van medeleven, na het overlijden van

Feikje en Rob

Marijtje Koning – Keur

Zandvoort, 5 december 2008

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~
~ Verzorging van overledene ~
Begeleiding
voor nabestaanden ~
~
Persoonlijke
aandacht
voor U en Uw dierbare ~
~

Correspondentieadres:
Kostverlorenstaat 73
2042 PC Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft inmiddels in besloten
kring plaatsgevonden.

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort
Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart
2

Wij danken de medewerkers van de Thuiszorg,
zorgcentrum Huis in de Duinen en artsen en
verpleegkundigen van huisartsenpraktijk
Hermans/Paardekooper voor de liefdevolle verzorging.
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1215
1256
1346
1435
1519

e
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1927
1716
1808
1906
1959

Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Hendrikus Halderman

tante Rie

1405
1455
1539
0411
0501
0556
0641
0736

t

UITVAARTCENTRUM HAARLEM

kleinkinderen en achterkleinkinderen
Het bestuur van het
Genootschap Oud Zandvoort

0955
1044
1136
0005
0100
0316
0402
0304

a

Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

in de leeftijd van 96 jaar.
Chris is betrokken geweest bij de oprichting van het
Genootschap Oud Zandvoort en heeft in velerlei
opzichten veel betekend voor het tot stand komen van
het historisch besef in onze en omliggende gemeenten.
Voorts heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan
de gebouwde omgeving en aan het behoud van het
cultureel erfgoed van Zandvoort.

Laag

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT

Bedroefd, maar dankbaar dat wij hem zo lang in ons
midden mochten hebben, geven wij u kennis van
het overlijden van mijn lieve echtgenoot, onze vader,
schoonvader, opa, overgrootopa en mijn zwager

Ir. Chris Wagenaar

Hoog

Het Zandvoortse college is afgelopen maandag op bezoek

geweest in het Huis in de Duinen. Omdat de directie en medewerkers van ‘het Huis’ de afgelopen weken nogal negatief

in het nieuws zijn geweest door de Kamervragen van Tweede
Kamerlid Fleur Agema (PVV), wilde het college een teken van
ondersteuning geven. Een opgetogen directeur Ger Mulder
verwelkomde burgemeester Niek Meijer en wethouder Gert
Toonen maandagochtend in ‘zijn’ Huis in de Duinen.

Sinds 1992 uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte.
Bestuur en leden van Rotaryclub Zandvoort.

Op 5 december kregen wij het droevige bericht
van het overlijden van onze oud-voorzitter,
vice-voorzitter en erelid

Laag

College bezoekt Huis in de Duinen

Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren,
dat zij bij zo velen geliefd was.
Uit aller naam:
J. Koning
Zandvoort, december 2008

kerkdiensten

ZONDAG 14 DECEMBER

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur ds. H. Appers uit Castricum
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur mevr. T. Boddaert
RK Parochie Antonius & Paulus,
10.30 uur pastor D. Duijves

DIRECTE
HULP
OVERLIJDEN

fotowedstrijd
foto@zandvoortsecourant.nl

cartoon

Hans van Pelt

Jaquelien Hermeling ontvangt als eerste een plant van het college

Kamerlid Agema stelde de
vragen over vermeende wanpraktijken in de gesloten afdeling De Branding van het
zorgcentrum. Het antwoord
van staatssecretaris Jet Bussemaker was voor het college
aanleiding om nogmaals hun
vertrouwen in het Huis in
de Duinen uit spreken en ze,
door middel van een grote
taart voor iedereen en een
kerstster voor alle medewerkers, een hart onder de riem

te steken. Dat gebeurde afgelopen maandag onder grote
belangstelling in de grote zaal
van de zorginstelling.
Wethouder Gert Toonen vond
de Kamervragen van Agema
suggestief en vond dat ze alleen maar bedoeld waren voor
publiciteit. “Wij gingen ervan
uit dat er niets aan de hand
was. Het antwoord van de
staatssecretaris geeft ons gelijk. In plaats dat een Tweede

Kamerlid zich hiervoor inzet,
zou ze zich in moeten zetten
om de zorgverlening beter
op poten te zetten. Dat verdienen de medewerkers veel
meer dan een klap om de oren.
U hoeft zich nergens over te
schamen en u kunt met opgeheven hoofd door het dorp
lopen”, aldus de wethouder.
Ook burgemeester Niek Meijer
sprak zijn vertrouwen uit in
het Huis in de Duinen. Hij bood
namens het college en de gemeente Zandvoort aan alle 265
medewerkers een kerstster
aan. Symbolisch overhandigde hij de eerste aan Jacqueline
Hermeling, verpleegkundige
op de zo geschoffeerde afdeling De Branding. Zij deed
daarna uit de doeken wat voor
impact de actie van Agema op
hen heeft gehad. “Gelukkig
stond de Raad van Toezicht,
de Cliëntenraad, de directie
en het managementteam volledig achter ons. Dat heeft ons
kracht gegeven om verder te
gaan”, aldus de verpleegkundige. Twee woordvoerders
namens de Raad van Toezicht
en de Cliëntenraad beaamden
haar woorden.

2e Trekking weekprijzen Decemberloterij OVZ
(6 december 2008)

Cadeau

De heer/mevrouw

Ondernemer

J.P. v an Daalen
Huijbers
Kim Kroon
O. van Tetterode
Hoff
Bontan
J.J. de Kruif
Fam. de Boer
K. van Lingen
H. Jansen
Jeremy
J.C.M. Blom
M. Molenaar
A. Kramer
T. van Steen
D. Peters
A. Lenters
van de Berge
A.M. Roozen
S. Zwemmer
P. Hoogvorst
T. Zijlstra
F. van der Veen
C.J. van der Meije

Boekenbon t.w.v. € 20
Notenpakket
Cadeaubon t.w.v. € 15
Zuivelmandje
Rode of witte wijn
Cadeaudoos Noa Pearle van Cacharel
Cadeaubon t.w.v. € 15
Fondue/gourmetschotel voor 4 pers.
Boxer short uni B. Borg
Fruitmandje
Dames of heren hakken
Bonbons doosje
Waardebon Vichy t.w.v. € 20,00
Dinerbon t.w.v. € 25,00
Verwenbon t.w.v. € 15,00
Waardebon t.w.v. € 25,00
Ondergoed van C. Klein
Grote slagroomtaart
Wintervoerpakket buitenvogels
Ontbijt voor 2 personen
Boeket bloemen
2 kaartjes voor bioscoop
Varkensrollade
Cadeaubon € 10,00

Bruna Balkenende
C’est Bon
Blokker
De Kaashoek
Gall & Gall
Parfumerie Moerenburg
Vis Culinair
Slagerij Marcel Horneman
Beachim
Daniel Groente en Fruit
Shanna’s shoerepair
La Bonbonniere
Zandvoortse Apotheek
Holland Casino
Kofie Club
Kwekerij van Kleeff
Vlug Fashion
Van Vessem le Patichou
Dobey Zandvoort
NH Hotel Zandvoort
Bloemsierkunst Bluijs
Circus Zandvoort
Vreeburg
IJzerhandel Versteeg

Alle winnaars krijgen persoonlijk bericht

column

Volgens mij…

zijn het donkere en spannende dagen voor de kerst.
De eerste kerstkaart viel dit
jaar al vroeg op mijn mat.
Die van mij moet ik nog gaan
maken en de tijd dringt. Wel
had ik met de kleindochters
al geweldige kerstkaarten gemaakt. De dametjes namen
ze zonder overleg mee naar
huis. Dus: ik zal zelf aan de
bak moeten! Ondanks dat dit
jaar de kerstboom niet binnen
maar buiten wordt neergezet
moet ik de kerstspullen uit de
kelder halen. Even controleren
of de lampjes het nog doen en
de kerstballen nog heel zijn.
Op mijn afstreeplijstje
staan, buiten kerstkaarten
en kerstspullen, nog een paar
andere zaken die voor 2009
moeten gebeuren. Zoals de
tuin winterklaar maken, waterkraantje aftappen en het
concept ietsbeleidsplan lezen. Voor deze laatste klus
is veel tijd nodig omdat het
beleidsplan uit 45 bladzijden
bestaat. De mening van de
burger moet, net zoals de
zienswijze voor een horecabedrijf annex cafetaria in
het J.P. Heijeplantsoen, begin
januari in het raadhuis liggen. Er wordt geen rekening
gehouden met kerstvakantie
en kerststress van de burgers.
Ook is het gek dat je de broodnodige informatie aan een
tafeltje in het gemeentehuis
kunt lezen en niet gezellig
aan de leestafel in de Bieb.
Het lijvig ietsbeleidsplan is
wel te downloaden. Kennelijk
verwacht de gemeente dat
elke burger in het bezit is van
een computer!
Het zijn niet alleen voor mij
spannende en donkere dagen
voor de kerst maar ook voor
de gemeenteraad en het college. Hun afstreeplijstje is
aanzienlijk kleiner dan dat
van mij. Wel moeten ze onderling nog nader tot elkaar komen. Het liefst voor het eind
van het jaar. Gelukkig
is er deze week een
gezamenlijk raadsdiner als afsluiting.
Wie weet, komt alles
toch nog goed voor
de kerst!

Nel Kerkman

familieberichten
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16 december
wordt Carla
Wendelgelst
50 jaar!
Liefs
Nenad, Rosella,
Danilo, Sharona

20 December 2008 zijn onze ouders
Hetty en August van der Mije
50 jaar getrouwd
Burg. Engelbertsstraat
13zwart 2042 KM
Zandvoort

“...EN EEN ZAKJE, ZEGT HIJ,
MET WAT ZOUT…”

Deze beroemde regel uit een aloud Sinterklaaslied heeft
de afgelopen weken menigmaal in talloze huiskamers
geklonken. Sinterklaas is weer vertrokken, maar de gemeentelijke zoutvoorraad is weer maximaal aangevuld.
Sneeuw en ijzel kunnen de komende maanden het openbare leven danig in de war schoppen. Trottoirs en de rij- en
ietspaden kunnen dan glibberroutes worden. De gemeente
zorgt bij gladheid voor berijdbare doorgaande routes. Een
beproefd hulpmiddel hierbij is strooizout. Zaak is om daar
gepast mee om te gaan: teveel is erg slecht voor het milieu,
te weinig helpt onvoldoende bij het begaanbaar maken van
wegen. Het op pad gaan bij gladheid blijft een verantwoordelijkheid van de weggebruiker Wanneer en onder welke
voorwaarden gestrooid wordt is vastgelegd in een protocol.
Alle informatie hierover vindt u op de gemeentelijke website.
Daar leest u ondermeer ook dat burgers gratis zout kunnen
afhalen op de remise om het trottoir rondom hun huis beter
beloopbaar te maken.
Voor meer informatie: bel de meldlijn 023-5740200.
Samen houden we ZANDEVOORT SCHOON!?

Wij zullen deze
heugelijke dag vieren
met onze familie en
vrienden in Hotel
Faber te Zandvoort

U bent van harte
welkom om 20.00 uur
Guus & Carla, Selwin, Jerka, Duko
Hermien, Anouk, Daan
Henk & Anita, Alexander, Jonathan

decdecdecdecdecdec

evenementen agenda

Hiep hiep hoera!
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19
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December

Taizé dienst - Agatha kerk, 19.00 tot 20.00 uur
‘De Jantjes’ - Toneelvoorstelling Wim Hildering.
Grote krocht, aanvang 20.15 uur
De babbelwagen – ‘Zandvoortse bijnamen’.
Hotel Faber, aanvang 20.00 uur
Cabaret – Ellen Dikker. Theater Circus Zandvoort,
aanvang 20.15 uur
Mainstream Jazzcombo - Live jazz in Take Five,
aanvang 16.00 uur
Adam Spoor kwartet - Café Alex,
aanvang 16.30 uur
Kerstmarkt - Rommelmarkt in Pluspunt Noord,
10.00 tot 16.00 uur
Kinder Kerstfeest - Mini musical in Protestantse
kerk, 19.00 tot 20.00 uur
Jazz in Zandvoort - Kerstconcert met zanger
Ronald Douglas. De Krocht, aanvang 14.30 uur

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!
Dierenartsenpraktijk

APK

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop
Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

de “Lijsterhof”

Houd je van sprookjes? Dan is er zaterdag 20 december een
speciale avond waar jij zeker bij wilt zijn. Tussen 18.00 en
20.30 uur wordt er speciaal voor de jonge jeugd (tot 12 jaar)
van Zandvoort een sprookjesachtige avond georganiseerd.
Op het Kerkplein en rond het
muziekpaviljoen kun je kijken naar een uitvoering van
‘het meisje met de zwavelstokjes’, luisteren naar een
vrolijke muzikale uitvoering
van een sprookje en meedoen met een poppenkastvoorstelling. De Kerstman
vertelt een verhaal en er
wandelen sprookjesfiguren waarmee je ook op de
foto kunt. De avond wordt
afgesloten met het zingen
van kerstliedjes en het oplaten van een wensenballon.
Ook jouw wens kan worden
meegenomen!

fotowedstrijd

Lijsterstraat 7 - 2042 CH Zandvoort - Tel. (023) 571 58 47
ZO

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok

Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes

Druk: Dijkman offset
Visseringsweg 40 - Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06-1139 1478 • info@zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl
Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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Deelname:

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk

Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort
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Hoe ziet u Zandvoort?

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Natuurlijk mag je zelf ook
verkleed komen, dan wordt
het nog veel gezelliger! Dus
papa’s en mama’s; Laat ze
voor één keer iets later opblijven en kom allemaal.

Het idee van deze Sprookjeswandeling komt van OVZ
voorzitter Virgil Bawits, de
organisatie is in handen van
Mariska van Huissteden en
Ankie Miezenbeek. De gemeente geeft financiële
ondersteuning.

Deze week is het de laatste kans om uw foto in te leveren!
Inleveren van uw foto kan nog tot zondag 14 december

colofon

Vormgeving: IR Design Zandvoort

De optredens vinden plaats
in de kerk, het muziekpaviljoen en de verwarmde
en sfeervol aangeklede
terrassen van Danzee en
café Koper. Voor de deelnemende kinderen is er gratis
chocomelk en poffertjes.
Bij café Koper kunnen de
ouders zich warmen met
glühwein.

Kaarten à € 1 zijn vanaf vrijdag 12 december verkrijgbaar bij Bruna Balkenende,
Grote Krocht 18, en Pluspunt
Noord, Flemingstraat 55.
Ook zijn kaarten voor aanvang van het programma
op 20 december, vanaf
17.45 uur verkrijgbaar op
het Raadhuisplein. De opbrengsten zullen naar een
goed (kinder)doel gaan dat
tijdens de avond bekend
wordt gemaakt.

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
en volgens afspraak

Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF
levering en plaatsing
van alle glassoorten
vrijblijvende offerte!
023 5720480/06 41374921

Kerstbomen
Kerstbomen in pot
Insteekgroen en
insteekmaterialen
Kerststukken
Kerstkransen
Bollen op pot

Stuur een door uzelf gemaakte foto, die het beste verwoord hoe ú over Zandvoort
denkt, per email naar foto@zandvoortsecourant.nl. Geen email? Lever dan uw
foto in bij de Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1. Vermeld bij de foto uw naam, adres,
telefoon en leeftijd.

Voorwaarden:

•
•
•
•

Beroepsfotografen zijn uitgesloten van deelname
Deelname is alleen voor Zandvoorters
Per persoon max. 1 foto inleveren
Fotokwaliteit: bij voorkeur min. 1MB

Uit alle inzendingen selecteert de jury 25 foto’s. Deze geselecteerde foto’s worden
uitgeprint op A4-fotopapier en opgehangen in het VVV kantoor aan de Bakkerstraat.
Zandvoorters kunnen de foto’s vanaf 19 december tot en met 2 januari 2009 daar bekijken en hun stem uitbrengen. Begin januari wordt de winnaar bekend gemaakt. De VVV
is zeven dagen per week geopend (1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten).

Doe mee met de fotowedstrijd van de Zandvoortse Courant!
Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

Met oog en oor
de badplaats door

Sprookjeswandeling door het centrum

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort
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foto@zandvoortsecourant.nl

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Tip van de politie

Een 37-jarige Haarlemmer
wilde geld pinnen en
voelde voor de zekerheid
aan het mondstuk voor de
bankpas. Tot zijn verbazing,
rukte hij het mondstuk los
en hield het in zijn handen.
De oplettende man bekeek
de geldautomaat ernaast,
ook hier zat het opzetstuk
los. De man alarmeerde de
politie die de opzetstukken
in beslag heeft genomen.
De geldautomaten zijn
buiten gebruik gesteld en
zullen door de politie nader
worden onderzocht. De politie geeft de volgende tips
om veiliger te pinnen: 1:
kijk of het mondstuk voor
de bankpas goed vast zit en
geef er een linke ruk
aan. 2: bij het intoetsen van de pincode
schermt u het pasje
af door de andere
hand er vlak boven
te houden, zodat
zowel van de zijkant
als ook eventueel via
een cameraatje van
de bovenkant niets
gezien kan worden.
3: laat u niet afleiden tijdens het pinnen. Tenslotte: als u
het niet vertrouwt
of bij twijfel, niet
pinnen!

Tip van de week

“Hieronder vindt u een
overzicht van straten die in
de komende periode niet of
beperkt toegankelijk zijn.
Hierdoor kan enige verkeersoverlast ontstaan waarbij
het verkeer meestal omgeleid wordt.” Deze tekst staat
op de gemeentelijke website
onder het kopje ‘werk aan de
weg’. Helaas is de informatie
niet bijgewerkt. De straten
die er op staan zijn allang
toegankelijk. Het zou een
goede zaak zijn om voor de
kerst deze informatie te actualiseren voor iedereen die
van buitenaf naar Zandvoort
wil komen.

Interessante expositie

Kinderkerstfeest

Ieder jaar wordt in de
Protestantse kerk het jaarlijkse kinderkerstfeest gevierd. Zo was er verleden
jaar een echte poppenkast
en dit jaar is er een spetterende kerstmusical over
het meisje met de zwavelstokjes. Verder worden
er bekende liedjes gezongen en wordt er op een
spannende manier het
echte kerstverhaal verteld.
Kinderen die de liedjes van
de musical kennen worden
van harte uitgenodigd om
deze avond ook aan de musical mee te werken.
Kortom wilt u met uw
kinderen een mooie
kerstviering meemaken kom dan vrijdagavond 19 december
om 19.00 uur naar de
Protestantse kerk en
geniet!

Sponsors gezocht

Tip van de Bieb

Gaat u uitgebreid in
de keuken staan met kerst?
Of houdt u het eenvoudig
en toch voedzaam? De bibliotheek is benieuwd naar
uw kerstrecepten. Wilt u
die met ze delen? Dat kunt
u vóór 15 december sturen
naar webmaster@bibliotheekduinrand.nl (liefst
met foto). Het meest originele recept mag een gratis
bibliotheekabonnement
aan een vriend, vriendin of
familielid geven. Houdt dus
de website van de bibliotheek in de gaten, want een
aantal recepten zal worden
gepubliceerd.

ten toon. Beslist een aanrader om even langs te
gaan.

In het kader van de film
Oorlogswinter is er in het
Zandvoorts Museum in een
apart gedeelte van de tentoonstellingsruimte een kleine expositie ingericht. Er is
fotomateriaal over de sloop
van Zandvoort te zien, in de
vitrine liggen oude kranten
met bijzondere artikelen en
de typemachine waar de verzetskrant ‘De Kleine Patriot’
op getypt is, is te bewonderen. Van de Bomschuiten
Bouwclub staan modellen
van de oude gebouwen in
het museum zoals de oude
watertoren en het badhuis

Het duurt nog wel
even voordat het
nieuwjaarsconcert zal
worden uitgevoerd.
Maar om de centjes
rond te krijgen is de organisatie van het concert nu al op zoek naar
sponsoren. Ondanks
de gemeentelijke subsidie is het uitvoeren van
een dergelijk evenement
best kostbaar. Aan het
concert doen de volgende
koren mee: The Beach Pop
Singers, Music All-In, het
Zandvoorts Vrouwenkoor
en het Zandvoorts Mannenkoor. Het belooft weer een
speciale middag te worden.
Noteer alvast 11 januari
14.00 uur in de Agatha Kerk
in uw agenda, want voor u
het weet staat die vol met
nieuwjaarsrecepties. Voor
meer informatie over de
bijdrage, nadewit@zandvoortsmannenkoor.nl.
5

Lukon tweewielers

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

accessoires en voor losse onderdelen kunt u ook bij Lukon
terecht. Dit geldt ook voor de
verzekering, die u gewoon in
de winkel kunt afsluiten.

Zomerzorgerlaan 36 Bloemendaal
• Midden in het gezellige centrum van Bloemendaal, in een pittoresk autoluw straatje, ligt deze karakteristieke, volledig
gerenoveerde tussenwoning met o.a. uitgebouwde woonkamer met serre aan de achterzijde, luxe open keuken, luxe
badkamer, 2 slaapkamers en een besloten patiotuin op het zuiden!

NIEUW

• Gesitueerd in de dorpskern van Bloemendaal, op loopafstand van winkels, bos, duin en het NS-station;
• Onder architectuur volledig en professioneel gerenoveerd met gebruikmaking van luxe en hoogwaardige materialen; o.a. strak gestuukte wanden en plafonds, fraaie laminaat vloeren door gehele woning, prachtige
tegelvloeren in keuken en badkamer, zeer luxe hang- en sluitwerk;
• Begane grond: entree, hal, luxe toilet (wandcloset) met fontein, zeer lichte
woonkamer met o.a. uitgebouwde serre met schuifpui naar de patiotuin,
fraaie laminaatvloer en open verbinding naar luxe open keuken vzv div.
inbouwapparatuur, granito aanrechtblad en antracietgrijze tegelvloer;

• 1e verdieping: lichte slaapkamer aan de achterzijde met dakkapel en openslaande deuren, slaapkamer aan de voorzijde met dakkapel, luxe badkamer
met o.a. whirlpool, separate doucheruimte, wastafel en designradiator;
• Ruime bergvliering met CV opstelling (2007) bereikbaar via vlizo trap;
• De besloten patiotuin is op het zuiden gelegen;
• Parkeervoorziening aanwezig;
• Oplevering per direct mogelijk;
• Een karakteristieke en sfeervolle woning, gebouwd omstreeks 1890 en volledig gerenoveerd in 2007: u kunt direct verhuizen!
• Woonoppervlakte ca. 90 m², perceel 73 m², inhoud ca. 200 m³.

Vraagprijs: € 289.000,- k.k.

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:
• De leukste courtage van Nederland*;
• Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week,
ook ’s avonds;
• Persoonlijke en pro-actieve karakter van onze
dienstverlening;
• Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar
bij verkoop, aankoop, verhuur en beheer;
• No cure, no pay;

•
•
•
•

Gratis waardebepaling van uw woning;
Gratis hypotheekadvies;
Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!
Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites:
funda.nl, zah.nl, jaap.nl, huislijn.nl, woonkrant.nl,
marktplaats.nl en natuurlijk vrijehuizenmarkt.nl!
* Vraag naar de voorwaarden

Aanbod Vrijehuizenmarkt ook op Funda!

BEL 023 – 5 731 999
Nick ten Broeke
Emmaweg 21
2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 – 5 732 007
M.: 0655 – 13 03 65
E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

www.vrijehuizenmarkt.nl of
www.nicktenbroeke.nl

door Erna Meijer

Na een klein intermezzo in het centrum, richten wij onze aandacht weer even op ZandvoortNoord. Deze week staat de irma Lukon Tweewielers in de schijnwerpers. Al ruim dertig jaar
is deze zaak in bedrijf en vader en zoon Gerard Koning zijn nog dagelijks met veel plezier
actief in deze branche.

“Hoewel wij nog steeds wel
fietsen verkopen, vooral de
elektrische exemplaren liggen
goed in de markt, is de laatste
jaren de belangstelling voor
scooters enorm toegenomen”,
aldus Gerard jr. Dat is ook
niet zo verwonderlijk, want
een scooter heeft enorm veel
voordelen. Denk alleen maar
aan de vele wegopbrekingen
in Zandvoort! In het centrum
even met de auto parkeren
voor een boodschap is ook
niet altijd gemakkelijk. Een
scooter is hiervoor uitermate
geschikt, vooral door de opvallend ruime opbergvakken.

Andere voordelen? Geen
wegenbelasting, alleen een
bromietsrijbewijs en de keuze tussen een exemplaar dat
25 (snoriets zonder helm) of
45 (met helm) kilometer per
uur kan rijden. Wist u dat
Nederland het enige land ter
wereld is waar de snorfiets
bekend is? De buitenlandse
fabrikanten maken dus speciaal voor onze markt deze
scooters. Bekende merken als
Vespa, Sym, Peugeot, Aprilia en
Yamaha in diverse uitvoeringen zijn volop aanwezig. Hét
ideale vervoermiddel voor zowel de jeugd vanaf 16 jaar, als

de oudere medemens.
Gerard legt uit dat de prijzen
erg meevallen: “Een scooter is
bij ons al vanaf rond de € 1600
te koop. Ter vergelijking: een
elektrische iets kost al snel
meer dan € 2.000.” Het is zelfs
mogelijk om je scooter naar
eigen smaak ‘op te pimpen’.
De zitting kan in diverse motieven worden geleverd, variërend van een Burberryruit tot
fraaie krokodillenprints in verschillende kleuren. Natuurlijk
met matching handvatten!
Vanzelfsprekend is er een linke collectie helmen en andere

Lukon is de enige in Zandvoort
die scooters verkoopt en ook
de hoofdprijs in de OVZ-loterij
beschikbaar heeft gesteld.
Gerard wijst erop dat bijvoorbeeld bij bouwmarkten regelmatig gestunt wordt met
scooters uit China, die ver onder de normale prijs liggen.
“Er is geen service achteraf en
houd er rekening mee dat het
vaak problematisch is om bij
klachten het euvel te verhelpen. Niet altijd zijn de goede
onderdelen beschikbaar en
ook de kwaliteit laat te wensen over. Er zijn zelfs collega’s
die weigeren om dergelijke
exemplaren te repareren. Ons
motto is dan ook ‘Koop bij de
man die ook repareren kan!’
Onze grote en goed geoutilleerde werkplaats staat hier
borg voor.”
Lukon Tweewielers, Kochstraat 8, Zandvoort Noord.
Tel. 5716504. www.lukon.nl
Zondag en maandag gesloten,
maar dinsdag t/m zaterdag
kan men van 09.30 tot 17.00
uur terecht.

VIP-arrangement bij Jazz in Zandvoort
Voor het eerst in de 7 jaar dat Jazz in Zandvoort concerten in De Krocht organiseert, is

er een kerstconcert. Op 21 december aanstaande zal de Nederlandse jazzzanger Ronald
Douglas samen met het bekende trio Johan Clement dit concert verzorgen. Om van de
gelegenheid gebruik te maken heeft de organisatie, samen met café Neuf, een VIP-arrangement samengesteld.

Ronald Douglas is te gast in De Krocht | Foto: PR

Het arrangement bestaat uit
de entree tot het concert, gevolgd door een vijfgangen verrassingsdiner in café Neuf. De
toegang tot het concert kost €
15. U krijgt een korting van € 5
op de prijs van het diner dat nu
slechts € 42,50 kost. Voor een
6

geweldige dag en een culinair
avondje uit, bent u dus slechts
€ 57,50 kwijt! Aanvang van
het diner is tussen 18.00 uur
en 18.30 uur. Reserveren voor
dit arrangement (gewenst om
teleurstelling te voorkomen)
kunt u doen bij de voorzit-

ter van de stichting Jazz in
Zandvoort Hans Reijmers via
tel. 06-53578496.
Zanger Ronald Douglas werd
in Den Haag grootgebracht
met een uitgebreide platencollectie van het Great American

Songbook en jazz op de radio.
Na een korte loopbaan als
jeugdwerker volgde hij zijn
hart en koos hij toch voor een
zangstudie aan het conservatorium van Hilversum. Hij ging
in de leer bij de jazzzangeres
Deborah Brown en leerde van
haar de ijne kneepjes van het
swingvak. Douglas heeft 5 Cd’s
gemaakt onder eigen naam
en de meest recente, Lotus
Blossom, heeft in Amerika zeer
hoge ogen gegooid. Hij kreeg
prachtige kritieken van onder
andere John Clayton en Nancy
Marano. Dat succes werd bekroond met een optreden op
het Eastcoast Jazzfestival in
Rockville (Washington).
Het concert is in De Krocht
en begint om 14.30 uur. De
entree voor alleen het concert is € 15 maar voor € 42,50
extra heeft u wel een geweldig avondje uit!
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Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Zacht decemberweer
blijft voorlopig uit

Inmiddels zitten we alweer een tijdje in de vrij ‘frisse’ lucht

en we zullen zeker tot en met het aanstaande weekeinde
in die van origine vrij koude polaire lucht verblijven. Soms
hebben we nog wat winters getinte buitjes op het pleit in

Zandvoort en Bentveld, maar de grootste dagdelen blij-

ven toch wel overwegend droog, zoals we bijvoorbeeld
op deze donderdag zagen.

Gedurende de nachten
koelt het, mits het voldoende opklaart, af tot
rond of zelfs iets onder het
nulpunt, terwijl het kwik
overdag meestal rond een
graad of 5 schommelt vlak
uit zee. In het weekeinde
neemt de kans op (mogelijk winterse) neerslag toe,
maar veel neerslagimpulsen geven de meest recente
modellen (nog) niet aan.
Leek er afgelopen zaterdag
nog sprake te zijn van een
zo goed als zeker op handen zijnde stevige west
stroming vanaf volgende
week, met aanvoer van
zachte lucht en temperaturen tot rond 10 graden, de
modeloplossingen van de
voorbije zondag toonden
op de middellange termijn
een sterk Russisch hogedrukgebied dat westwaarts
zou moeten gaan koersen.
Zo’n ontwikkeling zou in
een later stadium Koning
Winter op de rails kunnen
zetten.
Op dit moment is het nog
steeds niet helemaal zeker of de zachtere variant
toch aan het langste einde gaat trekken, wat een

groene Kerst zou betekenen.
Warmbloedige depressies
vanuit de regio IJsland blijven evenwel voortdurend te
zien op genoemde weerkaarten. Eerst als die hinderlijke
raddraaiers worden ‘weggedrukt’ door dat oppermachtige Russische hogedrukgebied, kan bij ons de wind
eindelijk eens naar de koude
oosthoek draaien.
De weerkaarten zullen ongetwijfeld nog wel een paar keer
wijzigen de komende dagen
en hoe verleidelijk het ook is
om een dag of tien vooruit te
willen kijken… het blijft vaak
lastig. Vorig jaar kwamen de
‘heeren’ uit het ‘toonaangevende’ de Bilt op 30 november met de mededeling
dat het de eerstkomende
twee weken geen winter
zou worden in Nederland.
Ondergetekende ging toen
juist voor een koudere fase
vanaf half december en we
weten waarschijnlijk nog hoe
het aliep met die prachtige
kerstplaatjes op zaterdag 22
december. De sneeuwwitte
rijp zat ongewoon ‘vet’ op de
bomen en struiken.
weerman Marc Putto
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Maak snel een afspraak voor een bezichtiging!
Royaal!

Deze goed onderhouden en ZEER RUIME eengezinswoning is op een HOEK gelegen en heeft een prachtig
vrij uitzicht. De woning beschikt over een L-vormige woonkamer met de keuken aan de voorzijde,
4 slaapkamers en een moderne badkamer. De afgesloten voortuin met berging is ideaal voor bijvoorbeeld de ietsen. De 15 METER DIEPE ACHTERTUIN mét een achterom biedt u veel PRIVACY vanwege de
vrije ligging. Hier kunt u dus heerlijk genieten op zonnige dagen! De woning is gelegen in een rustige
omgeving met de duinen en het winkelcentrum op korte loopafstand. Een heerlijke wandeling of een
boodschap is dus snel gedaan. De eerste en tweede verdieping zijn verrassend ruim te noemen wat zorgt
voor ruime (slaap)kamers. Er zijn voldoende PARKEERMOGELIJKHEDEN in de directe omgeving.

Voltastraat 2

Zandvoort

•
•
•
•
•
•

Bilderdijkstraat 15

Zandvoort

Gezin!

Deze ideale gezinswoning met maar liefst 4 slaapkamers is
gelegen in een kindvriendelijke woonwijk. Hier kunnen de
kinderen nog op straat spelen! De woning is goed onderhouden en heeft een achtertuin met een achterom. Kortom op
zoek naar een familiewoning met veel slaapkamers? Maak
dan snel een afspraak!
•
•
•
•
•

Zandvoort

Vraagprijs: € 289.000,= k.k.
De Favaugeplein 21-31

eezijde!
Hoek aan zons!
2 balk

Zandvoort

Verzetsplein 12

Verzorgd!

Zandvoort

• A-1 locatie áán de boulevard én strand mét een
fantastische uitzicht;
• Fraai en hoogwaardig afgewerkt appartement;
• Servicekosten € 298,= p/mnd incl. voorschot verwarming;
• Garagebox separaat te koop: vraagprijs € 22.500,= k.k.;
• Woonoppervlakte ca. 65 m2.

Zandvoort
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Deze goed onderhouden 3-kamer maisonnette is gelegen
in de kindvriendelijke woonwijk “Park Duinwijk”. Deze
maisonnette is gunstig aan het autoluwe plein gelegen en
de kinderen kunnen direct veilig voor de deur spelen! De
woning beschikt tevens over een tuinterras en een terras dat
direct aan de woonkamer grenst met zicht op de binnentuin
met vijver. Tevens is er een privé parkeerplaats aanwezig in
de parkeergarage.
•
•
•
•

Jan Steenstraat 1

Bijzonder!

Zandvoort

Prijs is inclusief een privé parkeerplaats in de onderbouw;
Lage servicekosten € 105 ,= p/m;
Woonoppervlak ca. 95 m2, bouwjaar 2000;
Oplevering in overleg.

Dit karakteristieke en uitermate royale pand is gelegen in het
centrum van Zandvoort. Het betreft een woon- winkelpand
waar vroeger de verfwinkel van de familie Keesman gevestigd
was. Tevens omvat het geheel een ruime werkplaats c.q.
magazijn en een garagebox. Het is voor meerdere doeleinden
geschikt.
• Woning dient gemoderniseerd te worden;
• Div. authentieke details aanwezig, fraaie kozijnen,
hoge plafonds, etc;
• Schone grond verklaring aanwezig;
• Woonoppervlakte: ca. 150 m2, loods & winkel ca. 70 m2;
• Perceelgrootte: 175 m2, bouwjaar ca. 1915.

Appartement op een zéér aantrekkelijke en levendige locatie;
Centraal gelegen t.o.v. het centrum, NS-station en het strand;
Eikenhouten vloer in woon- en eetkamer en de slaapkamers;
Woonoppervlakte ca. 90 m2 incl. balkon,
servicekosten € 180,= p/mnd.

Vraagprijs: € 245.000,= k.k.

Vraagprijs: € 399.000,= k.k.

Actieve makelaardij
tegen scherp tarief!
Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Rob Greeven

Kim Dekker

op in Zandvoort en studeerde in 1997 af aan de Theaterschool
in Eindhoven. Daarna legde zij zich vooral toe op het toneel.

Ellen Dikker | Foto: PR

Ellen Dikker maakte haar
ilmdebuut in Oscar-winnaar
Antonia en op televisie was
ze te zien in Rozengeur en
Wodka Lime, in korte ilms
van Villa Achterwerk. Vorig
jaar won ze de persoonlijkheidsprijs op het prestigieuze Camerettenfestival
en sindsdien is het hard
gegaan met Ellen. Ze werd
bejubeld door de pers, was
te gast bij ‘Raymann is laat’
en toert nu avondvullend
door het land met haar programma ‘Toendra’.

Timo Greeven

Suzanne Schouten

‘Toendra’ is een
theatraal programma waarin Dikker
razendsnel schakelt
tussen hilarische
en ontwapende
personages die allemaal worstelen
met het moderne
leven. Ellen toont
zich een theaterpersoonlijkheid die
het publiek moeiteloos met zich meeneemt. Bevlogen,
eigenzinnig en een
beetje brutaal. Een
rascomédienne met scherpe randjes.
Met deze voorstelling is zij als
nieuwkomer, uit 220 cabaretvoorstellingen, met stip op
nummer 14 binnengekomen
in de top 40 van de nieuwe
Cabaret & Comedygids 2008
/ 2009. De voorstelling begint zondag 14 december
om 20.15 uur. Kaarten zijn
online te koop via www.circuszandvoort.nl en aan de
balie van Circus Zandvoort,
Gasthuisplein 5, Tel. 5718686.

fotowedstrijd

Naar aanleiding van het stukje over het bestemmingsplan Strand en Duin in de krant van week 49
hebben wij toch de behoefte te reageren.
Er wordt de indruk gewekt dat wij de hoorcommissie slecht
vonden functioneren wanneer men niet in ons belang het
bestemmiangsplan zou veranderen. De vereniging van
strandpachters hebben hun zorg geuit over de procedure
van een hoorcommissie. Het vraagt natuurlijk heel veel
zorgvuldigheid van de raadsleden die daarin aantreden
om tot een advies te komen. Een advies welke gegeven
wordt aan de raad waarin zij ook zelf weer zitten. Echt
onafhankelijk lijkt het dan niet. Ons leek het zinvoller een
onafhankelijke commissie in te schakelen en niet een die
bestaat uit leden van de raad.
We waren verrast door de houding van deze hoorcommissie. Het werd geen herhaling van zetten en geen verdedigen van vooraf ingenomen standpunten. De hoorcommissie
heeft bijzonder krachtig opgetreden. We zijn het niet op
alle punten eens geworden, maar voelden ons gehoord.
En ja, wij als ondernemers zijn natuurlijk blij met de uitkomst. Maar het is dan ook in het belang van heel zandvoort dat wij proberen te streven naar een kwalitatief
goed strand en dat bereik je alleen met een ruim opgezet
bestemmingsplan. Er zullen nog genoeg beperkingen in de
toekomst op ons pad komen.
Met vriendelijke groet,
Hanneke Mel
Voorzitter Vereniging van Strandpachters te Zandvoort

Sporen uit het verleden

Vraagprijs: € 259.000,= k.k.
incl. parkeerplaats

Vraagprijs: € 269.000,= k.k.

Jac van Heemskerckstraat 5

Gelegen in gewilde woonomgeving in Zandvoort Zuid;
Beschikt over voor- en achtertuin, een gastenverblijf;
Tevens een separate garagebox te koop;
Perceelgrootte 167 m2, woonopp. ca.
120 m2 incl. gastenverblijf.

Vraagprijs: € 369.000,= k.k.

Direct aan de boulevard met een fraai uitzicht op de 1e etage
gelegen van het in 2005/2006 geheel aan de buitenzijde gerenoveerde appartementencomplex.
Het 3-kamerappartement heeft een ruime woon- en eetkamer
(voorheen 2 kamers), een zonnig balkon op het zuid-westen
en 2 slaapkamers. Het appartement ligt centraal t.o.v. het
centrum, het NS-station en zee en strand.

Dikker te gast in het theater van Circus Zandvoort. Ze groeide

Dit HALFVRIJSTAANDE WOONHUIS ligt in de zéér gewilde
ZUIDBUURT in de directe omgeving van de karakteristieke
Zandvoortse watertoren. De woning verkeert in een ten dele
originele staat. Het beschikt over een woon- en eetkamer,
een keuken, 3 slaapkamers, een voor- en achtertuin én een
gastenverblijf.
•
•
•
•

Gelegen op eigen grond;
Achtertuin met privacy en achterom;
Woning is in goede staat en kan zo betrokken worden;
Voldoende parkeermogelijkheden;
Woonopp. ca. 115 m2, perceel 106 m2.

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

Komende zondag is het veelbelovende cabarettalent Ellen

Vraagprijs: € 349.000,= k.k.

d!
150m Stran

Wonen vrijwel bovenop het dynamische strand van Zandvoort op een prachtige locatie. Hier ligt op de 6e etage dit
luxe 2-kamer hoekappartement waar u iedere minuut van
het grandioze uitzicht geniet. Het gebouw is voorzien van 2
liften, een berging en een aparte, algemene ietsenstalling in
de onderbouw. Tevens wordt de mogelijkheid geboden om
een garagebox gelegen aan het Van Fenemaplein te kopen.

Ellen Dikker ‘Toendra’

Fraaie ombouwen om de verwarmingen, royale slaapkamers;
De ramen zijn voorzien van roedeverdeling die eenvoudig te verwijderen is;
Geheel voorzien van dubbel glas;
De moderne badkamer is in 2005 gerenoveerd;
Diepe achtertuin met veranda, overdekt, 2.50 m. diep en v.v. 2 heaters;
Woonoppervlakte ca. 130 m2, perceelgrootte: 183 m2.

Marisstraat 41
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Met deze rubriek willen we u attent maken op kleine en grote

sporen die nog overal in Zandvoort te vinden zijn. De ene keer zijn
het gevelstenen en de andere keer historische kenmerken over het

verleden van het vissersdorpje van weleer. En wie weet kunt u er
meer over vertellen of misschien komt u op uw wandeling ook wel

iets tegen dat de moeite van het vermelden waard is. Reactie’s zijn
altijd welkom.

door Nel Kerkman

Dit keer geen muurteksten maar iets heel anders. Het was mij nog
nooit opgevallen maar een alerte lezer gaf mij de tip om daar eens te
gaan kijken. Het is beslist een bijzonder spoortje en het is te vinden
in een van de oudste gedeelten van het dorp.
Even voor alle duidelijkheid: het is geen grenspaaltje! Mijn vraag is:
weet u misschien waarvoor dit paaltje bedoeld was en wanneer en
door wie het geplaatst is? Uw verhaal kunt u telefonisch doorgeven
op 023-5732752, langsbrengen bij Kleine Krocht 2 of per e-mail sturen
naar sporen@zandvoortsecourant.nl. Eventuele reactie’s worden in
één van de volgende couranten geplaatst.
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Doe mee met de fotowedstrijd
van de Zandvoortse Courant!

foto@zandvoortsecourant.nl

Zandvoort en Zo

Vanaf 13 december is er

weer een nieuwe tentoonstelling

ingericht

in het Zandvoorts mu-

seum. Tot en met 25
januari zijn kunstwer-

ken bewonderen van
de kunstenaars Yvon

Schoorl en Rietje Meijer.
Als kleine kinderen de-

den ze niets liever dan

tekenen en schilderen.
Dit is tot op de dag van
vandaag nooit anders

geweest. De beide kunstenaars hebben een oeuvre opgebouwd om trots op te zijn.

Yvon Schoorl volgde tot 1965
een opleiding als kleuterleidster. Vervolgens leerde zij les
te geven in de vakken handvaardigheid en tekenen. Door
deze opleidingen kon zij haar
creativiteit volop ontplooien,
wat resulteerde in een avondstudie aan de Rijksacademie
voor Beeldende Kunst in
1981 te Amsterdam. Schoorl
begon haar carrière door te
werken met textiel op doek,
daarna schilderde zij voornamelijk portretten, stillevens
en specialiseerde zich in het
schilderden van stofuitdrukkingen. Tegenwoordig heeft
zij zich toegelegd op het
schilderen van dorpsgezichten van Zandvoort.
Rietje Meijer leerde als kind
tekenen van de Haarlemse
schilder Poppe Damave. Later
volgde zij, begin jaren 90, diverse schildercursussen aan
de Volksuniversiteit en leerde
daar onder andere portrette-

kenen. Dit resulteerde in vele
opdrachten. Tegenwoordig
trekt zij er regelmatig op uit
om bijvoorbeeld op Kreta,
in Portugal of Zuid Frankrijk
in de openlucht te schilderen. Haar inspiratie haalt ze
uit de natuur waar ze door
compositie en kleurgebruik,
kracht en drama probeert te
schilderen. Soms laat zij de
realiteit los zodat haar werk
enigszins expressionistische
eigenschappen vertoont.
Door toeval zijn beide kunstenaars Schoorl en Meijer met
elkaar in contact gekomen,
hetgeen resulteerde in de duo
tentoonstelling Zandvoort en
Zo. De tentoonstelling wordt
vrijdag 12 december, in het
bijzijn van genodigden, geopend door ‘Dichter aan Zee’
Ada Mol. Bent u nieuwsgierig
geworden, kom dan tussen
13 december en 25 januari
2009 naar het Zandvoorts
Museum.
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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
.................

Kabel-internet/adsl
installateur helpt
bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of
06-44696001. ;
Met garantie en KvK.
.................

Autobedrijf
Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
.................
Klussenbedrijf Rico.
Voor al uw kleine klussen
in en om het huis.
Redelijke prijs.
Voor info: 06-1423 2051
.................
Beautysalon MYRNA
Van Speijkstraat 2/101,
2041KL Zandvoort.
Behandeling volgens
afspraak, ook ‘s avonds.
Tel. 5720108 of
06-48318230
.................

Chinese massage
Zandvoort. Bij u aan huis,
Chinese body- en voetmassage. 80 Minuten à € 40. Bel
voor afspraak: 06-3454 9835
.................
Schoonmaken bij ouderen
thuis! ThuiszorgInHolland.
nl heeft werk voor
vrouwen (v/m)
3 – 10 uur p.w. Haarlem e.o.
Ook Marokkaanse en Turkse
vrouwen meer dan welkom. Bel nu 023-5519810
.................
Oppas gevraagd. Voor
kind van 3 jaar, voor de
maandag en de dinsdag van 08.00 tot 16.00
uur. Tel. 06-40403014
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Woningruil:
Gevraagd: ééngezinswoning met tuin, 2
etages, 2-p. huish.
Aangeb.: riante lat, 3
slaapk., 1e verdieping.
Recent gemoderniseerd. gmichels@
casema.nl, tel. 5731283
.................

Kunstnagels. Complete set,
ter kennismaking tijdelijk €25,-. Met garantie.
Bij Beauty & Nail Studio
Elisabeth, tel. 06-46005703
(nagels) of 06-25003145
(schoonh.). Van Speijkstr.
1/50 in Zandvoort
.................
Nieuwsgierig naar de
kracht van je eigen gedachten? Informatie:
5716793. start oefengroep
13 januari 19.30 uur.
.................
Gezond en blijvend afvallen met Personal trainer.
Ook als kerstcadeau!
Tel. 06-47 298 090
.................

Te koop aangeboden:
Vespa snoriets. Bwjr.
‘01. In goede staat.
€ 100,00. Tel: 023 57 178 16
.................

Het kind Jezus is geboren,
de zoon van God is ons
gegeven. God kan je zien en
horen, heeft echte interesse
in je leven. Lees de bijbel
weer vandaag,liefst nu, de
liefdesbrief van God aan u.
www.waarom-geloven.nl
.................
Anti Aging mini lift. Al na
1 behandeling zichtbaar/
voelbaar resultaat (5 tot
10 jaar jongere uitstraling), € 35,-. Bij Beauty &
Nail Studio Elisabeth, tel.
06-25003145 (schoonh.) of
06-46005703 (nagels). Van
Speijkstr. 1/50 in Zandvoort
.................

Verloren op 23-11: gouden slavenarmband.
Emotionele waarde! Indien
gevonden graag afgeven
bij de politie. Dank u!
.................
Te koop: 2 originele heren bontmutsen en 1
Dames bonthoed. Per
stuk € 25,-. Tel. 5713509

Garage
te huur in latgebouw
De Ruijterstraat.
€ 145,- per maand.
06-53256274
.................

Touch of class.
Haltestraat 15.
De nr.1 schoonheidssalon.
Beauty-Haar-en unieke
modecollectie.
Aanbieding:
t/m 19 dec.
Gezichtsbehandeling v.a.
€35,- en 10% korting op:
massage • harsen • pedicure
deluxe • make up • haar.
Bel voor info:
7522470 of (voor
afspraak) 06-4832 2029.
“Walk in and ind out”.
Maandags gesloten.

Te huur: woonruimte in
centrum. Slaap/woonkamer,
keuken, douche/toilet/
ligbad. Electra/gas/water/
internet/tv incl.
Geen huisdieren.
€850,- p.m. + borg.
Direct beschikbaar.
Info: 06-53344660
.................
Vermist Cyperse kater
Omgeving Keesomstraat.
Heeft u hem gezien?
Bel a.u.b. 06-22088696

vitaress
Voor noodgevallen
24 uur bereikbaar
Wie heeft het wel eens niet meegemaakt.
Een elektrische storing, een verwarming die
uitgevallen is, een lekkage of een ander
probleem wat direct verholpen moet worden.
Meestal gebeuren deze dingen op een tijdstip
waarin direct handelen noodzakelijk is.
De ervaring leert dat de meeste storingen
vrij simpel verholpen kunnen worden,
maar wie is er op dat moment
direct, of in zeer korte tijd beschikbaar?
Wij zijn

24 uur per dag beschikbaar, vooral gelet

op mijn ervaring als ex-aannemer zijn wij meestal
in staat om de problemen ter plaatse op te lossen.
In afwachting van een totaal reparatie is het meestal

Hartelijk dank!!
Aan al degenen die hebben meegewerkt
aan een voor mij geweldige 60ste
verjaardag. Zonder iemand tekort
te doen mijn speciale dank aan
Liesbeth, Peter jr., Anuschka en Martijn
+ Sint en zijn twee Pieten.

Zakelijke
zandkorrels €10,- (excl.BTW)

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

Ook is het mogelijk om andere werkzaamheden /
klussen in en om het huis, en vrijwel alle andere
diensten naar tevredenheid voor u uit te voeren.

1
2
3

4
5

6
7

Ellen Bluijs, 21 jaar, studeert aan de Hoge Hotelschool in Den Haag en werkt bij Café Koper:
“Volgens mij is er geen behoefte aan een kunstijsbaan in Zandvoort. De vraag die bij mij naar boven
komt is namelijk waarom je zou willen concurreren met de prachtige ijsbaan in Haarlem. Nu ben ik
wel van mening dat voor de kinderen in Zandvoort speelruimte belangrijk is en hoe meer verschillende
mogelijkheden er zijn op dit gebied des te beter het is!”
Peter Koolstra, 21 jaar, studeert HBO-V aan Hogeschool Leiden:
“Ik kan me herinneren dat er een aantal jaar geleden nog een ‘mobiele schaatsbaan’ stond bij de rotonde
op de boulevard. Bij de Maria- en Hannie schaftschool zal het helaas niet meer gaan lukken vanwege de
verbouwingen, dus dan zal dit een goed alternatief kunnen zijn. Midden in het dorp zou natuurlijk het
mooiste zijn, maar de vraag is of daar ruimte voor is. In Amsterdam zie je dat een schaatsbaan voor gezelligheid zorgt, dus voor Zandvoort zal dit misschien ook wel een mooie toevoeging zijn tijdens de donkere
dagen. Op het aantal blessures, als gevolg van vallende mensen na, verwacht ik weinig problemen.”
Roy van Buuringen, 19 jaar, werkzaam bij Hotel Hoogland, organisator en DJ bij ZFM Zandvoort:
“Daar ben ik het helemaal mee eens! Ik vind dat er wel wat meer gedaan mag worden met Kerst in
Zandvoort! Een ijsbaan(tje) zou helemaal te gek zijn! Dat zou zeker zorgen voor meer gezelligheid in het
dorp! In Amsterdam zie je het heel veel en daar werkt het perfect, lekker warme chocolademelk erbij!
Als plek zou het Gasthuisplein natuurlijk erg geschikt zijn, dan gebeurt daar tenminste ook nog wat!”

Uit je herfst-dip-tip!
Heb jij ook last van de herfstblues?

De bladeren vallen van de bomen, het is koud buiten, het regent en het is al vroeg donker. Je
hebt nergens zin in; wat nu? Bij de pakken neer gaan zitten en lamlendig je bed in kruipen?
Of juist iets actiefs gaan doen? Wij van de JONG-redactie helpen jou elke week met een ‘uit
je herfst-dip-tip’ om de saaie herfst door te komen.

Verwentips

De Uit je herfstdip tip van deze week is voornamelijk voor
dames bedoeld, alhoewel er natuurlijk ook mannen zijn die
het lekker vinden om een dagje in de watten gelegd te worden. Maar een hele dag doorbrengen in een beautyfarm of
sauna is over het algemeen meer een ‘vrouwending’. Tijdens
de decemberdagen, wanneer het steeds donkerder en kouder wordt, is niets lekkerder dan de warmte opzoeken. Op
vakantie gaan naar een warm land is voor velen geen optie en een zonnebank nemen duurt
hooguit 15 minuten. Een dagje sauna is ideaal om lichaam en geest even lekker te ontspannen
in een warme atmosfeer. Bij zo’n verwendag horen natuurlijk ook beautyfaciliteiten zoals een
gezichtsbehandeling, een hot stone massage, een lichaamspeeling of een hydromassagebad.
Voor de dames die het vervelend zouden vinden als er mannen rondlopen tijdens hun verwendagje; er zijn bij beautycenters vaak speciale vrouwendagen. Dus dames, verwen jezelf, neem je
vriendinnen mee voor een dag lang aandacht voor je uiterlijke en innerlijke verzorging en totale
ontspanning. Hieronder staan twee beautycenters/sauna’s in de nabije omgeving.

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

“Er zou weer een kunstmatig(e) ijsbaan(tje)
in Zandvoort moeten komen.”

door ons of door derden te laten uitvoeren.

Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst
onder de volgende voorwaarden:
• Geen onroerend goed of auto’s
• Geen goederen met een waarde boven
de €500,• Geen personeels- of zakenadvertenties

zou moeten komen.

De stelling:

u de keus om eventuele vervolgwerkzaamheden

ZANDKORRELS INVULBON
Particuliere
zandkorrels €5,-

Wie kan zich de gecreeerde ijsbaan op het
plein bij de Cornelis
Slegersstraat níet herinneren? Als het weer
het toeliet, werd hier
in de winter druk geschaatst. Helaas hebben we al jaren geen
strenge winter meer
gehad en dus ook geen
ijsbaan gezien. Maar
wat zou het leuk zijn,
zo’n kunstmatige ijsbaan in het dorp. Koek
en zopie en… schaatsen
maar! Deze week vragen wij onze panelleden wat zij van dit plan
vinden en waar het
eventuele ‘ijsbaantje’

mogelijk een noodreparatie uit te voeren. Verder aan

Voor informatie: 06-15.399.818
E.mail vitaress@hetnet.nl

Peter de Lip

Talk of the town

!
G
N
O
J

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen
Tevens door u in te vullen:

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Koppenol’s Beautycenter. Deze beautyfarm is gevestigd in het NH Hotel. Je kunt kiezen uit
verschillende behandelingen en beautyarrangementen. Momenteel loopt de ‘2e persoon gratis
actie’, die geldt voor verschillende arrangementen. Het goedkoopste arrangement is € 96,-.
(www.beauty-arrangementen.nl)

Haarlem

Thermen Beauty Sauna van Egmond. Het entree voor de sauna’s bedraagt € 26,-. Daarnaast
kan je nog gebruik maken van de verschillende beautyfaciliteiten zoals een gelaatsbehandeling,
waar je apart voor betaalt. Sauna van Egmond biedt ook verschillende arrangementen aan, de
goedkoopste is € 60,- voor de gehele dag. (www.saunavanegmond.nl)

I Know Where It’s @
Vrijdag 12 december:

Het Patronaat pakt uit met DJ ISIS XXL. Top DJ ISIS is de
vrouwelijke pionier in de electronica wereld. Stevige house
mixed met melodieuze minimal techno en etnische invloeden. Presale €10,- Tijd: 23.00 – 04.00 uur. Leeftijd: 18+

Zaterdag 13 december:

De Reddertjes in Club Stalker. De muziekstijl van de
Reddertjes is het best te omschrijven als een mix van
hiphop, R&B, soul, house, baltimore, electro en meer!
Verder optredens van DJ Rubix, Walter, Lars Vegas en
Amir Charles. Tijd: 00.00 – 05.00 uur. Tickets: Online
(clubstalker.nl) of aan de deur.

Zondag 14 december:

In Circus Zandvoort treedt cabarettalent Ellen Dikker
op met de voorstelling ‘Toendra’. De in Zandvoort
opgegroeide Ellen won vorig jaar de persoonlijkheidsprijs op het prestigieuze Camerettenfestival.
‘Toendra’ is een theatraal programma waarin Ellen
razendsnel schakelt tussen hilarische en ontwapende personages die allemaal worstelen met het
moderne leven. Tijd: 20.15 uur. Kaartverkoop online
(circuszandvoort.nl) of aan de balie.

Zondag 14 december

Circus Zandvoort heeft verschillende activiteiten georganiseerd rond de Nederlandse film
Oorlogswinter. De ilm is gebaseerd op het spannende boek van Jan Terlouw. Zo wordt er een bunkerwandeling en een fietstocht gehouden langs
oorlogsmonumenten en oorlogsgraven in het dorp.
Op vertoon van je bioscoopkaartje krijg je zelfs gratis
entree in het Zandvoort museum voor de indrukwekkende expositie ‘Zandvoort in de oorlogsjaren’.
Meer info op: www.circuszandvoort.nl

column
Onderbroekenlol

Overdag kijk ik op tv naar zielige kindertjes in Zimbabwe,
die diep in de grond naar
schoon water vissen om in leven te blijven.‘s Avonds zitten
we gezellig met z’n allen rond
een grote berg cadeautjes te
wachten tot onze gastvrouw
de groentesoep voorschotelt.
Het is Sinterklaas. En al hebben
we geen kleine kinders meer in
de familie, het mag de pret niet
drukken: Sinterklaasfeest gaat
altijd door. Van de kredietcrisis
heb ik de afgelopen weken weinig gemerkt, gezien de tassen
vol spullen waarmee menig
Zandvoorter de winkels verliet.
Ook in mijn familie is er nog
steeds schoon water en hoeven
we ons ook zeker geen zorgen
te maken om een cadeautje
mis te lopen tijdens de donkere dagen van december. Zoals
velen op Sinterklaasavond,
spelen ook wij het befaamde
Sinterklaasspel. Dobbelsteen
naar links, dobbelsteen naar
rechts, cadeautje uitpakken, cadeautje afpakken en
ringgggggg… daar gaat de
kookwekker. Nu maar hopen
dat je het cadeautje voor je
hebt dat je zo graag wilt hebben… Het leuke bij dit spel
is dat er bepaalde cadeaus,
ingepakt en wel, favoriet
zijn bij meerdere spelers. Er
wordt gestreden, geslagen,
geschreeuwd en gezweet…Tot
je het cadeautje voor je hebt
staan. Wanneer je het dan eindelijk mag uitpakken blijkt het
vaak iets te zijn dat totaal niet
aan je verwachtingen voldoet.
Zo was er één klein zacht pakje
dat in handen viel van Peter S.
De man in kwestie opende het
pakje met beleid en vol goede
moed…. Netjes opgevouwen
lag het pakketje daar te stralen.
Peter S. bekeek het pakje… XXXL
stond op de voorkant van het
met bloemetjes gedecoreerde
stofje. De man trok de stofjes
van elkaar tot er een enorme
lap voor hem hing. Een gigantische oma-onderbroek schommelde voor zijn neus. Tja, op een
gegeven moment weet je niets
meer te kopen, iedereen
heeft alles ook al…

Ilja

ZANDKORRELS

Gratis kerstkado:
abonnement op magazine
“De levensstroom”.
Boeiend magazine vol
met bovennatuurlijke
inspirerende verhalen.
Bel voor een abonnement
of proefnummer
023-5363804 en
kijk eens op:
www.levensstroom.nl
.................
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Prettige Feestdagen

Kerstmenu
Harocamo

Uitnodiging
Nieuw:
Sebastian professional producten voor styling
uwtype.
en verzorging voornelk
iehaar

UITVERKOOP
OP ALLE TASSEN
TOT WEL

Wij zijn tevens gespecialiseerd in de kleuren van L’Oreal
professionnel. Wij kunnen u door middel van een kleur
test een goed advies geven.
Ook zetten wij Extensions, vraag daarover ons advies.
U bent van harte welkom!
Stephanie en Nelly Wendelgelst

50%
KORTING

Voorgerechten:

Hoofdgerechten:

Nagerechten:

Carpaccio
********

Wildtrio
********
Ossenhaaspuntjes
********
Zalmilet

Tiramisu
********
Proiterolles
********
Speciale kofie
naar keuze

Koud vistrio
********
Gamba’s van de grill

Grote Krocht 23 – 2042 LT Zandvoort
Tel:023-5735002 – ma 13:00-18:00
di t/m vrij 8:30-18:00 za 8:30-17:00

Haltestraat 22
2042 LM Zandvoort
Tel. 023-573 01 72

Maandag 22 december zijn wij extra
geopend van 9.00 tot 17.30 uur
Openingstijden:
di. - wo. en vrijdag: 9.00 tot 17.30 uur
donderdag: 9.00 tot 21.00 uur
zaterdag: 8.30 tot 15.00 uur

Keus uit diverse sausen zoals,
Maderasaus, pepersaus,
stroganoffsaus of
bearnaisesaus.

Prijs p.p. € 34,75
Natuurlijk hebben we voor de kids een leuk en vooral

lekker kindermenu € 9,50
Tijdig reserveren gewenst, bel naar 023-5712102
1ste kerstdag gesloten

Ook voor leuke en praktische
kado geschenken voor de
komende feestdagen gaat u naar
Slinger Optiek.
Zoals:
Briletui’s
Loupen en Leesglazen
Brilkettingen
Kijkers
Meteo/buiten -hygrometers
Onderhoudsmiddelen voor uw bril
En natuurlijk Bril en Zonnebril

Altijd de
mooiste cadeau’s

MAANDAG 15 DECEMBER

GRATIS ONBEPERKT HUISWIJN
BIJ UW DINER!

HALTESTRAAT 7, 2042 LJ ZANDVOORT
VOOR RESERVERINGEN: 023-5716631, WWW.ZARAS.NL
12

Etos Topgeuren
Nu bij inlevering van 1000 airmiles
3 10,-- extra korting!
2e Kerstdag geopend van 12.00 - tot 17.00 uur
Kerkstraat 31, 2042 JD Zandvoort Tel.: 023-5732268
Zondags ook open
www.musicstore.nl - Kerkstraat 8, Zandvoort.

Exclusief bij
Music Store Zandvoort
Elke zaterdag dagaanbieding
een game met 5 euro korting
deze week: Prince of Persia
voor alle platformen

www.slingeroptiek.nl

OP DEZE AVOND KRIJGT U

RESERVEREN GEWENST: 023-5716631
WWW.ZARAS.NL

Kerkstraat 14,
2042 JE Zandvoort

Grote Krocht 20a Zandvoort Tel.: 023 – 571 4395

DIÓNYSOS AVOND
DE WIJN WORDT GELEVERD DOOR
GEA WIJNEN IMPORT/EXPORT.

Cadeaus die verrassend goed uitpakken

Uw sloggi dealer

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39
Ook zondags geopend
Geldig voor alle modellen en kleuren
vanaf heden t/m 31 december 2008
of zolang de voorraad strekt

Mooi & gezellig
& Kerst

Uw handen en nagels zijn uw
visitekaartje, helemaal met de feestdagen.
Geef uzelf (of een ander als kerstcadeau) daarom
mooie verzorgde handen en nagels.
Kies uit de meest natuurlijke kunstnagels
(verlenging van de eigen nagels) in naturel of French
Manicure of laat je natuurlijke nagels verzorgen
voor mooie, verzorgde en gezonde nagels.
Bel voor een afspraak
of kom even binnen lopen
in onze vernieuwde
nagelstudio.
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10% december korting
op al onze vouwgordijnen

www.onelvouwgordijnen.nl
fotowedstrijd

Uitvaartverzekering

Grieks Restaurant

Snel en eenvoudig te regelen
DORSMAN.NL OF 023-5714534

Lokale Belastingen?
Leges kosten, vergunningen, precario enz.
omhoog of omlaag?
Bent u voor of bent u tegen? In beide meningen is de
Fractie van Gemeente Belangen Zandvoort geïnteresseerd.
Inventarisatie: maandag 22 december om 20.00 uur
Evaluatie: donderdag 8 Januari 20.00 uur.
Wij verwachten u beide avonden
in Het Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat 17

ZO

foto@zandvoortsecourant.nl

17 december
Danzee’s
Kerstworkshop
Met lunch,
€ 29,50

elke donderdag

V.A. 16.00 uur

Dagschotel
à € 9,75

* Live muziek
* warm-/koud buf fet €17,50 p.p.

???

(advertorial)

*A.s. zondag Live muziek*

2 e KERSTDAG

Reserveren voor 23-12-2008 op 06-43906935,
via mail javannoort@hotmail.com, of aan de bar
Kerstavond 24/12 /08 niets te doen???
Onze deuren staan open!

Grand Café Danzee - Kerkplein 8 - T. 023 571 22 52

PROFITEER NU VAN €150.- EURO KORTING OP DIVERSE MERKEN SCOOTERS

rt

zie

Doe mee met de fotowedstrijd van
de Zandvoortse Courant!

12 december
Winterwonderland
Diner Danzee
Met live muziek

Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl

ik

zan
dvo
o

Boulevard Barnaart 12 - 2041 JA Zandvoort
Tel 023-8882992 - www.hetbadeendje.nl

Grieks Restaurant Filoxenia
Haltestraat 49 - Zandvoort
Tel.: 023-5734920
www.filoxenia.info

Wekelijks een
wisselend menu

Bavaria gaat in zee met Zandvoortse onderneming
Jonge horecadistributeur beleeft succesvolle start

Kochstraat 8 Zandvoort
023 5716504

• Dé scooter specialist
• Zonder inruil
Kom voor de voorwaarden naar de winkel

LUKON TWEEWIELERS
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Uitgebreide samenwerking met Bavaria

De Onafhankelijke Horeca Distributie, afgekort tot OHD,
timmert nog maar een paar jaar aan de weg. Gedenkwaardige jaren, die uiteraard de nodige starterproblemen met
zich meebrachten. Maar met een grote inzet en visie, kent
het bedrijf een enorme groei. Een groei die er zelfs toe heeft
bijgedragen om een nieuw pand te betrekken.
Vanuit het oude BMZ gebouw aan de Kamerlingh Onnesstraat, voert
OHD haar bedrijfsactiviteiten uit, met een jong en gemotiveerd
team. Directeur Mike Moore: “De meeste Zandvoorters kennen onze
kenmerkende Ford Transit bestelwagens inmiddels wel. Iedere dag
rijden we af en aan om bestellingen af te leveren. Je moet weten dat
wij wekelijks ruim 600 bedrijven buiten Zandvoort van drank bedienen. Van horecagelegenheden tot scholen en sport- en bedrijfskantines. In een gebied van Zandvoort tot Almere en van Noordwijk tot
ver boven Alkmaar. Het was dan ook een kwestie van tijd, dat wij uit
het pand aan de Kochstraat groeiden. Met laden en lossen stonden
we letterlijk op straat.”

Succesformule

De succesformule van OHD ligt in het feit, dat er onafhankelijk van
merk wordt geleverd, waarbij de focus ook nog ‘ns ligt op een snel
en goedkoop distributienetwerk. Alle merken bier, fris en gedestilleerd worden geleverd tegen de voordeligste prijs. Moore: “Wij
leveren namelijk de bestellingen van alle merken in één keer af, in
tegenstelling tot de separate alevering van de individuele merken.
Daarbij heeft OHD relatief lage overheadkosten en koopt onafhan-

Directeur Mike Moore van OHD gaat samenwerking met Bavaria aan

kelijk in. Dat betekent dus: geen enkele deelname aan kunstmatige
prijscontrole. Wij kunnen bijvoorbeeld zelfs Heineken, Amstel en
Grolsch goedkoper aleveren dan de fabriek zelf! Puur door een
beperking van de distributiekosten. En dat voordeel verrekenen
wij uiteraard. En dan hebben we het over gemiddeld 20 tot 30%
te behalen voordeel voor onze klanten!”

Doorslaggevende service

Moore benadrukt dat de directe en snelle service van OHD een
belangrijke, zo niet doorslaggevende rol heeft. Maar liefst 6 dagen
per week wordt uitgeleverd en het motto ‘vandaag bestellen is
morgen in huis’ wordt enorm gewaardeerd.

Niet voor niets is Bavaria een samenwerkingsverband aangegaan met
OHD. Vanaf 1719 werd distributie in eigen beheer gedaan, maar vanaf
heden mag OHD dit regelen. Uiteraard in eerste instantie uit kostenverlagende overwegingen, maar ook de grote potentie van OHD om
de grootste onafhankelijke drankendistributeur van West Nederland
te worden is zeker een belangrijke factor geweest. Een overtuigde Mike
Moore: “Het mes snijdt aan twee kanten. Wij brengen het merk Bavaria
nog ‘ns extra onder de aandacht bij onze afnemers (horeca) en OHD
kan haar dienstenpakket uitbreiden door één van Nederlands grootste
brouwerijen als ‘partner in business’ te hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan inanciering, levering van bierinstallaties, ondersteuning
van kleine en grotere evenementen. Naast Bavaria bier is La Trappe,
Trappisten bier, afkomstig van dezelfde brouwerij. Een populair en uniek
bier, dat wij graag in assortiment aanbevelen.”

www.goedkoopdrank.nl

Moore licht tenslotte het succes van de toegankelijke website toe: “Bij
bestellingen via de website, geldt nog ‘ns een extra korting van 2%. Vóór
08.00 uur betekent dezelfde dag nog aleveringen in geheel Noord
Holland. Als extra service kan de klant trouwens op elk gewenst moment
gratis de persoonlijke status controleren met betrekking tot de voorraad
en bestellingen.” Dat OHD te maken heeft met een enorme groei, bewijst
wel het feit dat er dringend behoefte is aan personeel. “Wij zijn op zoek
naar ervaren verkopers en logistieke medewerkers. Geïnteresseerden
worden van harte uitgenodigd om een brief en c.v. op te sturen.”

OHD B.V.
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Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Locatie Noord
Flemingstraat 55
2041 VW Zandvoort
Tel: 023 574 03 30

Is uw dealer tijdelijk gesloten?
Dan kunnen wij voor u
klaarstaan voor onderhoud en
APK keuringen.

Locatie Centrum
Willemstraat 20
2042 VB Zandvoort
Tel: 023 571 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl
cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl
info@pluspuntzandvoort.nl

Kijk voor de occasions
op de website.

COMPUTERCURSUS VOOR SENIOREN
Er is plaats bij de snuffelcursus voor mensen die nog niets of
heel weinig met de computer doen.
3 lessen op dinsdagmorgen van 10:00 – 12:00 uur
in de Bibliotheek vanaf 6 januari 2009.
Informatie en opgeven tel.: 571 7373

In- en verkoop van nieuwe
en gebruikte auto’s
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023 517 45 80

THEATERSPORT
Een goed voorbeeld van theatersport zijn De Lama’s. Tijdens
trainingsavonden wordt er gewerkt met verschillende spelvormen en is er veel ruimte voor het ontwikkelen van eigen
spelmogelijkheden. Er is geen voorbereiding nodig, je speelt
gewoon en neemt risico’s in de improvisaties.
Onder leiding van Leo van Esch
Start: 26 januari 2009 t/m 20 april 2009
Maandag: 19:45 – 22:15 uur

www.autobedrijfzandvoort.nl

Opnieuw is de ANBO in actie gekomen om de regering te

vullen. Voor de begrotingsbehandeling van het ministe-

rie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bood de
ANBO een petitie aan de vaste Kamercommissie aan.
Liane Wubbels en Alex van
Scherpenzeel (ANBO) overhandigden aan Jolande Sap
(GroenLinks), Fons Luijben en
Jan de Wit (SP) en Stef Blok
(VVD) een kist met dertig
spaarpotkoeien met op rijm
de petitie. Met de dichtregel ‘Voedt ‘m vanaf nu met
munten en biljetten’ wil

Administratie en
belastingaangiften
voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf
Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl

officieel dealer van
voor Gem. Bennebroek, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort

Max Planckstraat 44, 2041 CZ, Zandvoort
023-5735735
www.betermobiel.nl info@betermobiel.nl

- Medial
Bloedafname en trombosedienst: maandag en donderdag tussen 8.15 uur en 11.00 uur kunt u terecht in het wijksteunpunt
(Andere dagen in het Huis in de Duinen).
- Loket Zandvoort
Iedere donderdagochtend van 09.00-11.00 uur.
- Wijkmeesters EMM
Dinsdag 15.00-16.00 uur
- Cliëntenservice ZorgContact
Maandagochtend 10.00-11.30 uur.

ZC50

JA, stuur mij gratis de uitgebreide brochure.
Naam
Adres
PC/Plaats
Telefoon
Email

Het spaarfonds moet vanaf

niet maar het plaatje is wel overtuigend en is dat niet een
toekomst die we allemaal willen?
Want wat is er makkelijker in een woonzorgcentrum met lange
gangen en wat moeilijke liften als een
‘Miep’ op je looprek
of rollator je precies
en luidkeels vertelt
of je links- of rechtsaf
moet om de feestzaal,
de kapper, de winkel,
de uitgang of je eigen kamer of waar je
graag naar toe wilt te
bereiken?

Een ‘Miep’ op je looprek

Zonder verder na te denken
volg je gewoon de aanwij-

WIJKSTEUNPUNT SPREEKUREN

de ANBO aangeven dat dit
fonds met klinkende munten gevuld moet worden en
niet met ictief geld. “Zo lang
dat niet gebeurt, maken we
ons zorgen over de betaalbaarheid van de AOW”, aldus
de ouderenbond.

een bekend navigatiesysteem. Het bestaat in het echt nog

INFORMATIE
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Spaarfonds AOW moet gevuld worden

Een leuke grap misschien is het afgebeelde looprek met

K. Willemse

KERSTMIDDAG OP TWEEDE KERSTDAG
Vrijdag 26 december 2008 organiseert Pluspunt voor de 4e
keer de traditionele kerstmiddag op tweede Kerstdag voor
iedereen die er op tweede kerstdag even tussenuit wil.
Een gezellige middag met een hapje, een drankje en speciale
gast Kees Bos die de muzikale bingo meeneemt naar
Zandvoort. Een bingo die u meegemaakt moet hebben!
Kortom: genoeg ingrediënten voor een heerlijk middagje
Pluspunt. We beginnen om 14:00 uur en zullen rond 17:00 uur
eindigen. U dient zich in te schrijven voor deze middag; hiervoor zijn bij Pluspunt inschrijfformulieren verkrijgbaar.
Voor meer informatie kunt u ook bellen met 5740330.
Vrijdag 26 december vanaf 14:00 uur
Bijdrage: € 12,50

Spreekuren deze maand om vast in uw agenda te noteren:
Politie
: 16 december 19.00 - 20.30 uur
23 december 15.00 - 16.30 uur
Juridisch
: 16 december 19.00 - 20.30 uur
Gemeente Zandvoort : 11 december 19.00 - 20.00 uur

door Dick ter Heijden - 50plus@zandvoortsecourant.nl

2020 een buffer van 120 miljard euro vormen om de piek
van de extra AOW-kosten op
te vangen. Verwacht wordt
dat dan de vergrijzing op
zijn hoogst is. Basis voor het
spaarfonds AOW is de verwachting dat tijdige alossing van de overheidsschuld
toereikend is om de stijging
van de AOW-uitgaven vanaf
2020 te financieren. Maar
wat als die staatsschuld in
2020 niet voldoende is afgelost? Op die vraag kan de
minister vooralsnog geen
antwoord geven.

Steeds meer ouderen gaan digitaal

Administratiekantoor

NORDIC WALKING
Nordic Walking is makkelijk aan te leren en voor alle leeftijden
geschikt. Bij Nordic Walking gebruikt u 90% van alle spieren.
Sporters én niet-sporters kunnen hier aan deelnemen. Het
is de ideale mogelijkheid om op te starten met bewegen en
geschikt voor mensen met een chronische aandoening. Ideaal
voor preventie en revalidatie van cardiale aandoeningen en
whiplash.
Start: 3 februari 2009 t/m 17 maart 2009
Dinsdag 10:15 – 11:15 uur

BEKIJK OOK ONZE ADVERTENTIE
ELDERS IN DIT BLAD VOOR NOG MEER
CURSUSSEN IN HET NIEUWE JAAR!

50 plus pagina

vragen het dubieuze spaarfonds AOW met ‘echt’ geld te

Alle merken,
meer dan 30 jaar ervaring!
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Dhr/Mevr

Opsturen naar: Beter Mobiel, Antwoordnummer 310, 2040 VB Zandvoort

zingen op en probleemloos
en blij verrast wordt je bij-

voorbeeld ontvangen door
Marijke ten Haaf in de feestzaal die je een goed plekje
bezorgd. Je hoeft er geen
computercursussen voor te
volgen. Gewoon een
knopje indrukken
op het apparaat en
klaar is kees. Dat is
nu de moderne tijd
waar je een heleboel
gemak van kunt
beleven. Belangrijk
is ook dat je alles
zelf en zelfstandig
kan blijven doen.
Wanneer het toepasbaar is weten we
niet maar het zou
best wel eens kunnen gebeuren. Een
leuk technisch wondertje.

100-jarige in Bodaan

Vorige week dinsdag 2 december was er feest in Woonzorgcentrum De Bodaan in Bentveld. Mevrouw Martina Caan-van

Dorp vierde in de Blauwe Zaal haar honderdste verjaardag.
En dat deed ze niet in haar eentje. Behalve familie waren alle

bewoners uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn. Een gezellig
samenzijn met kofie, thee en gebak en een muzikale omlijs-

ting door duo Balkak, twee violisten die met gemak een zeer
vrolijke stemming creëerden.

Mevrouw Caan-van Dorp kreeg de burgemeester op bezoek

Ingeleid door Ineke Deege
die met welgekozen woorden de honderdjarige en
familie welkom heette in
de feestzaal. Zij had, zo
vertelde zij, nog een spe-

ciale verrassing want ook
burgemeester Niek Meijer
en echtgenote kwamen de
jarige feliciteren en genoten
met haar van het geboden
muzikale programma.

Sinterklaas bezoekt
inlooppunt in bibliotheek
Pluspunt organiseert wekelijks het inlooppunt. Iedere woensdagochtend zijn 50-plussers tussen 10.00 en 12.00 uur welkom

in de expositieruimte van de openbare bibliotheek aan de Prin-

sesseweg 34 in Zandvoort. Vorige week woensdag 3 december
kwamen onverwachts Sinterklaas en Zwarte Piet op bezoek.

Ontdek de Online Diensten
van Bibliotheek Duinrand
Het blijkt dat bezoekers van de bibliotheek enthousiast

zijn over de mogelijkheden van de digitale diensten. Zij

ontdekken dat het handig is om vanuit de luie stoel boeken
aan te vragen of alvast op te zoeken wat ze willen lenen.
Achter de vraagbaak Al@
din zit een netwerk van bibliothecarissen. Zij kunnen
vrijwel iedere vraag beant-

woorden en geven vaak al
de volgende dag per e-mail
antwoord. Via Zoek&Boek is
het mogelijk om vanuit huis

materialen aan te vragen: het
boek of de muziek-cd wordt
voor je gereserveerd en als
het niet in de bibliotheek
beschikbaar is kan het tegen
een vergoeding uit een andere vestiging gehaald worden.
Kijk voor meer informatie op:
www.bibliotheekduinrand.nl

Mevrouw Caan-van Dorpe
is in 1908 geboren in Den
Haag en is het zevende
kind uit een gezin van 14
kinderen. Zij is nog de enige overlevende. Haar jeugd
heeft zij doorgebracht op
Loosduinen, alwaar haar
vader een slagerij had. Die
is helaas jong overleden en
daardoor heeft zij met haar
jongere broers en zusters
door deze omstandigheid
slechts de lagere school
kunnen doorlopen. Op haar
13e levensjaar is zij bij C&A
gaan werken. Eerst als inpakster, daarna als verkoopster en zij kreeg op haar
twintigste een promotie. Zij
werd chefin van de afdeling
Jongens- en Herenkleding.
Op haar 19e kwam Raymond
Caan in haar leven. Hij was
een Belg en ondanks de
afstand tussen Den Haag
en Brussel hield hun relatie stand. In 1937 verliet zij
definitief Nederland om
zich in Brussel te vestigen.
Zij is met haar Raymond
gaan samenwonen. In die
tijd was dat ‘not done’. Op
9 april 1938 is zij uiteindelijk dan toch maar met hem
getrouwd.

Herinneringen ophalen met Sinterklaas

Een gezellig samenzijn want
Sinterklaas herkende bijna
iedereen direct en wist hun
namen en bijzonderheden

feilloos te noemen. Toch bijzonder voor zo’n toch wel
oude baas. Ook de trouwe
vrijwilligsters als Carla

Voolstra, Raks Rudolphus,
Diana Huyskes en Rina
Suykerbuyk werden voor hun
vele werk, dat zij al jaren lang
doen, bedankt.
Onder het genot van een
gratis kopje kofie en allerlei
lekkernijen werd er lekker
gekeuveld en allerlei herinneringen opgehaald. Zeker
interessant voor 50-plussers
in Zandvoort en Bentveld om
eens te bezoeken. Sinterklaas
vertelde ook dat er 2e kerstdag in de middag in Pluspunt
een aan te bevelen feest gehouden wordt voor iedereen.
Onderdeel daarvan is onder
andere een bijzondere muzikale bingo waarvoor veel
deelnemers worden gevraagd.
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Heerlijke ambachtelijke
slagroomtruffels

Hele maand december:

Huisgemaakte Boerenham
200 gram € 3,50

Wereldberoemd in
heel Zandvoort:
Smaaq smeuïg pikant
500 gram € 5,95

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Top 3!
Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
0 2 3 -5 7 3 3 0 9 2
www.chocoladehuiswillemsen.nl

3 x 100 gram vleeswaren

Boerenmetworst +
Schouderham +
Jachtworst

Lijst van deelnemende bedrijven

for shoes

100 gram € 2,75

Met ZandvoortPas 10% korting
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen
Kerkstraat 1a

Tel. 023 571 44 10

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Kerstactie t/m 24 december:

10% korting op

onze
kerstaccessoires
pashouders
5% korting
op de gehele collectie

€ 3,25
Haltestraat 54 - T. 023-5712451

Medina Woninginrichters
Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

q(Vouw)gordijnen qTapijt
023-531 78 40
qVitrages
qVinyl
Haltestraat 56
qLuxalex
qLaminaat
2042 LP Zandvoort
qZonwering
qParket
www.medina-woninginrichting.nl

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!
www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

ontdek een nieuwe ervaring van welzijn!

10% korting op een
voet-reflexmassage
massageservice ook aan huis

w.o. : kerstraamstickers beeldjes- kerstkransenacryl - olie - en aquarelverf penselen - doeken - houten iguren doosjes - kerstboompjes en kerstsneeuw kerstkaarten 3D - sieraden en
schilderijen etc. etc.

Appelgebak met slagroom
en koffie
€ 3,- voor pashouders!!
Maandag en dinsdag gesloten
Kerkstraat 25 - Tel. 5713510

www.nympheia.com
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Betaling CONTANT

Reizen voor
het goede doel?
Zandvoortpashouders schenken
bij hun boeking
aan Unicef
Hele maand december

Gasthuisplein 6
(naast het Circus)

Bestel nu de ZandvoortPas 2009

voor ZandvoortPashouders:

Pashouders 5% korting

10% korting

op het gehele assortiment

Weet u
waarom de
tweede
lekkerder
smaakt?

Deze pas is geldig vanaf 1 januari tot en
met 31 december 2009.
Uw op naam gestelde ZandvoortPas
wordt, tesamen met een welkomstkado,
eind december bij u thuis bezorgd.

Betaling PER BANK

Met de aangehechte tegoedbon voor een
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst
tijdstip gratis een Zandkorrel (miniadvertentie) plaatsen.

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Appelbeignets
De tweede krijgt u voor

de halve
prijsP=OP

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat
Autorijschool Duet - 06-54280393
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hobby -Art- Gasthuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - www.nympheia.com
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Chaozzz - Schoolstraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Schofies Kindermode - Haltestraat

Op vertoon van de ZandvoortPas

een les huiswijn i.p.v. € 17,50
voor € 16,- (wit, rood of rosé)
Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

Wonen en onderhoud:
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat
Mark Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation
Op vertoon van de pas geen
afmeldkosten bij APK Keuring
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Horeca:

O

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Op vertoon van

Aanbod geldig tot en met woensdag 17 december 2008
en alleen in onze vestiging te Zandvoort.
Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 - 57 12 865
Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

Mode en trends:

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Winkeliers:

Verzorging en vrije tijd:

Creatieve
kerstcadeaus

GRAND CAFÉ 25

(in alfabetische volgorde)

ZANDVOORT PAS

5%
korting*

*Korting geldt niet op aanbiedingen

10% Korting
op een cadeaubon

Kijk op www.newwaves.nl
023- 571 32 55 of info@newwaves.nl

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

Grand Café 25 - Kerkstraat
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
She Satehcafé - Zeestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

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

Vervolg gemeentelijke publicatie week 50

Gemeentelijke publicatie week 5 - 2

de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Vergadering College

Algemene informatie Milieudienst I mond
Bezoekadres: Wijckermolen 2, Beverwijk. Postadres: Postbus 325,
1940 AH Beverwijk. Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88.
E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl

De besluitenlijst van de collegevergadering van 2 december
en de verdere in week 49 door het college genomen besluiten
zijn 9 december vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

5 januari - nieuwjaarsreceptie gemeente Zandvoort

U bent van harte uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie
van de gemeente Zandvoort. Deze is op 5 januari, van 19.00
uur tot 20.30 uur en wordt gehouden in de raadszaal van het
raadhuis. Het college van Burgemeester en Wethouders hoopt
u te kunnen verwelkomen en samen met u het glas te kunnen
heffen op het nieuwe jaar.

Gewijzigde openingstijden

Woensdag 24 december en woensdag 31 december sluit het
gemeentehuis om 15:00 uur. Maandag 5 januari gaat het gemeentehuis pas om 10:30 uur open.
Het gemeentehuis is gesloten op:
- donderdag 25 december
- vrijdag 26 december
- donderdag 1 januari
- vrijdag 2 januari

Gunning opdracht op basis van bijzondere verordening

Op 25 november 2008 is het besluit van het college van B&W
vastgesteld om op grond van de verordening ‘Gunning opdrachten door exclusief recht’ aan Paswerk de opdracht te
verlenen tot het schoonmaken van het raadhuis.

Bekendmaking wet milieubeheer Beschikkingen
maatwerkbepaling

Vaststelling Welstandsnota Strand

In de vergadering van 27 november 2008 heeft de gemeenteraad van Zandvoort op grond van artikel 12a lid 1 Woningwet de Welstandsnota Strand vastgesteld. De welstandsnota
Strand bepaalt de criteria die burgemeester en wethouders
toepassen bij de beoordeling of strandpaviljoens en overige
bebouwing op het strand in overeenstemming zijn met
redelijke eisen van welstand. De welstandsnota Strand treedt
in werking op 12 december 2008 en ligt tijdens de openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis
(Swaluëstraat 2 Zandvoort) en staat op de website. Zie hiervoor
www.zandvoort.nl.

Huis aan huis inzameling van oud papier en karton

Elke maand komen wij uw container legen. Een ezelsbruggetje:
papier wordt altijd de 3e week van de maand ingezameld. Dit
is altijd op een dag waarop u geen ander soort afval aanbiedt.
We starten in week 51.
Wordt het restafval of gft-afval normaal bij u op maandag,
donderdag of vrijdag opgehaald dan wordt de dinsdag de vaste
papier inzameldag. Eerste inzameldag is 16 december 2008.
Wordt het restafval of gft-afval normaal bij u op dinsdag opgehaald, dan wordt de donderdag de vaste papier inzameldag.
Eerste inzameldag is 18 december 2008.

De Milieudienst IJmond maakt namens het college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort het volgende bekend:

Wij verzoeken u de container op de inzameldagen om 07.30
uur op de gebruikelijke plaats aan de weg te zetten.

Beschikkingen maatwerkbepaling
De Milieudienst IJmond legt op grond van artikel 2.20 vijfde lid
van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften op voor:
1. Sandbar, Haltestraat 58 te Zandvoort. De maatwerkvoorschriften hebben betrekking op het aanbrengen van een muziekgeluidsniveaubegrenzer op de geluidsinstallatie van het
bedrijf en het gesloten houden van ramen en deuren van
het bedrijf wanneer binnen de inrichting muziek ten gehore
wordt gebracht.
2. Grand Café Danzee, Kerkplein 8 te Zandvoort. Het maatwerkvoorschrift heeft betrekking op het gesloten houden van
ramen en deuren van het bedrijf wanneer binnen het bedrijf
muziek ten gehore wordt gebracht. Voormeld voorschrift is
niet van toepassing indien het muziekgeluidsniveau zodanig
is dat muziekafkomstig van het bedrijf niet hoorbaar is op de
gevel tegenover het bedrijf.

De data waarop uw papiercontainer wordt geleegd, staan goed
gemarkeerd op de Afvalwijzer 2009, zowel in de kalender, als
in de stratenlijst. U krijgt de Afvalwijzer 2009 de eerste week
van december thuis bezorgd. Hang ‘em op. U vindt er veel
nuttige data op.

Inzage
De beschikkingen liggen tijdens werkuren van 12 december
2008 tot 24 januari 2009 ter inzage bij de Centrale Balie van
het raadhuis en bij de Milieudienst IJmond.
Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot 24 januari 2009 kan door belanghebbenden schriftelijk
bezwaar worden ingediend bij het dagelijks bestuur van de
Milieudienst IJmond. Tevens kan een voorlopige voorziening
worden aangevraagd ingeval van spoedeisende belangen bij

Inwoners van het proefgebied dienen extra opmerkzaam te
zijn. Voorheen werd hier op woensdag ingezameld, dit is vanaf
december 2008 dus ook op dinsdag of donderdag!
Vragen of opmerkingen? Bel dan de meldlijn van de gemeente
Zandvoort, 023 – 5740200.

ngeko en vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

Zandvoort:
- Brederodestraat 162, plaatsen twee dakkapellen, ingekomen
01 december 2008, 2008-227Lv.
- Willem Draijerstraat 23, plaatsen dakkapellen, ingekomen 02
december 2008, 2008-228Lv.
- Fahrenheitstraat 32, plaatsen berging en tuinmuur, ingekomen 03 december 2008, 2008-229Rv1efase.
Bentveld
- Ebbingeweg 3a, vernieuwen woning, ingekomen 24 november
2008, 2008-226Rv.

- Duinrooslaan 3, vernieuwen woning, ingekomen 01 december
2008, 2008-225Rv1efase,

- Flemingstraat, 17 stuks (14 iepen+3 populieren), verleend op
05 december 2008

Verzoek om vrijstellingen bestemmingsplan

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen
hebben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande besluiten in beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen
van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een
schorsende werking wordt pas bereikt nadat de president
van de rechtbank dat in een voorlopige voorziening heeft
bepaald. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek
om voorlopige voorziening indienen bij de president van de
rechtbank te Haarlem. Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een kopie van het beroepschrift.Voor het
indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt
griffierecht geheven.

Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens
om met toepassing van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijk
Ordening vrijstelling te verlenen voor het: bouwen van een magazijnruimte met parkeergelegenheid op het perceel Oranjestraat 2 te Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2008-096Rv).
Tevens is het college van Burgemeester en Wethouders voornemens om met toepassing van artikel 19.3 van de Wet op de
Ruimtelijk Ordening vrijstelling te verlenen voor het: bouwen
woningen met parkeergarage op het perceel Flemingstraat 100
te Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2008-105Rv1efase).
Voormelde bouwaanvraggen liggen met ingang van 12 december 2008 gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale Balie
van het gemeentehuis tijdens de openingstijden. Gedurende
de termijn van de terinzageligging kan een ieder schriftelijk
haar/zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken bij
het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040
AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek van uw brief
“zienswijze”te vermelden.

Ontwerpbesluit aanvraag kapvergunningen

- Jan Sneijerplein 4, 1 populier en 1 prunus in de achtertuin,
ingekomen op 28 oktober 2008 i.v.m. overlast, geen herplantplicht.
- Max Euwestraat 11, 2 coniferen, de bomen zijn in slechte staat,
ingekomen op 22 oktober 2008, herplantplicht 2 bomen.
- Haarlemmerstraat 66, 1 naaldboom, 1 kastanjeboom, 2 esdoorns in de voor-en achtertuin, ingekomen 28 oktober 2008,
overlast en bomen zijn niet meer gezond, herplantplicht 2
bomen.
- Vondellaan 24, 1 conifeer, boom is van slechte kwaliteit, ingekomen 17 oktober 2008, geen herplantplicht.
De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens
openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van zes weken na publicatie hun zienswijzen schriftelijk
kenbaar maken bij het college van de gemeente Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

er onden besluiten
Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

Zandvoort:
- Hofdijkstraat 16, verwijderen asbesthoudende riolering, verzonden 02 december 2008,
2008-196S.
- Haltestraat 18, gedeeltelijk veranderen indeling gevels horecapand, verzonden 4 december 2008, 2008-163Rv.
Bentveld:
- Ebbingeweg 3a, bouw woning, verzonden 01 december 2008,
2008-226Rv.

Kapvergunningen verleend

- Keesomstraat nr: 277/375 5 stuks nr: 153/271 7 stuks, totaal 12
iepen, verleend op 05 december 2008-12-05
- Westerduinweg 4, 5 dennenbomen, verleend op 05 december
2008-12-05

Evenement Nieuwjaarsduik op januari 2

Er is een evenementenvergunning verleend voor de Nieuwjaarsduik die plaatsvindt op 1 januari 2009 op het strand
van Zandvoort, aangevraagd door Stichting Nieuwjaarsduik
Zandvoort.

Verkeersmaatregelen Nieuwjaarsduik 2

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten
te vermelden, ten behoeve van de Nieuwjaarsduik op 1 januari
2009, om:
- Over te gaan tot de plaatsing van dranghekken voorzien van
retroreflecterend materiaal inclusief de borden conform model
C01 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en ondersteuning van verkeersbegeleiders op 1
januari 2009 van 12.00 tot 15.00uur op de volgende locaties:
- In de Seinpostweg direct ten westen van de aansluiting met
de Thorbeckestraat;
- In de Thorbeckestraat direct ten westen van de aansluiting
met de Marisstraat;
- In de Boulevard Paulus Loot direct ten noorden van de aansluiting met de Prins Mauritsstraat

Verkeersbesluit bromfiets op de rijbaan Zandvoort

Het college van B&W van Zandvoort heeft besloten tot de
volgende verkeersmaatregelen:
Het opheffen van een verplicht brom/fietspad door het verwijderen van borden G12a van bijlage I van het RVV 1990 op
de volgende locaties:
- Fietspaden Burgemeester van Alphenstraat van de rotonde
tot de Van Galenstraat,
- Fietspaden langs de Dr. C.A. Gerkestraat;
- Fietspaden langs de Linneausstraat;
- Fietspaden langs de Kostverlorenstraat / Sophiaweg;
- Fietspaden / -stroken langs de Zandvoortselaan / Kostverlorenstraat / Haarlemmerstraat;
- Fietspaden / -stroken langs de Jac. van Heemskerckstraat;
- Doorsteekjes bij de Lorentzstraat;
- In de Zandvoortselaan direct na de komgrens van Bentveld;
- In de Zandvoortselaan ter hoogte van de aansluiting met de
Blinkertweg (twee keer);
- In de Dr. C.A. Gerkestraat achter het Shell tankstation;
Het instellen van een verplicht fietspad door het plaatsen
van borden G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 op de volgende
locaties:
- Fietspaden Burgemeester van Alphenstraat van de rotonde

tot de ingang van het Circuitpark Zandvoort;
- Fietspaden langs de Dr. C.A. Gerkestraat;
- Fietspaden langs de Linneausstraat;
- Fietspaden langs de Kostverlorenstraat / Sophiaweg;
- Fietspaden / -stroken langs de Zandvoortselaan / Kostverlorenstraat / Haarlemmerstraat;
- Fietspaden / -stroken langs de Jac. van Heemskerckstraat;
- In de Zandvoortselaan ter hoogte van de aansluiting met de
Blinkertweg (twee keer);
- In de Dr. C.A. Gerkestraat achter het Shell tankstation;
Het verwijderen van de bromfietsdoorsteek de rijbaan op bij
de komgrens van Bentveld door het verwijderen van het bord
D104 op de volgende locatie:
- in de Zandvoortselaan even voor de komgrens van Bentveld;
Het verwijderen van de bromfietsdoorsteek van de rijbaan
naar het fietspad door het verwijderen van het bord D103 op
de volgende locatie:
- in de Zandvoortselaan direct na de komgrens van Bentveld;
Het instellen van een maximumsnelheid van 60 kilometer per
uur op de Zandvoortselaan door het plaatsen van de borden A1
(60) van bijlage 1 van het RVV 1990 op de volgende locaties:
- op de Zandvoortselaan richting Zandvoort direct na de komgrens van Bentveld;
- op de Zandvoortselaan vanuit Zandvoort direct na de komgrens van Zandvoort;.

Verkeersbesluit tijdelijke situatie Haarlemmerstraat Kostverlorenstraat Zandvoortselaan Tolweg

het instellen van een voorrangsweg door het plaatsen van
de borden B1 van bijlage 1 van het RVV 1990 op de volgende
locaties:
- in de Zandvoortselaan direct voor het kruispunt met de Kostverlorenstraat/Tolweg;
- in de Haarlemmerstraat direct na het kruispunt met de
Prinsesseweg;

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. 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. 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. Indien het een vergunning betreft voor
evenementen, vertoningen op of aan de weg, het houden van
optochten, snuffelmarkten, verruiming sluitingsuur, ontheffing Zondagwet, exploitatie of speelautomaten, dient u uw
bezwaarschrift aan de burgemeester te richten.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
heeft besloten tot:
het instellen van een gebod voorrang te verlenen door plaatsing van de borden B6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (hierna: RVV) 1990 op de volgende
locaties:
- in de Kostverlorenstraat even voor het kruispunt met de
Haarlemmerstraat;
- in de Tolweg even voor het kruispunt met de Haarlemmerstraat;
het instellen van een verplicht fietspad door het plaatsen van
de borden G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 op de volgende
locaties:
- op het fietspad langs de Tolweg in noordelijke richting aan
beide zijden van de overstekende weg;
- op het fietspad langs de Zandvoortselaan in westelijke richting aan beide zijden van de overstekende weg;
- op het fietspad langs de Kostverlorenstraat in zuidelijke
richting aan beide zijden van de overstekende weg;
- op het fietspad ‘oude trambaan’ direct na de verbinding in
zuidelijke richting zowel in westelijke als oostelijke richting;

Centraal telefoonnummer

het instellen van een zebrapad door het aanbrengen van
zebramarkering inclusief borden L2 van bijlage 1 van het RVV
1990 op de volgende locaties:
- in de Haarlemmerstraat even voor het kruispunt met de
Kostverlorenstraat/Tolweg;

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur.

Het aanbrengen van markering in de vorm van haaientanden
op de volgende locaties:
- in de Kostverlorenstraat even voor het kruispunt met de
Haarlemmerstraat;
- in de Tolweg even voor het kruispunt met de Haarlemmerstraat;

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag
t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 – 16.00 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

Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur
Donderdag:
08.30 - 20.00 uur
Vrijdag:
08.30 - 12.30 uur
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
Tollensstraat 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 collegelid
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling
verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

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.

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

biljart
Driebandenkampioenschap
krijgt spannende inaleronde
Het Driebandenkampioenschap van Zandvoort is in de alles beslissende fase terecht gekomen. Tijdens de afgelo-

pen maandagavond gespeelde voorlaatste ronde werden
op het groene laken van café Oomstee de klassementen

link door elkaar geschud, zodat het een onverwacht spannende inaleronde dreigt te worden.
De twee koplopers van het
toernooi, Frans Moët (café
Bluys) en Addie Ottho (café
De Kippetrap), verloren beiden hun partij en raakten hun
koppositie kwijt aan Louis v.d.
Meij (café Oomstee) die ook
met het hoogste gemiddelde
speelt. Op de tweede plaats is
de ‘modern’ biljartende Peter
Schrader (team De Lip) terecht gekomen. Addie Ottho
en Fred Paap (café Oomstee)
zijn met hun derde en vierde
plaats ook nog niet kansloos
voor de titel.

Cafétrofee

In de strijd om de fel begeerde Cafétrofee zakte café
Bluys van de eerste naar de
derde plaats. Café Oomstee
staat hier nu bovenaan. Café
De Kippetrap wist zich goed
te handhaven en neemt de
tweede plaats in. De inaleronde wordt woensdag 17
december in café Alex gespeeld en er worden daar
spannende en mogelijk verrassende partijen verwacht.
De wedstrijden beginnen om
19.30 uur.

Competitie

Het driebanden competitieteam van café Oomstee
heeft vorige week donderdag een gelijkspel tegen
een sterke team van Hof
van Heemstede afgedwongen. Dat dit zover is gekomen kwam door een in vorm
zijnde Ton Ariesen die zijn
beide partijen tegen Ruud
Wichgert won. Kopman
Louis v.d. Meij kon deze
avond geen potten breken.
Zowel de eerste als de tweede partij tegen Toon Kuhlma
werden kansloos verloren.
Ook Dick Pronk was niet
echt in vorm maar wist zijn
tweede partij tegen Marco
Deen toch tot een goed
einde te brengen. Het team
van Oomstee neemt nu de
6e plaats op ranglijst in.

Geef eens een cursus cadeau onder de kerstboom!

voetbal -

zondag

Opnieuw verlies

Opnieuw hebben de mannen van zondagtrainer Jamal

geen potten kunnen breken. Voor de elfde keer dit seizoen

werd een wedstrijd verloren. Tegenstander Zwanenburg,
zelf bepaald niet sterk spelend, was op sportcomplex Duintjesveld met 0-4 te groot voor onze plaatsgenoten.

Keeper Matthijs mans voorkomt erger

De wedstrijd was de naam
‘wedstrijd’ niet waard. Twee
niet-voetballende ploegen waren daar debet aan, Zandvoort
kon het domweg niet en
Zwanenburg wilde blijkbaar
niet. Zowel Zandvoort als hun
gasten speelden met een dermate bedenkelijk niveau dat
er langs de kant, waar meer
supporters van de bezoekende club dan Zandvoorters

stonden, steeds meer gemor
was te horen.
Al snel kwam Zwanenburg
op voorsprong. Een vrije trap
in de 4e minuut werd door
keeper Matthijs Mans verkeerd beoordeeld en kwam
tegen het net tot stilstand.
Nauwelijks 5 minuten later
had Zandvoort goede zaken
kunnen doen,maar een te-

recht toegekende strafschop
werd echter door Billy Visser
werkelijk verprutst. Direct na
de aftrap voor de tweede helft,
stonden de Zandvoortse verdedigers misschien nog wat
na te genieten van de thee
want binnen de minuut viel
de 0-2. Een kwartier later ontstond een opstootje waarbij
een speler van de gasten duidelijk een kopstoot uitdeelde;
hij kon met een directe rode
kaart gaan douchen. Dit numerieke voordeel werd echter ook niet door Zandvoort
uitgebuit. Sterker nog, met
een kwartier te gaan werd
Mans opnieuw gepasseerd,
0-3. Na een tweede gele kaart
van aanvoerder Martijn Paap
werd de eindstand bepaald
op 0-4.
Komende zondag spelen de
zondagvoetballer bij de buren
in Bloemendaal. Zij wonnen
afgelopen zondag met 0-2
van Alliance. Die wedstrijd
begint om 14.00 uur.

Nog plek op verschillende cursussen in 2009
Cursus Weerbaarheidstraining voor groep 7 & 8. 10 lessen van Roeland Scholsberg
Je leert hoe je hulp moet geven en vragen; hoe je beter voor jezelf op kunt komen.
Maandag 2 februari t/m 20 april 2009 16:30 – 17:30 uur
Peuters in beweging - Peuters ontdekken de wereld door te bewegen. Tijdens deze cursus
krijgen (groot)ouders en het kind extra gelegenheid om motorische, sociale en emotionele vaardigheden te ontwikkelen
Vrijdag 6 februari t/m 17 april 9:30 – 10:30 uur
Aquarelleren - In de cursus veel aandacht voor vorm en inhoud van het werk. Geschikt voor
zowel beginners als voor gevorderden.
Dinsdag 20 januari t/m 14 april 9:00 – 11:30 uur
Woensdag 21 januari t/m 15 april 9:00 – 11:30 uur
Bridge voor gevorderden - Voor mensen met enige bridge-ervaring.
Maandag 19 januari t/m 20 april 19:30 – 22:00 uur
Bridge voor beginners - Beginners leren de grondbeginselen van dit kaartspel. Houdt uw
hersenen in conditie.
Dinsdag 20 januari t/m 21 april 19:30 – 22:00 uur

Jobtide uitzendbureau
is voor verschillende
opdrachtgevers op zoek naar:
Klantvriendelijke winkelmedewerkers
Handig technisch personeel
Gastvrije horeca medewerkers
Praktisch schoonmaakpersoneel
Flinke medewerkers voor in de bouw
Dus, ben je op zoek naar leuk en goed betaald werk? Ga dan naar onze vestiging
aan de Hogeweg 56C in Zandvoort of bel even voor een afspraak: 023-8887340
Jobtide uitzendbureau, het uitzendbureau dat écht om zijn werknemers geeft!

voetbal - zaterdag
Zaterdagvoetballers kunnen er weer in geloven

De wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen DVVA in eigen huis, heeft voor de zaterdagvoetballers van SV Zandvoort een positieve uitslag gebracht. Hierdoor kunnen de mannen
van trainer Piet Keur weer gaan geloven in eigen kunnen. Waar in Amsterdam aan het

begin van het seizoen nog met 1-0 werd verloren, konden hun tegenstanders nu met een
3-1 pak op de broek terug naar huis.

Sven van Nes in gevecht met Maarten Smakman

Het was een wedstrijd die
voor de ranglijst van groot
belang was. Zandvoort
stond, met één wedstrijd
en één punt minder dan
hun gasten, één plaats lager. Zaterdag was vooral de
tweede helft tegen DVVA
voor Zandvoort van een behoorlijk niveau en werd een
tegenstander van formaat
min of meer alle hoeken van
het veld getoond.
Aanvankelijk was de eerste

helft van een wat lager niveau maar Zandvoort liet
zich de kaas niet van het
brood eten en speelde veelal
op de helft van DVVA, echter
wel zonder echt grote kansen te creëren. Keeper Boy de
Vet, wie anders, hield in die
periode zijn ploeg in de wedstrijd met enkele grandioze
reddingen. Zandvoort kreeg
in de 43e minuut loon naar
werken. Een corner van links
vond de krullende lokken van
Misha Hormeño, die gedeci-

De heren van The Lions hebben zaterdag een even verdiende als simpele overwinning op de reserves van Derba uit De
Rijp behaald. Voornamelijk in het derde kwart (33-8!), nor-

maliter het zwakste van Lions, werd het verschil gemaakt.
Uiteindelijk stond er een 97-57 eindstand op het scorebord.

Talentenspel - Is een inzicht- en ontplooiingssessie met veel niveau. Het boort jouw diepe wijsheid aan, integreert je talenten en geeft uitzicht op je persoonlijke levensmissie.
Dinsdag 3 februari t/m 17 maart 19:00 – 22:00 uur

Kijk voor meer cursussen en meer informatie:
www.pluspuntzandvoort.nl, 023- 57 40 330
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Zandvoort begon dan ook
direct na het eerste luitsignaal van de prima leidende
scheidsrechter Barrales als
herboren aan de tweede
helft en zette DVVA vast op
eigen helft. Al snel leidde dat
tot een verdubbeling van de
stand. Maurice Moll speelde
onzelfzuchtig de vrijstaande

Komende zaterdag speelt SV
Zandvoort uit tegen HBOK
dat het naar de winterstop
snakkende Kennemerland
met 3-4 de baas was. HBOK
staat gelijk met Zandvoort
maar heeft een negatief
doelsaldo.
Overige uitslagen 2e klasse
A: Amstelveen – Marken:
3-3; Swift – ZOB: 1-2; ZCFC –
Monnickendam: afgelast. De
wedstrijd WV-HEDW – HCSC
werd bij een stand van 2-2
gestaakt wegens een blessure van de scheidsrechter.

basketbal
Lions bindt Derba 2 aan zegekar

Boetseren - Er wordt gewerkt met klei en/of was. Vanuit de eigen beleving beeldhouwwerken
maken. Geschikt voor beginners en gevorderden.
Donderdag 15 januari t/m 9 april 19:30 – 22:00 uur

Gratis lezing over het Talentenspel: 6 januari 2009 20:00 uur

deerd het leer achter de keeper knikte, 1-0. Een psychisch
zeer belangrijk moment, zo
vlak voor rust.

Remko Ronday aan die door
middel van een droge, harde
schuiver zijn ploeg op 2-0
bracht. Wat DVVA hierna ook
probeerde, alles liep vast op
een sterk middenveld en een
sterke verdediging van onze
plaatsgenoten. Hierdoor ontstond ruimte, waar Nigel
Berg dankbaar gebruik van
maakte. Na een slalom waarbij hij drie tegenstanders zijn
hakken liet zien, kon hij een
schot uit een moeilijke hoek
toch tot doelpunt verheffen,
3-0 en daarmee gooide hij de
wedstrijd deinitief op slot.
DVVA kon in de 85e minuut
alleen nog de spreekwoordelijke eer veilig stellen.

Spelverdeler Jeremy van ‘t Nederend

Het op volle oorlogssterkte
aangetreden Lions liet al direct blijken dat het deze wedstrijd per se wilde winnen.

Via een sterke man-to-man
verdediging en goede schoten werd Derba op 10 punten
achterstand gezet. Ook het

tweede kwart verliep in eerste instantie naar wens. Even
dreigden de gasten dichterbij te komen, maar juist op
tijd herpakte Lions zich en
ging de rust in bij een 39-31
stand.

Het derde kwart verliep wonderbaarlijk. Waar onze plaatsgenoten na rust normaal
gesproken weer wakker gemaakt moeten worden, ging
nu alles van een leien dakje.
Menige break werd door intercepties opgezet en bijna
alles viel goed. Het gaat te
ver om alles op het conto van
Lions te schrijven. Derba, aangetreden met slechts 5 spelers, werd allengs vermoeider
en kon niet meer tegen de

kracht van de gastheren op.
Het vierde kwart werd dan
ook een verplicht nummer
met als uiteindelijk resultaat
de 97-57 eindstand.
Dat er vijf spelers met een
score boven de 10 punten waren, geeft aan dat dit vooral
een teamprestatie is geweest. De altijd veel scorende
Ron v.d. Meij had er ‘slechts’
10. ‘Grote’ man was nu guard
Jeremy van ’t Nederend (17
punten), op de voet gevolgd
door Roger de Haak (16).
Sander Verboom en Robert
ten Pierik maakten beide
15 punten. Jongeling Niels
Crabbendam (zaterdag sterk
in de rebound) was goed voor
13 punten.
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futsal
ZSC’04 pakt periodetitel

Voor ZSC’04 was de voorbije week er één van uitersten.
Eerst moesten de Zandvoorters bij het toch zwakker geachte Kennemerland twee punten inleveren, terwijl een
paar dagen later weer drie punten konden worden bijgeschreven tegen het Haarlemse United/DAVO.

David Konijn tussen twee verdedigers

Tegen Kennemerland werd er
ondermaats gevoetbald. “Tot
aan het strafschopgebied
ging het goed, maar daarna
was het dramatisch. We kregen de bal er niet in”, aldus
coach Marcel Paap over deze
wedstrijd. ZSC’04 speelde in
het uitduel gelijk met 2-2.
Heel wat zonniger verliep het
thuisduel tegen United/DAVO.
Deze wedstrijd telde nog mee
voor de eerste periode. ZSC’04
opende de score waarna het
uitliep naar 2-0, maar de
Haarlemmers konden uitstekend volgen en bleven in
de buurt. In de tweede helft
maakten de Zandvoorters
het verschil, mede omdat de

ploeg nagenoeg compleet
was. Alleen Mitchell Post was
verhinderd, maar daardoor
konden anderen weer meer
tot hun recht komen. ZSC’04
won met 10-5 overtuigend
van United/DAVO, dat er in de
tweede helft nauwelijks aan
te pas kwam. “We kunnen in
ieder geval aan het eind van
het seizoen meedoen voor
promotie”, was het commentaar van aanvoerder Michel
van Marm.
De volgende wedstrijd van
ZSC’04 is op vrijdag 12 december in de Korverhal
in Zandvoort. Dan zal OS
Lusitanos de tegenstander
zijn.

adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles
wat in Zandvoort leeft. De adverteerders in de krant van deze week zijn:
Administratiekantoor K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Bertram & Brood
Beter Mobiel
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Café ‘t Badeendje
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Danzee
Dierenarts Dekker
Dorsman Assurantiën
Ed Onel Home Decoration
Filoxenia Greek Cuisine
Gemeente Zandvoort
GBZ
Greeven, Makelaardij o.g.
Harocamo
IJzerhandel Zantvoort
Jobtide

Lukon Tweewielers
OHD
P. van Kleeff
Pluspunt
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Vitaress Full Service
Vof Cocarde
Vrijehuizenmarkt.nl
Zandvoort Optiek

Kerstactie:

Boudoir by Sara
Etos
Hema
Kroon Mode
Lavogue
Music Store
Parfumerie Moerenburg
Shanna’s Shoe Repair
& Leatherwear
Slinger Optiek
Zaras, Café Restaurant
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Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR Zandvoort Tel: 023-5 715 715

2-onder-1 kap

www.cvl.nu

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie

terras én balkon

ruim balkon

Witte Veld 66

Ronald Ketellapperstraat 35

Stationsplein 13/11

Goed onderhouden royale 2 onder 1 kap villa, gelegen aan de rand van Park
Duijnwijk, met 4 zeer ruime (slaap)kamers, heerlijke ruime L-vormige woonkamer met haard, allen met goede lichtinval. Zonnige tuin op het zuiden met
achterom, garage en oprit voor meerdere auto’s.

Bent u op zoek naar een appartement maar u wilt wel een tuin, kom
dan naar deze 3-kamer maisonnette in het gezellige en kindvriendelijke
Park Duijnwijk kijken. Behalve de zonnige achtertuin op het westen
met achterom heeft deze woning ook een balkon welke uitkijkt over de
binnentuin van complex Korinthe. De woning beschikt over 2 slaapkamers,
een lichte woonkamer met half open woonkeuken en ook de inpandige
parkeerplaats willen wij niet onbenoemd laten.

In Residence “Monopole II” op nog geen 150 meter van het strand gelegen,
ruim 3 kamer appartement op de 4e etage met 2 slaapkamers en een ruim
zonnig balkon op het westen met zeezicht. Het complex biedt alle gemakken zoals een afgesloten parkeerkelder, lift en goed beveiligde entree.

t
t
t
t
t

Buitenzijde geheel geschilderd in september 2007
Alle ruimtes zijn zeer royaal
Gehele woning voorzien van houten vloerdelen
Centraal gelegen t.o.v. het strand, duinen, centrum en station
Gebruiksoppervlakte ca. 170 m²

Vraagprijs € 575.000,--

met zomerhuis

t Bouwjaar 2000
t Centraal gelegen t.o.v. strand, winkels en openbaar vervoer
t Gebruiksoppervlakte ca. 90 m²

Vraagprijs € 269.000,-- (incl. parkeerplaats)

t Royale living met zicht op zee
t Lift met beveiligingscode, video door entry systeem
t Gebruiksoppervlakte ca. 100 m²

Vraagprijs € 339.000,--

vrijstaand

groot dakterras

Van Speijkstraat 25

Van Speijkstraat 2/37

Brederodestraat 28

Wat een ruimte!
Dit royale half vrijstaande woonhuis met oprit en achterom, is gebouwd in
de 20-er jaren, beschikt over fraaie authentieke details, 6 slaapkamers in het
woonhuis en het zomerhuis heeft nog eens 2 kamers en een eigen entree.
Het strand is op loopafstand te bereiken evenals het openbaar vervoer en het
centrum van Zandvoort.

Zeer royale maisonnette met 3 verdiepingen, 4 slaapkamers, dakterras op
het zuiden van ca. 35 meter met een vleugje zeezicht, zonnig balkon op het
zuidoosten en eigen parkeerplaats in de inpandige parkeerkelder.
De woning is goed onderhouden, ligt op loopafstand van het centrum,
station en het strand.

Heerlijk wonen in een vrijstaand huis aan de mooie Brederodestraat!
Deze sfeervolle woning, gebouwd in 1914, heeft alle ingrediënten in zich om
echt “thuis” te komen; een woonkamer met serre, open haard, boekenwand,
eetkamer met openslaande deuren naar de romantische achterplaats met
privacy. ….. Kortom, wij nodigen u graag uit voor een bezichtiging om zelf
de sfeer te komen proeven.

t
t
t
t

Zomerhuis met 2 kamers, douchegelegenheid en keuken
Goed onderhouden
Geheel voorzien van dubbele beglazing
Gebruiksoppervlakte ca. 165 m²

Vraagprijs : € 398.000,--

t Multifunctionele ruimte van ca. 41 m² op de 3e etage met openslaande
deuren naar aangrenzend zonnige dakterras
t Eigen parkeerplaats in de parkeerkelder
t Zeer gezonde Vereniging van Eigenaren
t Gebruiksoppervlakte ca. 150 m²

Vraagprijs € 359.000,--

t
t
t
t

Zeer goed onderhouden en goed geïsoleerd
Originele paneeldeuren in alle vertrekken
Gunstig gelegen nabij zuidduinen, strand, winkels en openbaar vervoer
Gebruiksoppervl. ca. 110 m², perceeloppervl. 139m²

Vraagprijs € 398.000,--
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Het wekelijkse nieuwsblad
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl
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Courant

Actueel

7

Evenementen in
de Kerstvakantie

• Kerststol met of
zonder spijs € 5,95
• Tulband € 5,95
• Roomboter
kerstkrans € 8,95
Div. kerstchocolade en
schuimkransjes
Kom en proef onze oliebollen
en appelbeignets

Expositie

Zie onze advertentie op de achterpagina

Actueel

15

De Biltstars in
kerstconcert

Schooljeugd maakt
kennis met Oorlogswinter

Sport

22

Jongeren delen
kerstpakketten uit

Nipte winst
voor futsallers

6o jaar Wim Hildering met
opvoering van ‘De Jantjes’

In het kader van de ilm Oorlogswinter heeft Cinema Circus

Zandvoort de afgelopen weken veel activiteiten georganiseerd in Zandvoort. Daarbij kregen ze medewerking van

vrijwilligers van diverse organisaties. Om extra aandacht te

besteden aan de oorlogsjaren, bezocht de examenklas van
het Wim Gertenbach College afgelopen maandag de Zandvoortse gedenkmonumenten op een bijzondere wijze.

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

De cast van ‘De Jantjes’

Een spektakel moest het worden en dat wérd het ook. De jubileumuitvoering van toneelPrettige Kerstdagen
veel geluK, gezondheid
en succes in het
nieuwe jaar.
Michel & anita
wegens vakantie
zijn wij van
25 december t/m
5 januari gesloten

sea optiek
zichtbaar Beter

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74
Vrijdag koopavond

De Mannetjes
Jeeps in de duinen

vereniging “Wim Hildering”oogstte met het bekende volkstoneelstuk ‘De Jantjes’ groot
succes. Twee avonden en een middag stampvolle zalen: wie doet het ze na?
De Jeeps mochten bij hoge uitzondering de duinen in | foto: Rob Bossink

door Nel Kerkman

De Zandvoortse leden van
Keep them Rolling gaven
(op persoonlijke titel) hun
medewerking aan een unieke tocht naar het oorlogsverleden. Er waren in totaal
7 Jeeps en 1 Dodge die de 40
leerlingen en 2 leerkrachten vervoerden naar de
Amsterdamse Waterleiding
Duinen. Bij hoge uitzondering verleende Waternet,
beheerder van de AWD,
aan de 8 legervoertuigen

een onthefing in het wandelgebied. Leden van het
Zandvoorts Bunkermuseum
reden mee om uitleg te geven over het bunkerdorp
dat in de duinen verscholen ligt.

Wim Gertenbach

De leerlingen van klas 4
brachten een bezoek aan
het gedenkmonument
waar in 1945 een Britse
Halifax is neergestort,

vervolg op pagina 3

door Lienke Brugman

Direct bij de entree van De
Krocht was de ontvangst al
sfeervol. Een baldakijn, brandende kaarsen in lantaarns en
een heus straatorgel compleet
met ‘mansbakkie’ gaven al direct aan, dat de bezoeker iets
bijzonders ging bijwonen.
Petje af voor regisseur Ed
Fransen en zijn team, waarbij
niet alleen de 24 spelers behoorden; ook 11 kinderen gaven het stuk een vrolijke noot
door spelletjes spelend op het

toneel de sfeer van vroeger
weer te geven. Touwtje springen, spelen met een diabolo,
welk kind doet het nog? Hier
werd het met overtuiging gespeeld in kleding van vroegere
jaren, ontroerend om te zien.

nige logementhoudster de
touwtjes strak in handen
heeft. Ze heeft een onderonsje met buurvrouw Bet (Ina
Vos) en spant samen om haar
zwierige zoon te koppelen aan
blonde Greet.

Het verhaal van ‘De Jantjes’ is
bekend. Deze Hollandse jongens vertrekken voor zes jaar
naar Indonesië, hun verliefde
meiden en verdrietige ouders
achterlatend. In het logement
van Tante Piet komt de hele
buurt een borreltje halen of
zich warmen, waarbij de vin-

Het gaat te ver om de namen
te noemen van alle spelers.
Maar Lucie Peet (Tante Piet)
was weer in topvorm evenals Carolien Bluijs en Paul
Olieslagers als Na Druppel en
Mop. Zo goed getypeerd

vervolg op pagina 3

5 januari - Nieuwjaarsreceptie Gemeente Zandvoort
Ook u bent van harte uitgenodigd.
Meer informatie staat in de gemeente-advertentie in deze krant.

Kerstconcert
Zondag 21 december 2008

Gewijzigde openingstijden gemeentehuis
Wanneer open – wanneer dicht?

De Biltstars

‘Het zou een goede,
jaarrond, toeristische attractie
kunnen worden’

o.l.v. Harold Lenselink
Locatie: Protestantse kerk,
Kerkplein 1
Aanvang: 15.00 uur
(kerk open: 14.30 uur)
Toegang: gratis

www.classicconcerts.nl

U ziet het in de gemeente-advertentie in deze krant.

Auto Strijder
Zandvoort

Start inspraak Visie Wonen,
Welzijn en Zorg gemeente Zandvoort
U ziet het in de gemeente-advertentie in deze krant.

1

waterstanden
Hoog

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

U ITVAARTCENTRUM H AARLEM

Laag

december w
Do 18
Vr 19
Za 20
Zo 21
Ma 22
Di 23 00.26
Wo 24 0 1 .1 4
Do 25 0 2 .1 5

a

03.04
04.54
05.40
06.25
07.20
08.14
09.26
1 0.05

Hoog

t

07.36
08.36
09.30
10.24
11.46
12.35
13.35
14.25

Hoog

Laag

e

15.19
16.15
1 7. 2 4
18.36
19.36
20.46
21.45
22.55

r

19.59
21.06
22.05
23.26
-

19 december 2008
Al 40 jaar getrouwd, absoluut verdiend!

Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

A LT I J D
B I J

D I R E C T E
H U L P
OV E R L I J D E N

kerkdiensten
ZONDAG 21 DECEMBER
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
www.aap-parochie.nl
10.30 uur pastor D. Duijves
RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur dienst in St. Agatha te Zandvoort

wOENsDAG 24 DECEMBER
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
23.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
19.00 uur pastor D. Duijves
23.00 uur pastores D. Duijves en C. van Polvliet

We love you forever!
Liefs Sandor & Jolanda, Peter & Mandy, Ichelle & Kayisha

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~
~ Verzorging van overledene ~
~ Begeleiding voor nabestaanden ~
~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~

RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan 9, Aerdenhout
19.00 uur pastor C. van Polvliet
21.00 uur pastores D. Duijves en C. van Polvliet

DONDERDAG 25 DECEMBER (1e kERstDAG)
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur pastor D. Duijves
RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor C. van Polvliet

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Buitenschoolse opvang De Boomhut
Voor-, tussen-, naschoolse en vakantie opvang.

Voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

colofon

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@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

Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort

Wij zijn bedroefd om het overlijden van

Bert de Vries
oud-directeur van de Oranje Nassauschool
Wij wensen Mea, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Team Oranje Nassauschool
2

Druk: Dijkman offset

Visseringsweg 40 - Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06-1139 1478 • info@zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl
Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind.
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.
Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer • Plezier
Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten
Flemingstraat 55
T: 023 – 57 173 73 / 57 40 330
info@pluspuntzandvoort.nl

cartoon

•
•
•

2041 VW Zandvoort
F: 023-57 16 865
www.pluspuntzandvoort.nl

Hans van Pelt

De komende 2 weken komt de Zandvoortse Courant een dag eerder uit:
Week 52: woensdag 24 december – Week 1: woensdag 31 december
Deadline voor aanleveren van kopij en advertenties: maandag 10.00 uur

Politiek

Projecten & Thema’s, d.d. 10-12-2008

Samenwerking met woonregio Velsen onzeker
De raadscommissie P&T ziet geen heil in een samenwer- Structuurschets
king met de woonregio Velsen. Dat werd donderdagavond De vraag hoe Zandvoort zich
tot 2040 zou moeten ontwikduidelijk na de discussie over dit onderwerp. Naast deze
kelen, stond centraal tijdens
discussie nam wethouder Toonen het beleidsplan van het een tussenrapportage over
Bunkermuseum in ontvangst, werden de argumenten de ontwerp structuurvisie.
van mevrouw Dekker van Villa Terre Panache aangehoord Belangrijkste discussiepunt
en werd op integrale basis informatie verschaft over de was of Zandvoort behoefte
heeft aan een toeristische hastand van het ontwerp structuurvisie.
ven. Voor die haven zou een
De samenwerking door bleek dat ook de andere plaats gezocht kunnen worden
gemeenten bij de verde- participerende gemeen- in de omgeving van het circuit,
ling van woningen in Zuid- ten in meerderheid nog waar een bundeling van sportKennemerland werd enkele niet positief gereageerd gerelateerde accommodaties
jaren geleden uitgebreid hadden, was de conclu- zou ontstaan. Ook de mogelijkmet de Haarlemmermeer. sie voor de commissie heid de haven te situeren voor
Nu wordt voorgesteld de duidelijk. Men zag geen het dorp en of in het zuidelijk
regio opnieuw te vergroten nut in de uitbreiding. deel van de gemeente werd
met de gemeente Velsen Onduidelijk bleef hoe besproken. Een haven zou on(op wijk Velsen Noord na). B&W verder zal gaan derdeel kunnen uitmaken van
Wethouder Bierman kwam met dit voorstel: sepone- een nog nader door de rijksmet het voorstel, maar ren of alsnog in de raad overheid vast te stellen kusttoen na enige discussie brengen.
verdedigingssysteem.

vervolg - Schooljeugd maakt kennis met Oorlogswinter
waarbij 6 Britten om het
leven zijn gekomen, en vervolgden hun tocht naar het
Rozenwaterveld waar het
bunkerdorp ligt. Daarna reden de twee groepen naar
de Algemene begraafplaats
en kregen een rondleiding
van Christien Kemp langs de
10 oorlogsgraven. Uiteraard
werd er ruime aandacht besteed aan het graf van de
naamgever van de school,
Wim Gertenbach. Hij was de
drukker van de verzetskrant

Het Parool, die vanaf het
begin van de oorlog werd
gedrukt aan de Achterweg
in Zandvoort. OP 5 februari
1943 is hij gefusilleerd op
vliegveld Soesterberg.

maar ook zó goed gekleed
en geschminkt door de
overige medewerkers van
Wim Hildering. Vakwerk.
Ook niet te vergeten zoon
Leendert, goed gespeeld
door nieuwkomer Marc
Heijboer-de Jager. Zijn
vrouw Doortje (Patricia
Zonneveld) wordt mishandeld door hem. Ze speelde
deze rol zo overtuigend dat
de hele zaal medelijden
met haar had. Uitstekend
spel ook van Blonde Greet
(Wendy Jacobs) en Jans

(Martine Adegeest). Rolvast
en uitstekend verstaanbaar
deden ze niet onder voor
de Jantjes zelf. Liëndo Bos,
Hein Schrama en Zakaria
als resp. de Schele, Blauwe
Toon en Dolle Dries, speelden de rol van hun leven.
Alleen Zakaria: spelen kun
je uitstekend maar zingen
op toneel moet je nooit
meer doen! Wie wel kon
zingen was Henk Jansen die
als orgeldraaier bijna professioneel ‘Aan de voet van
de oude Wester’ zong. Mooi

Oorlogswinter

Na de unieke tocht langs
alle plekken die verbonden
zijn met het oorlogsverleden van Zandvoort ging de
stoet weer terug naar het
startpunt, Circus Zandvoort.
Geschiedenisleraar Boulé

bedankte de vrijwilligers
voor de geweldige rit
en rondleiding. Belinda
Göransson, kwaliteitsmanager van Circus Zandvoort,
kreeg een welverdiend applaus. Zij had zich ingezet
om deze unieke tocht mogelijk te maken. Vervolgens
stormden de leerlingen de
ilmzaal binnen om de ilm
te bekijken. In de komende
geschiedenislessen zal er
nog veel over dit onderwerp
gesproken worden.

vervolg - 6o jaar Wim Hildering met opvoering van ‘De Jantjes’

begeleid door accordeonspel van Milly Zantvoort.
(Met als ‘achtergrondkoor’
de gehele zaal!)
Mensen, dit stuk was klasse. Wat een grandioos spel
hebben jullie geleverd in
dit huzarenstuk. Mooie
decorwisselingen, originele vondsten op dit toch
piepkleine toneel. 60 jaar
“Wim Hildering”, nog vele
jaren erbij; volgens mij leeft
de vereniging als nooit tevoren!

column

Kerstlampjes

Elk jaar na Sint komt bij mij
pas de stress. De zogenaamde “kerststress”. Is Sinterklaas
nog grappig? Gedichten maken (waar ik mijn hand niet
voor omdraai). Pepernoten
strooien. Speculaas enzovoort. Maar zodra die ouwe
Baas zijn hielen heeft gelicht
gebeurt het. Opeens. Lichtjes.
Bomen. Ballen en slingers.
In straten en winkels. En…
moet ik er ook aan geloven.
De ‘grote ladder’ komt uit de
schuur. En het kerstspul wordt
tevoorschijn getoverd. Of ik
het dan allemaal niet gezellig vind? Natuurlijk. Vooral als
alles hangt, staat en brandt.
Het jaarlijkse dilemma watvoor-soort-kleur-ballen-inde-boom-zullen-we-nemen
dient zich aan. Steeds weer
een vraag. O ja. Wat zullen
we eten. En bij wie. Bij jouw
moeder. Of bij die van mij.
Vragen we ze hier dit jaar!
Het is wikken en wegen. En
elk jaar weer heb ik ruzie met
die stomme kerstlampjes! Na
elk kerstfeest ruim ik ze keurig
op. Wikkel ze heel precies op
een langwerpig stuk karton.
Steek dan nog even de stekker
in het contact. Yes. Ze branden. En dan stop ik het hele
zaakje in een plastic zak. Maar
ik zweer je! Ook elk jaar zitten
die krengen weer in de knoop.
Kom ik handen tekort om
die dingen weer netjes in de
boom te krijgen. En zitten ze
er eenmaal in? Dan WEIGERT
er opeens weer een gedeelte.
#@$%@#$#. “Niet schelden.
Vrede op aarde”, hoor ik mezelf mompelen. En pruts weer
een klein nieuw slingertje erbij. Om het ontstane gat op te
vullen. Gelukkig komt die enge
nep Sinterklaas (de Kerstman)
niet langs.
Ach. Het wordt toch een rustige kerst dit jaar. De kinderen zijn op stap of moeten
werken. Dus zet ik dit jaar de
kerstboom maar buiten. O ja.
Heb ik tóch nog dat
gehannes met die
buitenlampjes. Kerst?
Gezellig toch? Laten
we er iets moois van
maken. Fijne dagen
toegewenst.

Lienke Brugman

familieberichten
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Decembermaand ……?
Geschenkenmaand …………!
De decembermaand is traditioneel de jaarlijkse periode om geschenken te geven en te krijgen. Bijna altijd
extra feestelijk verpakt door de cadeauwinkel. En veel van
die geschenken zitten dan weer op, aan of in kartonnen
verpakkingen.
Hoe het ook zij, in december hebben we traditioneel erg
veel papier en verpakkingskarton. Zonde om dit bij het
gewone huisvuil te gooien. Apart inleveren is dan wel een
ideale mogelijkheid.
Gelukkig staan inmiddels bij ruim 3000 huishoudens
in Zandvoort speciale oud-papierbakken. Daar kan het
allemaal moeiteloos in. Voor alle andere adressen zijn er de
oud-papierbakken verspreid in het dorp of bij de scholen
en verenigingen. Afvoermogelijkheden genoeg!
Samen houden we ZANDVOORT SCHOON!?

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF
levering en plaatsing
van alle glassoorten
vrijblijvende offerte!
023 5720480/06 41374921

Gemeenschapshuis
ZOEKT U RUIMTE VOOR
EEN BRUILOFT, FEEST,
VERGADERING,
CLUB OF PARTIJ
KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

Ab v.d. Moolen

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIDSSTRAAT 17
TEL. 573 14 47 MOB. 06-10792723

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

1e en 2e Kerstdag
Kerstmenu à €39,50
of à la carte
Met live muziek Reserveer tijdig

???

Grand Café Danzee - Kerkplein 8 - T. 023 571 22 52
4

weer als vanouds. Gezellig ingerichte kerstkramen stonden in een
kring op het overdekte pleintje met zelfgemaakte producten van

cliënten van de woonvorm. Ook de levende have, kippen, schapen
en konijnen waren aaibaar aanwezig. Mocht u de kerstmarkt

gemist hebben en toch in kerststemming willen komen, bezoek
dan één (of meer) van onderstaande evenementen.

19 december:
Kinderkerstfeest

de “Lijsterhof”
Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen
Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
en volgens afspraak
Lijsterstraat 7 - 2042 CH Zandvoort - Tel. (023) 571 58 47

Grieks Restaurant

24 december kerstavond
À la carte
Met live muziek

Vorige week woensdag was de kerstsfeer op de Brinck van Nieuw Unicum

Dierenartsenpraktijk

APK

Presenteert
Beide kerstdagen geopend
met à la carte menu

elke donderdag

Dagschotel
à € 9,75
Grieks Restaurant Filoxenia
Haltestraat 49 - Zandvoort
Tel.: 023-5734920
www.filoxenia.info

Wekelijks een
wisselend menu

MALLE MAANDAG
Maandag 22 december
Vanaf 22.00 uur
Met optredens van

EDDY WALSH
ADDIE TIMMERMANS
QUINCY
Begin je Kerst al op maandag met
een supergezellige feestavond!!!
Haltestraat 20 - Zandvoort 023-5720461

Met oog en oor
de badplaats door

Wat te doen tijdens de Kerstvakantie?

In de Protestantse kerk wordt
om 19.00 uur het jaarlijkse
kinderkerstfeest gevierd.
Een spetterende kerstmusical over het meisje met de
zwavelstokjes. Er worden
bekende liedjes gezongen
en het echte kerstverhaal
wordt verteld. Kinderen die
de liedjes van de musical
kennen worden van harte
uitgenodigd om deze avond
ook aan de musical mee te
werken.

Advies over en verkoop van NIOXIN.
NIOXIN Producten zijn speciaal voor huidproblemen
zoals roos, eczeem, psoriasis en chemotherapie.
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20 december:
Sprookjeswandeling

In het dorp is van 18.00 tot
20.20 uur voor ouders en
kinderen (3 – 12 jaar) een
sprookjesachtige avond. De
start is vanaf het muziekpaviljoen, op het Kerkplein is
veel te doen en te zien. Er is
een vrolijke muzikale uitvoering van een sprookje en je
kunt meedoen met een poppenkastvoorstelling. Er wandelen sprookjesiguren rond
waarmee je ook op de foto
kunt. De avond wordt afgesloten met het zingen van
kerstliedjes en het oplaten
van een wensenballon. De
optredens vinden plaats in
de kerk, het muziekpaviljoen
en de verwarmde en sfeervol aangeklede terrassen van
Grand café Danzee en café
Koper. Op vertoon van de
deelnamekaart à € 1 krijgen
de kinderen chocolademelk
en poffertjes.

21 december:
Zandvoorts Mannenkoor

IJs en weder dienende zal het
Mannenkoor tussen 14.00 en
15.00 uur een optreden verzorgen in het muziekpaviljoen aan het Raadhuisplein.
Er zullen voornamelijk kerstliederen ten gehore gebracht
worden. Komt allen tezamen
en geniet van de zang en van
het in kerstsfeer versierde
paviljoen.

21 december:
Classic Concerts

In de Protestantse kerk organiseert Classic Concerts een
kerstconcert met De Biltstars.
Vanaf 15.00 uur (kerk open
14.30 uur). Lees elders in de
krant de aankondiging.

gehore brengt in kerken en
verzorgingshuizen. De groep,
in het Nederlands ‘De vrolijke
zangers’, zingt zondag speciieke Christmas carols, waarvan een groot aantal uit de
tijd van de Engelse schrijver
Charles Dickens (1812-1870).
Ook worden enkele Franse
en Duitse kerstliederen gezongen. Op diverse plekken wordt in het centrum
meerstemmig gezongen in
Dickensiaanse stijl. De opbrengst van sponsoring en
collecte gaat net als vorige
jaren naar de ‘stille armen’ in
de regio.

24 december:
Openlucht Kerstzang

21 december:
Jazz in Zandvoort

In een kerstsfeer omgetoverde De Krocht geeft het
trio van Johan Clement een
Jazz concert, met als gast de
zanger Ronald Douglas. Het
belooft een bijzondere middag te worden, de kosten van
het concert zijn € 15,00 en
aanvang is om 14.30 uur.

21 december:
I Cantatori Allegri

Zingen voor het goede
doel. Dat doet kamerkoor I
Cantatori Allegri zondagmiddag in het Zandvoorts dorpscentrum. I Cantatori Allegri
is een groep geoefende zangers uit Zandvoort en omgeving, die graag met elkaar
meerstemmige muziek ten

Voor de 9e keer wordt op
Kerstavond om 21.00 uur
het Kerkplein voor café
Koper gevuld met warme
klanken door het Gemengd
Zandvoorts Koper Ensemble.
Ook dit jaar is de samenzang
onder leiding van Minoeska
Sas en Henk Holsteijn op
piano. Nieuw dit jaar is de
muzikale ondersteuning van
violist Louis Schuurman. In
de sfeer van Charles Dickens
wordt een kerstrepertoire
gebracht, bestaande uit
bekende klassieke kerstliederen. Het terras van café
Koper is verwarmd en op het
plein branden vuurpotten.
Iedereen is van harte welkom om mee te zingen. Er
zijn liedteksten verkrijgbaar
voor een symbolisch bedrag.
De opbrengst gaat naar de
Stichting Comité Bijzondere
Hulp Zuid-Kennemerland die
de minder bedeelden in onze
maatschappij bij staat.

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Brandveiligheid

In de folder van de brandweer staan tips hoe u veilig een (kerst) feest kunt
vieren. Neem de tijd om
kritisch te kijken naar de
brandveiligheid. De versieringen, de vluchtroutes,
het aantal feestgangers.
Het zijn allemaal factoren
om rekening mee te houden. Ook gaat het soms
om simpele dingen. Zet
bijvoorbeeld kaarsen altijd
in een stevige houder op
een vlakke ondergrond. en
steek bijvoorbeeld kaarsen
in brandbare kerststukjes
niet aan. Staat uw kerstboom stevig en niet bij
een vluchtweg? Rol kabelhaspels helemaal uit maar
let wel op dat niemand er
over struikelt. Draai niet het
lampje los om de feestverlichting uit te doen
maar haal de stekker
uit het stopcontact.
Deze en nog veel meer
tips vindt u op www.
brandweer.nl of ga
naar de brandweerkazerne voor de folder.

Afscheid secretaris
KNRM

Fred Lenderink heeft zijn
stokje als secretaris van
de KNRM na 5½ jaar inspanningen doorgegeven.
Voorlopig neemt penningmeester Nico van
Schooneveld de secretarisfunctie waar. Later besluit
de plaatselijke commissie
deinitief wie de secretaris
wordt. Lenderink blijft als
vrijwilliger verbonden aan
de KNRM. Zijn verdere inzet zal plaatsvinden op het
hoofdkantoor in IJmuiden.
Hij bedankt iedereen voor
de ijne samenwerking.

De vrolijke zangers

Op 21 december zingt het kamerkoor I Cantatori Allegri
weer bekende specifieke
Christmas carols in het
dorp. De opbrengst van hun
mini optredens gaat naar de

Stichting Comité Bijzondere
Hulp Zuid-Kennemerland die
mensen (de stille armen) een
inancieel steuntje in de rug
geef. Dit jaar is de ondernemersvereniging OVZ hoofdsponsor en schenkt de stille
armen een bedrag van € 250.
Kaashuis Tromp sponsort het
natje en droogje van de elf
zangers. Daarnaast zijn er
inmiddels drie cosponsors:
Metselbedrijf Kaufmann en
Autobedrijf Zandvoort en
iemand die anoniem wenst
te blijven. Sponsors kunnen
zich nog melden via zangstudio-versteege@zonnet.
nl. De namen worden net
als vorig jaar genoemd op
de site www.zangstudioversteege.com.

Al 40 jaar sportief

Rob Harkamp, wellicht beter bekend als Rob Snor, is
op donderdag 11 december
in het zonnetje gezet omdat hij al 40 jaar recreatief
volleybalt. Eerst bij sportschool Wim Buchel, later
bij Kenamju. Zijn huidige
teamgenoten hadden enkele oud-volleyballers uitgenodigd voor een hapje en
een drankje bij Kenamju. De
bijeenkomst kreeg de vorm
van een reünie. Ook Wim
Buchel, die in 1968 met de
sportschool begon aan de
A.J. van der Moolenstraat,
was aanwezig. Voor Rob
was het spontane feestje
een complete verrassing
en hij toonde zich zeer content met alle aandacht. Hij
hoopt, volgens eigen zeggen,
nog vele jaren een balletje te
kunnen slaan.

Legervoertuigen show

Op zondag 21 december
vanaf 13.00 uur organiseert
Circus Zandvoort, in samenwerking met enkele leden
van Keep them Rolling afd.
Zandvoort plus enthousiaste eigenaren met legervoertuigen, op het Gasthuisplein
een unieke schouw. Op het
Gasthuisplein staan Jeeps,
Dodges, motoren en nog
veel andere legervoertuigen
te pronken. De eigenaren
van deze unieke voertuigen
geven uitleg en na 16.00 uur
is er voor de liefhebbers nog
een klein rondje door het
dorp.

Babbelwagen

Ook op 21 december geeft de
Babbelwagen vooraf aan de
ilmvoorstelling een presentatie met foto’s over de
afbraak van Zandvoort.
Marcel Meijer zal daarbij het een en ander
vertellen. Deze presentatie is in combinatie
met de ilm maar men
kan het ook afzonderlijk
mee beleven, de kosten
zijn dan 1 euro. U bent
om 19.00 uur van harte
welkom in het Circus
theater Zandvoort. De ilm
Oorlogswinter begint om
20.00 uur.

Kerstpakket

Wilt u uw kerstpakket weer
afstaan aan gezinnen die
het beter kunnen gebruiken? Dan kunt u uw pakket op vrijdag 19 december
tussen 11.30 en 13.00 uur in
de ontmoetingsruimte van
de St. Agathakerk aan de
Grote Krocht afgeven. Van
de kerstpakketten worden
weer afzonderlijke pakketten gemaakt voor gezinnen,
ouderen en alleenstaanden
die daardoor blij verrast
kerstmis 2008 met goede
gevoelens en andere ogen
tegemoet zien. Alvast hartelijk dank namens de diaconale werkgroep van de
AAP-parochies.
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Ada Mol opent
‘Zandvoort en Zo’

De Biltstars verzorgen
kerstconcert

Het van de televisie bekende koor De Biltstars, onder lei-

Als alles meezit kunnen de bussen van lijn 80 en 81 van

Niet één maar drie bijzondere gebeurtenissen passeerden

van stichting Classic Concerts verzorgen. Dit koor, dat vier-

de busweg rijden. Daarmee heeft de aannemer de beloof-

tijdens de vernissage de revue.

ding van dirigent Harold Lenselink, zal het kerstconcert

en achtstemmige jazz- en popmuziek ten gehore brengt,
bestaat pas sinds 2000 en is nu al een van de toonaangevende koren van Nederland. Het kerstrepertoire van

De Biltstars zit er goed in vanwege de opnames voor hun
kerst-cd Follow that Star.

De opening werd verricht door Ada Mol

door Nel Kerkman

Klantvriendelijke winkelmedewerkers
Handig technisch personeel
Gastvrije horeca medewerkers
Praktisch schoonmaakpersoneel
Flinke medewerkers voor in de bouw
Dus, ben je op zoek naar leuk en goed betaald werk? Ga dan naar onze vestiging
aan de Hogeweg 56C in Zandvoort of bel even voor een afspraak: 023-8887340
Jobtide uitzendbureau, het uitzendbureau dat écht om zijn werknemers geeft!

In verband met de feestdagen is het kantoor van

24 en 31 december a.s. gesloten
Vanaf 5 januari zijn wij weer gewoon bereikbaar.

Wij wensen u prettige feestdagen
en een voorspoedig 2009
Kostverlorenstraat 121, Zandvoort
Telefoon: 023 57 168 41, E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl
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Lokale Belastingen?
Leges kosten, vergunningen, precario enz. omhoog of omlaag?
Bent u voor of bent u tegen? In beide meningen is de
Fractie van Gemeente Belangen Zandvoort geïnteresseerd.
Inventarisatie: maandag 22 december om 20.00 uur
Evaluatie: donderdag 8 Januari 20.00 uur.
Wij verwachten u beide avonden in Het Gemeenschapshuis,
Louis Davidsstraat 17
Voor diegenen die 22 december niet aanwezig kunnen zijn
op onze inventarisatieavond, bij deze hele fijne kerstdagen,
een goede jaarwisseling en een gelukkig nieuwjaar!

Werk kruispunt
bijna gereed

De opening van de nieuwe tentoonstelling in het Zand-

voorts Museum ‘Zandvoort en zo’ had een bijzonder tintje.

Jobtide uitzendbureau
is voor verschillende
opdrachtgevers op zoek naar:
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In eerste instantie ging de belangstelling uit naar de twee
Zandvoortse kunstenaars Yvon
Schoorl en Rietje Meijer. Zij
waren het stralende middelpunt van de tentoonstelling.
Maar ook vrijwilligster van het
museum Petra van Elst werd
door beheerder Sabine Hulst
in het zonnetje gezet. Van
Elst was met nog een aantal
Zandvoorters op 11 december
door de gemeente uitgekozen als ZAPPER (Zelfstandige
Afval Pakkers). Tenslotte vroeg
wethouder Gert Toonen aandacht voor de prijswinnaars
die hadden meegedaan met
de vraag: welke locatie is geschilderd op het schilderij van
J.H.B. Koekkoek? Dit schilderij
was de eerste aankoop (2007)
van Sabine Huls bij veilinghuis
Sotheby’s voor de gemeente
Zandvoort. De winnaars ontvingen uit handen van Toonen
een museum jaarkaart.

Toeval

Afzonderlijk van elkaar meldden Yvon Schoorl en Rietje
Meijer zich aan bij de beheerder Sabine Huls voor een tentoonstelling. Omdat de kunst
diverse raakvlakken met elkaar
hebben nodigde Huls de dames uit voor een oriënterend
gesprek wat uitvloeide tot de
tentoonstelling ‘Zandvoort
en Zo’. “Het lastigste gedeelte
van een tentoonstelling”, vertelt Hulst in haar welkomsttoespraak, “is hoe en wie gaat

de opening verrichten?” Haar
keus viel op Ada Mol die sinds
kort is gekozen tot Dichter bij
Zee. Vooraf heeft Mol de schilderijen bekeken en met een
toepasselijk gedicht belichtte
ze de getoonde kunst. Na de
voordracht nodigde museumvrijwilliger Hans Gansner
de aanwezigen op een bijzondere wijze uit om de kunst
te gaan bekijken. Gekleed als
Zandvoortse badman met
rode broek en op blote voeten
toeterde Hans de genodigden
naar de goede richting.

Duo tentoonstelling

De getoonde kunstwerken
zijn harmonieus bij elkaar
gebracht en de twee zelfportretten geven de scheiding
aan. De schildertechnieken
van de beide kunstenaars
zijn zeer divers en ook de
kleurkeuze is verschillend
en daardoor is de combinatie zeer verrassend. Zowel
Schoorl als Meijer tonen in
hun kunst de liefde voor de
badplaats. De woorden van
Ada Mol in haar gedicht geeft
de schilderkunst perfect
weer: “Expressie, impressie,
emoties, impulsief vanuit het
brein, vormvast via de hand
op doek gezet.”
De tentoonstelling Zandvoort
en Zo is tot 25 januari 2009 te
bezichtigen in het Zandvoorts
Museum, geopend woensdag t/m zondag van 13.00 tot
17.00 uur. (Gesloten op: 25, 26,
31 december en 1 januari).

De Biltstars staat voor negen gedreven zangers en
zangeressen met veel muzikale kwaliteit en uitstraling. Ze zingen a capella,
soms lekker vette, soms
subtiele, maar altijd verrassende arrangementen,
van klassiekers tot speciaal
voor hen geschreven werken. De optredens spreken
een breed publiek aan, van
jong tot oud, mede door
de humor en het theatrale
aspect van hun show. Het

concert in Zandvoort kent
een programma van 21
kerstnummers in allerlei
talen, waaronder een aantal zeer bekende.
Het kerstconcert, dat zoals
gebruikelijk gratis toegankelijk is, vindt plaats op
zondag 21 december in de
Protestantse kerk aan het
Kerkplein en begint om
15.00 uur. De kerk is om
14.30 uur open. Na aloop is
er een openschaalcollecte.

Gemeente zoekt minima
voor eindejaaruitkering
De gemeente Zandvoort is nog steeds op zoek naar inwo-

Connexxion vanaf vrijdag 19 december weer ‘normaal’ over
de openstelling, voor kerst 2008, gehaald. De werkzaamheden vorderen dermate goed dat de provincie, verant-

woordelijk voor het openbaar vervoer in Noord-Holland,
dat aan de gemeente kenbaar heeft gemaakt.
Het ligt in de bedoeling dat de
bussen zowel naar het centrum als ervandaan over de
nieuw geasfalteerde busweg
gaan rijden. Het werk aan het
westelijke gedeelte van de
Tolweg is dan ook gereed. De
Kostverlorenstraat kan vrijdag eveneens in twee richtingen open. Ondertussen
rijdt het verkeer alweer
door de Haarlemmerstraat.

Voorlopig is de busbaan
alleen voor vergunninghouders en lijnbussen van
Connexxion opengesteld.
Een zogenaamde bussluis
zal hiervoor zorg dragen.
Wellicht kan er later meer
openstelling volgen maar dat
is afhankelijk van de reparatie van het bestemmingsplan Kostverlorenstraat en
omgeving.

€ 3000 voor project
“Hartekind”
Zandvoorter Nico Blom is sinds 1 december professor in de
kindercardiologie. Maandagavond ontving hij uit handen

van Rotary preses Jan Brabander een cheque ter waarde
van € 3.000 voor het project ‘Hartekind’.

ners van onze gemeente die van een salaris of uitkering
tussen 115% en 120% van de bijstandsnorm rond moeten
komen. Degene die nog geen formulier heeft gehaald, kan

zich nog melden. Zij kunnen in aanmerking komen voor
een eindejaarsuitkering van € 50.
De regering heeft besloten om voor mensen met
een inkomen tot 120 % van
het sociaal minimum (bijstandsnorm) een uitkering
van € 50 per huishouden
beschikbaar te stellen.
Wethouder Gert Toonen
(Sociale Zaken) doet een
dringende oproep op de
Zandvoorters: “De gemeente heeft vorige week
aan 500 mensen met een
inkomen tot 115 % van de
bijstandsnorm € 50 overgemaakt. De inwoners
tussen 115 en 120 % zijn
echter niet allemaal bij
ons bekend. 15 mensen uit
die groep hadden zich gemeld naar aanleiding van
onze eerdere oproep in de
Zandvoortse Courant. Ik
denk echter dat er meer
Zandvoorters zijn die recht

hebben op die € 50.”
De mensen die denken
recht op het bedrag van
€ 50 te hebben, kunnen
nog steeds langskomen
om een aanvraagformulier op te halen of zij kunnen bellen met de afdeling
Maatschappelijke zaken
en dienstverlening via tel.
5740100. Om te kunnen
beoordelen of zij recht hebben op deze toeslag mag
het maandelijks netto inkomen, inclusief vakantiegeld, niet hoger zijn dan:
€ 1.069,63 voor een alleenstaande; € 1.375,23 voor
een alleenstaande ouder en
€ 1.528,04 voor gehuwden
dan wel samenwonenden.
Laat uw kerstcadeau van de
regering niet lopen. U hebt
er recht op!

Jan Brabander overhandigde de cheque aan Nico Blom

Sinds 1978 is er een samenwerking tussen de afdelingen
kindercardiologie van zowel
het AMC in Amsterdam als
het LUMC in Leiden om kinderen uit Suriname tussen de
0-12 jaar met hartafwijkingen belangeloos in Nederland
te behandelen. In 2004 is dit
langdurige project gestopt
maar in plaats daarvan vliegt
een Nederlands team gemiddeld tien tot vijftien keer per
jaar naar Suriname om de kinderen daar te opereren. Dit is
mogelijk omdat de verbeterde
omstandigheden, zowel qua
scholing als apparatuur, dat

toelaten. Blom: “In bijzondere
en risicovolle gevallen, en dat
zijn er ongeveer 3 à 4 per jaar,
dient de operatie echter toch
hier in Nederland plaats te
vinden. En daar verzamelen
wij geld voor in. Zojuist is op 4
december het eerste patiëntje
succesvol geopereerd. De gemiddelde kosten bedragen in
totaal tussen de € 25.000 en
€ 30.000, waarvan € 7.500
door het Surinaamse ziekenfonds wordt betaald. De
kinderen verblijven ongeveer
drie weken hier en de ouders
kunnen dan in een Ronald
MacDonaldhuis terecht.”
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Dr. J.G. Mezgerstraat 135
140m
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Zandvoort

Dit zeer ROYALE 4-kamerappartement
heeft maar liefst 140 m2 woonoppervlakte en is gelegen op de 3e en hoogste
etage met een fraai uitzicht over het
dorp. De woning beschikt over TWEE
BADKAMERS en een DUBBELE GARAGE.

Printing People Zan
dvoort
Ontwerp
Huisstijlen
DTP
Flyers
Folders
Posters
Vlaggen
Spandoeken
Beachflags
Stickers
Beurssystemen
Textielbedrukking

Begane grond: entree met het

bellenbord, de hal en de lift, het trappenhuis en toegang naar de berging en
garages.

Vraagprijs appartement: € 485.000,= k.k.
Vraagprijs garageboxen: € 27.500,= per stuk k.k.

Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

3e etage: hal, zeer ruime living v.v.

(gas) openhaard en toegang naar het
zonnige terras. Complete keuken v.v.
diverse inbouwapp.
Drie (slaap)kamers, de “masterbedroom”
met toegang naar het balkon en een
luxe privé badkamer v.v. whirlpool.
De gastenbadkamer is v.v. een douchestoomcabine, beide badkamers zijn
tevens v.v. vloerverwarming en toilet.
De andere twee slaapkamers zijn
gelegen aan de achterzijde.

Algemeen: Strand op 100 meter afstand!
Servicekosten € 285,53 per maand;
Bouwjaar 1990;
Boiler en c.v. ketel Bosch bouwjaar 2007;
Een bezichtiging geeft een juiste indruk
van deze royale woning!!

Dorpsgenoten
Hebt u wel eens kennisgemaakt met de persoon die de
Zandvoortse Courant bij u in de bus stopt? Of maakt u
wel eens een praatje met degene die uw dagelijkse krant

of wekelijkse reclame bezorgd? Nou, ik dus niet! Vandaar
dat ik op bezoek ben gegaan naar de man die elke week

trouw mijn krantje bezorgt. Ik stel hem graag als dorpsge-

noot aan u voor, zijn naam is: Hans Seugling. Daarbij wil
ik niet alleen hem maar alle krantenbezorgers(ters) in het

zonnetje zetten die in deze koude, natte en donkere tijden
zorgen dat u voorzien wordt van de Zandvoortse Courant.

Heeft u folders, brochures, posters of een huisstijl nodig?
En u wilt advies over het ontwerp?
Maak vrijblijvend een afspraak en laat u adviseren.

Tel. 023-8887255

Printing People Group • Kleine Krocht 2
2042 JN • Zandvoort • zandvoort@printingpeople.nl
www.printingpeople.nl

• De Zandvoortse watertoren behouden.
• Veel Zandvoortse woningzoekenden willen in Zandvoort blijven wonen.
Daarom wil Sociaal Zandvoort dat deze groep voorrang krijgt
boven woningzoekenden buiten onze gemeente.
• Een betere invulling Wet Maatschappelijke Ondersteuning(WMO).
• Een uitgebreider minimabeleid.
• Betere en eerlijke communicatie tussen u en de gemeente. Bij planvorming
horen de wethouder en ambtenaren de wijk in te gaan. Dus niet achter uw rug
plannen doordrukken, samen doen is ons motto.
• Een integrale parkeervisie met als doel om dicht bij huis de auto te kunnen parkeren.

door Nel Kerkman

Hans Seugling

Ook in 2009 staat de fractie van
Sociaal Zandvoort voor:

Wij als fractie van Sociaal Zandvoort
wensen u een fijn kerstfeest en gezond
2009 toe en dat al uw goede wensen
mogen uitkomen.
Met een sociale groet,

• Subsidieregelingen voor Zandvoortse verenigingen eenvoudiger maken.
• Speelplaatsen en velden en groen behouden. Geen sloop daarvan voor woningbouw.
• Politiebureau 24 uur per dag bereikbaar.
• Zandvoortse huisartsen in het weekend weer bereikbaar maken.
• En nog veel meer.
U leest het; er is nog veel te doen in 2009.
Wil u de fractie ondersteunen, in welk opzicht dan ook, mail dan naar willempaap@versatel.nl
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Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

ten rond! Hij staat elke dag om vijf uur op en gaat dan om
half zes de wijk in. Vol trots laat Hans zijn bronzen beeldje
zien die hij als trouwe krantenbezorger van de Telegraaf
ontving. Als hij binnenkort de tien jaar heeft volgemaakt
ontvangt hij een zilveren beeldje. “Kranten bezorgen is een
gezond beroep”, vindt Hans. “Ik ben nog nooit ziek geweest.
Ook ga ik nooit op vakantie omdat elke dag voor mij vakantie is. Voor mij maakt het weertype niets uit, het is altijd
mooi buiten en vooral ’s ochtends heerlijk rustig. Op mijn
route kom ik heel veel herten tegen die niet meer op of om
kijken. Ze zijn aan mij gewend.”

Hobby’s
De wortels van Hans Seuglink (62) liggen in
Hans heeft geen tijd voor hobby’s.
hartje Amsterdam, daar is hij opgegroeid
Hoewel? Hij is een grote liefheben naar school gegaan. Na een studie
ber van jazzmuziek. Elke zondagbij het Amsterdams conservatorium
morgen luistert hij naar het
kwam hij als slagwerker terecht
jazzprogramma van ZFM en
bij Wim Sonneveld en later bij
onder begeleiding van de
Toon Hermans. Met Hermans
muziekklanken maakt hij
is hij vaak op tournee naar het
de stapels reclamefolders
buitenland geweest. Totdat hij
in orde. De muziek neemt
kennis maakte met zijn eerste
hij op en dat doet hij ook
vrouw die uit een zakenfamilie
met andere jazzzenders.
kwam. Het betekende dat Hans
Via zijn schitterende muals artiest stopte en samen met
ziekinstallatie laat hij mij
zijn vrouw een sigarenzaak in de
een van zijn duizenden casBijlmer begon. Tussen de bedrijven
settebandjes horen. “Maar
door snabbelde Hans als drummer na
verder heb ik geen echte hobby.
werktijd bij. Op 40 jarige leeftijd vond
Ik hoef niet naar een of andere
Hans het tijd worden om te stoppen met
sportclub want ik loop en iets genoeg.
Hans Seugling
zijn zaak en besloot richting de kust te verhuizen.
Met het bezorgen van de krant heb ik veel
Eigenlijk maakte het hem niet zo uit naar welke kustplaats.
contact met mensen. Ik moet zelfs opletten dat ik
Hij ruilde zijn Amsterdamse zaak met een huis in Zandvoort niet teveel klets want anders loopt mijn schema door de
en zo komt het dat Hans nu alweer 20 jaar een dorpsge- war. Tja, het lijkt allemaal zo gemakkelijk maar dat is het
noot is. Van deze jaren heeft Hans 9 jaar als achterwacht niet. Goed organiseren en zorgen dat iedereen tevreden
bij het Grandoradopark gewerkt en zorgde dat bij vertrek is. Ik heb nog nooit echte klachten gekregen en dat wil ik
van de gasten alles in orde was. Tussendoor ging hij 3 keer zo houden.”
per week naar Amsterdam om zijn vader te verzorgen.
Wat heerlijk als je zo ongedwongen kunt denken en leven,
Krantenbezorger
bedenk ik me wanneer ik na ons gesprek in een plensbui
In het begin bracht Hans de reclamefolders in zijn woon- naar huis iets. Hopelijk is het morgen voor alle krantenbewijk, het Tranendal, rond. Van lieverlede kwam er steeds zorgers droog! Voor mij zou het niets zijn, gelukkig denkt
meer bij zoals het bezorgen van het Haarlems Dagblad en niet iedereen daar zo over. Dus lieve Hans en met jou alle
de Telegraaf. Tegenwoordig brengt Hans, buiten de folders andere krantenbezorgers, dank je wel voor jullie geweldige
en de Zandvoortse Courant, elke dag 7 verschillende kran- inzet. Ga zo door!

Temperatuur stijgt
naar 10 graden

De gevoelstemperatuur zal aan het einde van deze week
zo’n kleine 17 graden hoger liggen vergeleken met die

van afgelopen zaterdag. Het was bijna snerpend koud
voorbije zaterdagmiddag onder bewind van een bij vla-

gen stevige zuidooster, windkracht 4-5. Bij een gemeten

luchttemperatuur van amper een graad boven het vriespunt op de Zandvoortse boulevard, werd een windchill
temperatuur gemeten van bijna -8 graden.
Afzien geblazen was het
voor voetballers of andere
buitensporters. Voor de
kouvrezenden echter is er
goed nieuws: de (gevoels)
temperaturen zullen link
gaan oplopen, met name
na vandaag. In het weekeinde is het zeer wel mogelijk dat de temperatuurcurve zelfs even tipt aan
de dubbele cijfers. Als de
zachte lucht echt overtuigend doorkomt, kan het
dus even (ruim) 10 graden
worden.
Veel regen valt er niet tot
en met het weekeinde,
omdat hogedrukinvloed
de actiefste regengebieden
op veilige afstand houdt.
Het vervolg wordt ook wat
duidelijker en de kansen op
een koude winterse Kerst
nemen toch wel zienderogen af, want de weersbepalende systemen situeren
zich op een zeer winteronvriendelijke stek op de middellange termijn.
Hogedrukgebieden etaleren zich met het vertrouwde accent boven ZuidwestEuropa, terwijl de druk in
de omgeving IJsland (zeer)

Vorige week is door een misverstand een storende fout

ner bij café Neuf bedragen in totaal slechts € 42,50.

voor. Het VIP-arrangement voor het concert en het diner
samen bedraagt dus €42,50. Aanvang van het diner is
tussen 18.00 uur en 18.30 uur. Reserveren voor dit arrangement kan bij terecht bij de voorzitter van de stichting
Jazz in Zandvoort Hans Reijmers via telefoonnummer:
06-53578496.

Per ongeluk hadden wij gemeld dat alleen het diner
€ 42,50 zou kosten en de entreeprijs voor het concert à
€ 15 zou daar nog bovenop komen. Onze excuses hier-

Het Jazzconcert met Ronald Douglas in De Krocht begint
om 14.30 uur. De entree voor alleen het concert is € 15 maar
voor € 27,50 extra heeft u wel een geweldige avondje uit!

opgetreden in het artikel in deze krant over het VIParrangement van stichting Jazz in Zandvoort. De en-

tree voor het concert en het vijfgangen verrassingsdi-

Het is zelfs in te denken
dat serieus winterweer er
dit jaar niet meer zal inzitten in Zuid-Kennemerland,
dus weer zal sprake zijn van
een verlopen december, uiteraard bekeken vanuit het
perspectief van de kou- en
schaatsliefhebbers, waarvan er toch zoveel zijn in
de Lage Landen. De koudepolen liggen vooralsnog
niet goed. Zowel boven
Siberië (tot -60˚C daar!) als
bij Canada ligt een linke
koudebuffer. Het zou mogelijk kunnen zijn dat zo’n
Amerikaanse koudepool in
januari opschuift naar het
westen en dan zijn we zo
vertrokken voor een ijsperiode van wel drie weken.
Maar de grote vraag is of
dit ook gebeurt straks.
weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

6

8-9

10

10

Min

2

6

5

8

Zon

15%

20%

40%

25 %

Neerslag

10%

20%

40%

20%

Wind

zw. 4

wzw. 4

zzw. 4

zw. 4

Rectiicatie

Fractie Sociaal Zandvoort.

laag blijft door de bank genomen. De kans is nog wel
aanwezig dat juist tijdens
de kerstdagen een hogedrukgebied in de buurt van
Nederland komt te liggen.
Dit zou dan een relatief kille
en sombere Kerst moeten
opleveren.

Temperatuur

9

Zandvoortse Courant • nummer 51 • 18 december 2008

fotowedstrijd
ZO

ik

zan
dvo
o

Foto 2

rt

zie

Foto 5

Foto 3

Foto 6

Foto 4

Hoe ziet u Zandvoort?
Dat hebben wij de afgelopen vier weken aan de lezers gevraagd. Vele
foto’s zijn door u gestuurd naar het speciaal daarvoor opengestelde
emailadres. Een enkele foto vonden wij zelfs in de brievenbus.

Foto 1

De inzendtermijn is inmiddels verstreken en de deskundige jury heeft 25 foto’s geselecteerd. Nu is het opnieuw de beurt aan de lezers: welke foto verwoordt het
beste hoe u Zandvoort ziet? Hoe moeilijk het misschien ook is, u mag slechts 1 foto
uitkiezen en daar uw stem op uitbrengen.
Alleen inwoners van Zandvoort zijn stemgerechtigd. U kunt op verschillende
manieren stemmen:
• De komende twee weken hangen de geselecteerde foto’s op A4 formaat in het VVV
kantoor in de Bakkerstraat. Daar kunt u de foto’s op uw gemak bekijken en in alle
rust uw keuze maken door het invullen van een stembriefje. De VVV is zeven dagen
per week geopend (1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten).
• Uw keuze opgeven per email via foto@zandvoortsecourant.nl.
(Vermeld ook uw naam en adres, anders is uw stem niet geldig!)

Foto 8

Foto 9

Foto 11

Foto 10

Foto 12

Foto 7

• Het stembriefje (zie elders op deze pagina’s) invullen en inleveren bij het kantoor
van de Zandvoortse Courant: Kleine Krocht 2 (tevens kantoor Printing People)

Foto 15

Foto 17

• Het stembriefje invullen en opsturen naar de Zandvoortse Courant:
Hogeweg 39-1, 2042 GE Zandvoort
De stemming sluit op zondag 4 januari. Maandag 5 januari wordt bekendgemaakt
welke foto de meeste stemmen heeft gekregen en daarmee als winnaar wordt
bekroond. De winnende foto wordt op canvasdoek geprint en zal een jaar lang op
diverse Zandvoortse locaties worden tentoongesteld.

Stem op uw favoriete foto via:

Foto 18

Foto 16
Foto 14

ZO

foto@zandvoortsecourant.nl

Foto 13

ik

zan
dvo
o

Ik breng mijn stem uit op foto nummer

Foto 23

Stembriefje

rt

zie

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

Mijn gegevens:
Naam..................................................................................................................................................................................
Foto 25

Foto 22

Postcode ............................................................... Zandvoort

Foto 20
Foto 19
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Foto 21

Adres ...................................................................................................................................................................................

Foto 24

Stemmen kan ook via:

foto@zandvoortsecourant.nl
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Prettige Feestdagen

KERST
2 e KERSTDAG
V.A. 16.00 uur

Wij wensen
u een vrolijk Kerstfeest
Uitnodiging
en een gelukkig Nieuwjaar

nieuw

* Live muziek
* warm-/koud buf fet €17,50 p.p.
Reserveren voor 23-12-2008 op 06-43906935,
via mail javannoort@hotmail.com, of aan de bar
Kerstavond 24/12 /08 niets te doen???
Onze deuren staan open!
Boulevard Barnaart 12 - 2041 JA Zandvoort
Tel 023-8882992 - www.hetbadeendje.nl

Ook voor leuke en praktische
kado geschenken voor de
komende feestdagen gaat u naar
Slinger Optiek.
Zoals:
Briletui’s
Loupen en Leesglazen
Brilkettingen
Kijkers
Meteo/buiten -hygrometers
Onderhoudsmiddelen voor uw bril
En natuurlijk Bril en Zonnebril

KEUZEMENU
À

€ 31,50
VOORGERECHTEN:
GROENTESOEP
KEFTEDES
SAGANAKI
HOOFDGERECHTEN
ZEETONG
LAMSVLEES UIT DE OVEN
RUNDVLEES STIFADO
GESERVEERD MET RIJST, GROENTEN
EN GEBAKKEN AARDAPPELEN

NAGERECHTEN:

U bent van harte welkom!
Stephanie en Nelly Wendelgelst

Haltestraat 22
2042 LM Zandvoort
Tel. 023-573 01 72

Maandag 22 december zijn wij extra
geopend van 9.00 tot 17.30 uur
Openingstijden:
di. - wo. en vrijdag: 9.00 tot 17.30 uur
donderdag: 9.00 tot 21.00 uur
zaterdag: 8.30 tot 15.00 uur

www.musicstore.nl - Kerkstraat 8, Zandvoort.

BACLAVS IJS MET SLAGROOM
GRIEKSE YOGHURT MET HONING EN NOOTJES
IJS MET AMARENA KERSEN

Exclusief bij
Music Store Zandvoort

À LA CARTE OOK MOGELIJK

Elke zaterdag dagaanbieding
een game met 5 euro korting
deze week: GTA IV
voor alle platformen

www.slingeroptiek.nl

HALTESTRAAT 7, 2042 LJ ZANDVOORT
VOOR RESERVERINGEN: 023-5716631, WWW.ZARAS.NL

Wij wensen u fijne feestdagen
en een gezellige jaarwisseling.
Extra koopavonden donderdag 18 vrijdag 19
maandag 22 dinsdag 23 december.
1ste kerstdag gesloten 2de kerstdag open
en nieuwjaarsdag geopend
Haltestraat 2a

Uw sloggi dealer

023-5719519

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39
Ook zondags geopend

Kerst & Kerst & Kerst
De medewerkers van
HEMA Zandvoort
wensen u

Extra koopavonden tot 21.00 uur:
zaterdag 20 - maandag 22- en dinsdag 23 december
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Uw handen en nagels zijn uw
visitekaartje, helemaal met de feestdagen.
Geef uzelf (of een ander als kerstcadeau) daarom
mooie verzorgde handen en nagels.
Kies uit de meest natuurlijke kunstnagels
(verlenging van de eigen nagels) in naturel of French
Manicure of laat je natuurlijke nagels verzorgen
voor mooie, verzorgde en gezonde nagels.
Bel voor een afspraak
of kom even binnen lopen
in onze vernieuwde
nagelstudio.

Grote Krocht 23 – 2042 LT Zandvoort
Tel:023-5735002 – ma 13:00-18:00
di t/m vrij 8:30-18:00 za 8:30-17:00

Grote Krocht 20a Zandvoort Tel.: 023 – 571 4395

www.vlugfashion.nl

Altijd de mooiste cadeau’s

WENST U EEN
GOEDLOPEND 2009!

FIJNE
KERSTDAGEN
en
GELUKKIG
NIEUWJAAR
HEMA Zandvoort
Raadhuisplein 1

Op je voordeligst tijdens de feestdagen
gratis L’Oréal lipgloss bij aankoop van een
L’Oréal cosmetica product.
Etos Topgeuren. Nu bij inlevering van
1000 airmiles 3 10,- extra korting!

Geldig voor alle modellen en kleuren
vanaf heden t/m 31 december 2008
of zolang de voorraad strekt

2e Kerstdag geopend van 12.00 - tot 17.00 uur
Kerkstraat 31, 2042 JD Zandvoort Tel.: 023-5732268
Zondags ook open

Kerstgroen
Kerststukken
Bollen op pot
Insteekmaterialen
Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93
13
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SMAAKVOL ETEN

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

LEKKER DRINKEN

e

Maandagmiddag reed de ‘Strandexpres’ van Victor Bol voorbij

AMUSE

man, leerlingen van de Nicolaasschool en maar liefst 400

cappuccino van paling
***

de leuke pakketten persoonlijk bij de bewoners op de kamer.

GENIETEN VAN HET LEVEN

PRALINE VAN HUISGEROOKTE ZALM
e

Wij zijn kerstavond en beide kerstdagen geopend. Op 1 en
2e kerstdag serveren wij een Sprankelend Kerstmenu!
Tevens heeft u de mogelijkheid a la carte te bestellen.

Wij wensen
iedereen fijne kerstdagen
en een fantastisch

2009 !!!
Graag tot ziens,
Lucienne, Peter en Bas
Voor meer informatie kunt u even een kijkje nemen op onze website

www.deviergeboden.nl

het Huis in de Duinen. De kar was volgeladen met de Kerst-

kerstpakketten. De leerlingen, met kerstmuts op, bezorgden
De pakketten waren afkomstig van de Riki Stichting.

met hollandse garnalen en crème fraîche
***

WILDBOUILLON
met een garnituur van truffel en trompettes de la mort
***

HERTENKALF
geserveerd met hete bliksem en een saus van armagnac
en shii-take
***

PARFAIT VAN BANYULS
met een saus van appel en vanille

Voor reserveringen: 023-5716119/info@tfaz.nl

Ook in 2009 weer een jaar lang heel veel voordelen
met de ZandvoortPas!
Met de feestdagen vlak voor de deur, kijken we toch alvast naar het nieuwe jaar.
Want ook in 2009 zal de ZandvoortPas het u weer voordeliger maken om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Mevrouw Van de Heuvel ontvangt een kerstpakket op haar kamer

In de laatste twee weken
voor de kerst gaan scholieren
van basisscholen en vrijwilligers van de Zonnebloem
op pad om ouderen te be-

zoeken en een kerstpakketje
aan te bieden. Dit gebeurt
in 33 plaatsen in Nederland.
De Riki Stichting heeft deze
actie georganiseerd om po-

Afgelopen zondagmiddag was het vrouwenkoor Antonius

in De Bodaan te gast. Ze werden door Ria Winters van de
Bodaanstichting ontvangen en voorgesteld aan de vele be-

Pashouders opgelet:

Verleng nu uw ZandvoortPas,
dan kunt u weer een jaar lang profiteren
voor slechts € 5,00!

Nog geen ZandvoortPas?

uit!
el plaatsen.
Reken zelf uw voordeel ortPas kunt u eenmalig gratis een Zandkorring!
Met uw nieuwe Zandvovolgende Zandkorrel maar liefst € 2,50 kort
Tevens krijgt u op elke

Vanaf 1 januari 2009 is de oranje ZandvoortPas 2008 niet meer geldig. De ZandvoortPas 2009 is geldig t/m 31 december 2009.
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sitieve aandacht te geven
aan de oudere medemens.
De aftrap voor de actie
werd door Imca Marina gedaan in ’s-Hertogenbosch.
In Zandvoort is daarvoor de
Nicolaasschool gevraagd om
de pakketjes rond te brengen
in Zorgcentrum Huis in de
Duinen.
Marijke ten Haaf, coördinator
ZorgContact, regelde alles
met haar staf van mensen zodat iedereen een bezoekje en
een kerstpakket kreeg. Veel
blije gezichten ontvingen het
kerstpakket met wijn, biscuits, kaas en allerlei lekkere
hapjes. Een leuke geste die
zeker op prijs werd gesteld.
Het was ook wel hard werken voor de jongelui want de
kerstpakketten waren door
al die gulle gaven behoorlijk
zwaar. Met wagentjes volgestapeld met dozen werd op

Koor Antonius in De Bodaan
langstellenden in de Blauwe Zaal.

Bestel dan nu ook snel uw eigen ZandvoortPas.
Voor slechts € 7,50 kunt u een jaar lang profiteren
van heel veel leuke aanbiedingen!

door Dick ter Heijden
50plus@zandvoortsecourant.nl

Leerlingen bezorgen kerstpakketten bij ouderen

KERSTLUNCH 2 KERSTDAG
€ 44,50

GEZELLIG SAMENZIJN
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Genieten van de zingende moeders

Het Antoniuskoor bestaat uit
gewoon twaalf moeders van
de basisschool St. Antonius in
Aerdenhout, die drie jaar geleden spontaan begonnen met
het zingen van kerstliederen
voor de jaarlijkse kerstviering
op school. Daar hadden ze
zoveel succes mee en vooral
plezier in dat ze daar mee zijn
doorgegaan. Met veel inzet
en enthousiasme hebben de

moeders onder leiding van
Carla Doorenspleet inmiddels een groot repertoire
opgebouwd van bekende
kerstliederen, maar ook van
Carols en zelfs een Spaanse
uitvoering.
Het optreden voor alle bewoners van stichting De Bodaan
werd in deze kersttijd hoog op
prijs gesteld. De twaalf dames

hebben het zich daar niet gemakkelijk gemaakt want de
gezongen koorstukken waren
beslist niet de meest eenvoudige om goed te zingen. Met
pianobegeleiding van echtgenoot Doorenspleet werd
het een zeer gevarieerd programma waarin ook de bewoners bij de vele bekende
kerstmelodieën konden en
mochten meezingen. Een zeer
geanimeerde zondagmiddag
waarvan vele bewoners hebben genoten.
2e kerstdag zal de Sgt. Wilson’s
Army Show de Bodaan en
haar bewoners bezoeken.
Met muziek en zang van o.a.
Glenn Miller, The Andrew
Sisters, Doris Day, Vera Lynn
en vele andere toppers zullen
zij rond 14.30 uur hun show
presenteren. In ieder geval
een aantrekkelijk super muzikaal programma voor de vele
muziekliefhebbers onder de
bewoners van De Bodaan.

alle etages uitgedeeld. De
leerlingen zullen in de loop
van het jaar een aantal malen het Huis in de Duinen
bezoeken om daar allerlei
taken te gaan uitvoeren. Op
die wijze maken kinderen
in de praktijk kennis met de
zorg voor ouderen.
De Riki Stichting heeft tot
doel het opzetten, organiseren en inancieren van projecten die zich richten op het
verbeteren van het welbevinden van kwetsbare groepen
in de samenleving, waaronder ouderen. Zij doet dit altijd
in samenwerking met gerenommeerde organisaties en
instellingen (o.a. Nationale
vereniging de Zonnebloem,
Het Ouderenfonds, Jantje
Beton, Ronald MacDonald
Centre Only Friends). Een
zonnig kerstmoment voor
maar liefst 13.000 ouderen.

(advertentie)

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor alle kaarten,
bloemen en andere blijken van medeleven rond mijn operatie.
Het is voor mij onmogelijk iedereen persoonlijk te beantwoorden.
De operatie is goed verlopen, maar ik zal moeten revalideren
en dus voorlopig niet terugkomen in de praktijk.

Prettige feestdagen!
P.C.F. Paardekooper, huisarts

Schrijf in en doe mee aan
de muzikale kerstbingo
De kerstbijeenkomst op 2e kerstdag in gebouw Pluspunt

wordt dit jaar een heel bijzondere. Haal snel een inschrijfformulier voor deze leuke en vooral gezellige bijeenkomst

bij Pluspunt, waarbij ook met de belbus een duidelijke afspraak te maken is.

Een gezellige middag die
om 13.30 begint met een
kopje koffie of thee. Om
14.00 uur volgt een kerstverhaal en daarna zal Kees
Bos, bekend entertainer en
winnaar van de Camaretten
cabaretfestival 1976, een
muzikale bingo organiseren waarvan iedereen veel
plezier zal beleven. Een
muzikale meezing bingo
met herkenbare muziek en

liedfragmenten die iedereen kent. En natuurlijk zijn
er prijsjes te winnen. Dat
hoort nu eenmaal bij een
bingo. Tussen de bedrijven
door krijgt u een kopje koffie of thee en zelfs twee
drankjes naar keuze en voor
de lekkere trek worden er
veelvuldig hapjes aangeboden. Een gezellige en vooral
muzikale kerstmiddag. De
kosten bedragen € 12,50.

Kerstmarkt Pluspunt goed bezocht
De zondag gehouden kerstmarkt in het Pluspuntgebouw
aan de Flemingstraat heeft zich mogen verheugen met

een leuke opkomst van belangstellenden. Al in de vroege

uren na de opening bleek de belangstelling voor de vele

opgestelde marktkramen groot. De hele dag door en ook
in de middag bleven de belangstellenden komen.

Kerstmarkt in Pluspunt

Volgens organisator Renz
Koning van Pluspunt is ook
deze markt weer een succes te noemen. In alle beschikbare ruimtes van het
Pluspuntgebouw, zowel boven
als beneden, waren tafels opgesteld waarop de deelnemers
hun waren hadden uitgestald.
De gezellige kofietafel in de
centrale hal, waar ook een

kopje erwtensoep kon worden
genuttigd was steeds druk bezet. De stands hadden ook aan
belangstelling niet te klagen
er werd behoorlijk verkocht.
Toch was het wel eens drukker geweest zo werd in diverse
stands gemeld. De vele mooie
zelfgemaakte kerstkaarten en
andere typische kerstartikelen
waren royaal aanwezig. Dat

gold ook voor de vele andere
artikelen die echt onder de
titel curiosa werden aangeboden.
Bloemenhuis Bluys, gevestigd in winkelcentrum Nieuw
Noord, had een schitterende
kerstboom beschikbaar gesteld die na de markt is verloot
onder de bezoekers. De gelukkige winnaar van de kerstboom is Vincent Hoogakker.
De kerstmarkt was de laatste
rommelmarkt van dit jaar. Het
was zeker een goede stimulans
om met dergelijke evenementen in het komende jaar door
te gaan. Te denken valt dan
ook aan een kunst- en/of antiekmarkt en zelfs een kindermarkt. Want ook in dit soort
evenementen moet steeds
weer een nieuwe uitdaging
zitten. Zo blijf je ook voor je
publiek interessant. Pluspunt
belooft hier binnenkort meer
over te kunnen melden.
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Zandvoortse toneelvereniging “Wim Hildering”

Inboedelverzekering

bedankt de volgende bedrijven, instellingen en personen
die hebben bijgedragen aan het overweldigende succes van
onze jubileum voorstellingen :
“De Jantjes” op 12, 13 en 14 december 2008
Dick Hoezee
Chiel Koops
Henk Holsteijn
Nico Disseldorp
Thijs Ockersen en Robert van Alphen
Richard Feije Etalage Bureau
Hans Sandbergen Jutters museum
Martijn Olieslagers fotografie
Gemeente Zandvoort
Theo Smit theater De Krocht
Bruna Zandvoort
Alle vrijwilligers die bejaarden hebben vervoerd
Begeleiders Huis in de duinen
Loek Kiekens Belichting
Milly Zantvoort muziek
Nederlof repro
De Adverteerders
Bestuur Agatha Kerk Zandvoort
En alle vrijwilligers van toneelvereniging “Wim Hildering “
zowel voor als achter de schermen.

Namens al onze leden nogmaals heel hartelijk dank!
Paul Olieslagers, voorzitter

Snel en goed geregeld
DORSMAN.NL OF 023-5714534

3e Trekking weekprijzen Decemberloterij OVZ
(13 december 2008)

De heer/mevrouw

Cadeau

Kurpershoek
Paap-Paap
Dundas
G. Kraaijenoord
D. van der Putte
F. Kofter
van Dissel
H. Vester
A. Bol
L. Kistemaker
J. Bijl
J. Leferink
A. v. Veendendaal
S. Lauwen
P.J. Alders
J. v an Herfden
A. Schoo - Stijnen
M. Lelsz
I. Rijnders
E. van Baren
H. Hendriks
Onstein
M. Loos
E. v an Wonderen

Boekenbon t.w.v. € 20
Notenpakket
Cadeaubon t.w.v. € 15
Zuivelmandje
Rode of witte wijn
Cadeaudoos Noa Pearle van Cacharel
Cadeaubon t.w.v. € 15
Fondue/gourmetschotel voor 4 pers.
Riem
Fruitmandje
Dames of heren hakken
Bonbons doosje
Waardebon Vichy t.w.v. € 20,00
Dinerbon t.w.v. € 25,00
Verwenbon t.w.v. € 15,00
Waardebon t.w.v. € 25,00
Stropdas
Grote slagroomtaart
Pakket wintervoer voor buitenvogels
Ontbijt voor 2 personen
Boeket bloemen
2 kaartjes voor bioscoop
Varkensrollade
Cadeaubon € 10,00

Alle winnaars krijgen persoonlijk bericht

Ondernemer
Bruna Balkenende
C’est Bon
Blokker
De Kaashoek
Gall & Gall
Parf. Drog. Moerenburg
Vis Culinair
Slagerij Marcel Horneman
Beachim
Daniel Groente en Fruit
Shanna’s shoerepair
La Bonbonniere
Zandvoortse Apotheek
Holland Casino
Kofie Club Zandvoort
Kwekerij van Kleeff
Vlug Fashion
Van Vessem le Patichou
Dobey Zandvoort
NH Hotel Zandvoort
Bloemsierkunst Bluijs
Circus Zandvoort
Vreeburg
IJzerhandel Versteeg

Kerst feest
bij
Studio Total Care
Beste klanten,
Dinsdag 23 december en Woensdag 24 december
vieren wij kerst bij ons in de salon.
U bent van harte welkom om samen met de kerstman en zijn hulpje(s) te
genieten van een heerlijk glas warme chocomelk + (stroh rum) , glühwein,
verse erwten soep, kerstmuziek , en dat allemaal bij een heerlijk vuur.
En natuurlijk is er ook de gelegenheid om samen met de Kerstman
op de foto te gaan. Graag tot dan!!!
Feikje, Sheila & Merel
Studio Total Care
Potgieterstraat 24
2041 PC Zandvoort
Tel: ( 023 ) 5719633

Openingstijden:

Dinsdag t/m Vrijdag: 9.00 uur tot 17.30 uur
Donderdag: koopavond tot 20.30 uur
Zaterdag: 9.00 uur tot 17.00 uur

Beauty Balance By Sheila
Tel: 0651822167

Openingstijden:

Donderdag: 9.00 uur tot 21.00 uur
Zaterdag: 9.00 uur tot 17.00 uur
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I Know Where It’s @
Donderdag 18 december:

Spetterende inale van meer dan 20 jaar Jeans in
Philharmonie, Haarlem. Jeans ontstond in 1986
en werd een kweekvijver voor talent. Het handelsmerk van Jeans is ‘aanstekelijke zang en dans’ en
wordt elke show weer anders ingekleed. Sinds
de oprichting hebben er honderden optredens
gevolgd met steeds weer nieuwe artiesten.
Kaarten vanaf €22. Voor meer info:
www.theater-haarlem.nl.

Vrijdag 19 december:

Playbackshow bij voetbalclub SV Zandvoort
met als thema: Symphonica in Rosso! Vanaf
20.00 uur barst het feest in het clubhuis los
met diverse optredens. Kaartjes voor de show
kosten € 7,50 en zijn nog verkrijgbaar aan
de bar van discotheek Chin Chin, waar ook de
spetterende afterparty plaats zal vinden.

Zandvoortse Courant • nummer 51 • 18 december 2008
Administratiekantoor

K. Willemse
Administratie en
belastingaangiften
voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf
Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl

&

SV

ZANDVOORT

Zaterdag 20 december:

Alweer de laatste Retro Deluxe van dit jaar in
het Patronaat in Haarlem. Voor de lekkerste
dansplaten van gisteren, vorig jaar, het jaar
daarvoor en het jaar dáárvoor moet je naar
Retro komen. DJ’s El Salvo en Jay Baron mixen
de nieuwste releases, de Jokkies komen VJ-en
en Marquis de Moustache is er ook! Van 23.00
– 04.00 uur. Kaartjes kosten € 10. balie.

Maandag 22 december:

Discotheek Chin Chin organiseert Malle
Maandag voor alle scholieren die van hun
vakantie willen genieten! Het belooft een
gezellige Hollandse avond te worden met
verschillende feestzangers! Niet alleen
Quincy (bekend van ‘Morgen weer een
dag’) maar ook Addie (bekend van ‘Ik
kom terug’) en Eddy Walsh (bekend van
‘Heerlijk naar mijn zin’) zetten de tent
op zijn kop! Zorg dat je erbij bent.

Het kleine spookje Laban

Wat een schatje is Lilla
spöket Laban, oftewel Het
kleine spookje Laban.
Ze woont met papa
Spook, mama Spook en
kleine zusje abolina
in kasteel Goedemorgenzon, waar de
koning en de koningin
en de kleine prins
Basboos allemaal
reuze van griezelen
houden. Niemand is bang
van Laban, terwijl hij zelf wel vaak bang is, om te
beginnen in het donker. Maar uiteindelijk wordt hij
gelukkig een stuk ‘spookachtiger’ en brengt hij zelfs
een vriendin van de koningin aan het schrikken die
zegt niet in spoken te geloven.
Deze Zweedse kinderilm duurt nog geen uur in
totaal, precies goed voor de doelgroep.

Presenteren samen

De PLAYBACKSHOW
vrijdag 19 december
Aanvang 19.30 uur in de voetbalkantine

Thema:

SYMPHONICA IN ROSSO
Met spetterende optredens
De afterparty begint om 00.30
uur in de Chin-Chin!!!
Kaarten a 7,50 verkrijgbaar door
te bellen naar 06 - 4757 2497

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation
Is uw dealer tijdelijk gesloten?
Dan kunnen wij voor u
klaarstaan voor onderhoud en
APK keuringen.
Alle merken,
meer dan 30 jaar ervaring!
Kijk voor de occasions
op de website.
In- en verkoop van nieuwe
en gebruikte auto’s
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023 571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Heerlijke ambachtelijke
slagroomtruffels
100 gram € 2,75

Hele maand december:

Huisgemaakte Boerenham
200 gram € 3,50

Wereldberoemd in
heel Zandvoort:
Smaaq smeuïg pikant
500 gram € 5,95

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
0 2 3 -5 7 3 3 0 9 2
www.chocoladehuiswillemsen.nl

GRAND CAFÉ 25
Appelgebak met slagroom
en koffie
€ 3,- voor pashouders!!
Maandag en dinsdag gesloten
Kerkstraat 25 - Tel. 5713510

Lijst van deelnemende bedrijven

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

Addie Ottho & Zn
Potgieterstraat 4
2041 PC Zandvoort
Telefoon 023 – 5717 287
Mobiel 06-5577 8563
Mobiel 06-1887 6726

ZandvoortPas houders 10% korting

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Kerstactie t/m 24 december:

10% korting op

onze
kerstaccessoires
pashouders
5% korting
op de gehele collectie

Voor Pashouders

Gratis
glaasje wijn
bij het diner

Wij adviseren u graag

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102
Geopend van 9.00 - 22.00 uur
maandags gesloten

voor de gezelligste
kerstsfeer in huis.

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!
www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Toerkoop Reisburo optimale service
voor een Top vakantie!

Medina Woninginrichters

www.de-bode.nl
Pashouders op alle
artikelen 5% korting.

q(Vouw)gordijnen qTapijt
023-531 78 40
qVitrages
qVinyl
Haltestraat 56
qLuxalex
qLaminaat
2042 LP Zandvoort
qZonwering
qParket
www.medina-woninginrichting.nl

De Toerkoop Reisburo Groep is met circa 190 vestigingen het grootse samenwerkingsverband

van onafhankelijke reisbureau-eigenaren in de

Bestel nu de ZandvoortPas 2009
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Betaling CONTANT

Nederlandse reisbranche. Dus, is er altijd wel eentje in de buurt. In Zandvoort kunt u voor al uw

Een mooie
kerstgedachte...
Dat u zo weinig betaalt voor
zo iets lekkers...

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Deze pas is geldig vanaf 1 januari tot en
met 31 december 2009.
Uw op naam gestelde ZandvoortPas
wordt, tesamen met een welkomstkado,
eind december bij u thuis bezorgd.

Betaling PER BANK

Met de aangehechte tegoedbon voor een
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst
tijdstip gratis een Zandkorrel (miniadvertentie) plaatsen.

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Kerststol
500 gram, met spijs
van 6.50 voor

50
4.

OP=OP

Aanbod geldig tot en met woensdag 24 december 2008
en alleen in onze vestiging te Zandvoort.
Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 - 57 12 865
Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

reizen terecht bij Toerkoop Reisburo Zonvaart.
Zin in wintersport? Of gaat de voorkeur
uit naar een mooi, warm en tropisch
exotisch land? Alles is mogelijk bij
Toerkoop Reisburo. Het boeken van vakanties kan via de website. Voor informatie en deskundig reisadvies kunt u
ook een bezoek brengen aan de vesting
in de Grote Krocht. Sinds 1968 bemiddelt Toerkoop Reisburo in de afspraken
met alle gerenommeerde reisorganisaties. De klanten proiteren van een
breed pakket aan vakantiereizen, vliegtickets en andere aanvullende reisdiensten. Dit alles tegen aantrekkelijke prijzen en onder duidelijke voorwaarden.
Daarnaast kan Toerkoop Reisburo als
ongebonden marktpartij een objectief
en onafhankelijk reisadvies garanderen. Alle reisbureaus zijn up-to-date geautomatiseerd en beschikken over de
meest actuele informatiebronnen. De
reisadviseurs krijgen elk jaar bijscholing via een intern opleidingenplan en
studiereizen om op de hoogte te blijven
van alle ins en outs van de reiswereldbranche. Op die manier kunnen zij des-

(in alfabetische volgorde)

Winkeliers:
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

Verzorging en vrije tijd:
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat
Autorijschool Duet - 06-54280393
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hobby -Art- Gasthuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - www.nympheia.com
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

Mode en trends:
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Chaozzz - Schoolstraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Schofies Kindermode - Haltestraat

kundig advies geven, waarbij zoveel
mogelijk rekening gehouden wordt
met de persoonlijke reiswensen. Per
jaar verzorgt de Toerkoop Reisburo
Groep voor bijna 1 miljoen reizigers
onvergetelijke vakanties en zakenreizen. Voor bijzondere vakantiebestemmingen en aanbiedingen
bezoek de website!

ZandvoortPas

Voor ZandvoortPashouders heeft
Toerkoop Reisburo Zonvaart een
aantrekkelijke aanbieding. Op
vertoon van u ZandvoortPas ontvangt u maar liefst €25 korting bij

Wonen en onderhoud:
boeking van uw vakantie. Vraag
naar de voorwaarden.
Toerkoop Zonvaart - Zandvoort is
te vinden in de Grote Krocht op
nummer 21. Voor vrijblijvend advies en informatie: tel. 5712560,
E-mail: zandvoort@zonvaart.nl,
website: www.toerkoop.nl/zonvaart
(ook voor boekingen).
Openingstijden:
Maandag 10.00 tot 18.00 uur,
dinsdag t/m vrijdag 09.00 tot
18.00 uur, zaterdag 10.00 tot
16.00 uur. Zondags gesloten.

Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat
Mark Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:
Grand Café 25 - Kerkstraat
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
She Satehcafé - Zeestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

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

Gemeentelijke publicatie week 51 - 2008
Vergadering ollege

Vervolg gemeentelijke publicatie week 51

van de ambities vastgelegd in ‘Alle hens aan dek’, beleidsnota
Wet maatschappelijke ondersteuning 2008-2011.

5 januari - nieuwjaarsreceptie gemeente andvoort

Door de vergrijzing, de extramuralisering en de vermaatschappelijking van de zorg is het van belang dat de gemeente en
partijen op het gebied van wonen, welzijn en zorg inspelen
op de zich snel ontwikkelende vraag naar een breed scala van
geschikte woonvormen, woonomgeving, welzijnsvoorzieningen en zorg.

Gewijzigde openingstijden

De visie geeft aan op welke wijze de gemeente in samenwerking met de woningbouwcorporatie EMM, ZorgContact,
Stichting Nieuw Unicum en Stichting Pluspunt werkt aan
de ontwikkeling van een lokaal samenhangend beleid op de
terreinen wonen, welzijn en zorg en uitvoering geeft aan dit
beleid. Deze samenwerking heeft inmiddels al geleid tot succesvolle projecten.

De besluitenlijst van de collegevergadering van 9 december
en de verdere in week 50 door het college genomen besluiten
zijn 16 december vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

U bent van harte uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie
van de gemeente Zandvoort. Deze is op 5 januari, van 19.00
uur tot 20.30 uur en wordt gehouden in de raadszaal van het
raadhuis. Het college van Burgemeester en Wethouders hoopt
u te kunnen verwelkomen en samen met u het glas te kunnen
heffen op het nieuwe jaar.

Woensdag 24 december en woensdag 31 december sluit het
gemeentehuis om 15:00 uur
Maandag 5 januari gaat het gemeentehuis pas om 10:30 uur
open
Het gemeentehuis is gesloten op:
- donderdag 25 december
- vrijdag 26 december
- donderdag 1 januari
- vrijdag 2 januari

Bekendmaking wijzigingen arbeidsvoorwaarden

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 9 december 2008 de
volgende wijzigingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden
gemeente Zandvoort vastgesteld.
- Het college zal voortaan in het sociaal jaarverslag toelichten,
wanneer de mogelijkheid om de arbeidsduur naar 40 uur uit
te breiden daadwerkelijk is toegepast; dit zal vooraf met de
OR worden besproken.
- Per 1 oktober 2008 wijzigt artikel 15:1:11 UWO en er komt een
toevoeging aan dit artikel.
- In het huidige artikel 15:1:11 tweede lid UWO wordt het
woord Rampenwet vervangen door Wet rampen en zware
ongevallen(Wrzo).
In verband met de regels omtrent rechtmatigheid wordt de
gehele arbeidsvoorwaardenregeling hiermee geacht wederom
te zijn vastgesteld.

nspraak Visie Wonen, Welzijn en org gemeente andvoort

In de vergadering van 9 december 2008 heeft het college van
burgemeester en wethouders van Zandvoort het concept van
de visie Wonen, Welzijn en Zorg gemeente Zandvoort voor inspraak vrijgegeven. De inspraakperiode loopt van 16 december
2008 tot en met 29 januari 2009. Het concept van de visie
kunt u op ophalen bij de Centrale Balie in het Raadhuis en of
inzien op de website.
Visie Wonen, Welzijn en Zorg gemeente Zandvoort
De gemeente Zandvoort vindt het belangrijk dat mensen
(ook ouderen en mensen met een beperking) zo lang mogelijk
zelfstandig kunnen blijven wonen in hun vertrouwde woonomgeving en hun eigen leefstijl kunnen continueren. Dit is één

Ter realisering van de visie is voorzetting van beleid nodig zoals
dat al op verschillende terreinen is vastgesteld, bijvoorbeeld
het levensloopbestendig maken van woningen, het realiseren van projecten met combinaties van wonen, welzijn en
zorg en het toegankelijk maken van de openbare ruimte voor
jong en oud en mensen met een handicap. Daarnaast moet
de komende jaren ge nvesteerd worden in woonzorgvoorzieningen voor dementerende ouderen, de ontmoetingsfunctie
per wijk, participatie van bewoners, preventieactiviteiten die
bijdragen aan een gezonde leefstijl en de contacten met eerstelijnsdisciplines.
Meer informatie of vragen
Mw. M. Schraven, beleidsmedewerker Welzijn, 023 5740412 of
m.schraven@zandvoort.nl.

Belastingverordeningen 2009 vastgesteld

In de vergadering van 9 december 2008 heeft de gemeenteraad van Zandvoort de volgende belastingverordeningen,
inclusief toelichting en eventuele tarieventabel, vastgesteld.
- begraafplaatsrechten 2009;
- begraafplaatsrechten dierenbegraafplaats 2009;
- brandweerrechten 2009;
- hondenbelasting 2009;
- leges 2009;
- marktgeld 2009;
- onroerende-zaakbelastingen 2009;
- precariobelasting 2009;
- reinigingsheffingen 2009;
- rioolrecht 2009.

Art 25 W O: Vaststelling bestemmingsplan ‘Strand en Duin’

Bij besluit van 27 november 2008 heeft de raad van de gemeente Zandvoort vastgesteld het bestemmingsplan ‘Strand
en Duin’. Het bestemmingsplan is op bepaalde onderdelen
gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.
Het bestemmingsplan met het bijbehorende raadsbesluit
ligt met ingang van 22 december 2008 voor de duur van zes
weken voor een ieder ter inzage gedurende de openingstijden
bij de centrale balie van het raadhuis van Zandvoort (ingang
Swaluëstraat 2) te Zandvoort.
Degene, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar
voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie
redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig artikel 23 juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren
heeft gebracht, kan gedurende de termijn van de terinzageligging tegen het bestemmingsplan schriftelijk bedenkingen
indienen bij Gedeputeerde Staten van Noord Holland, Postbus
123, 2000 MD Haarlem.
Voorts kan een ieder gedurende voormelde termijn zijn bedenkingen schriftelijk kenbaar maken bij voormeld college van
Gedeputeerde Staten tegen de door de raad bij de vaststelling
van het plan daarin aangebrachte wijzigingen ten opzichte van
het ontwerpbestemmingsplan.
Tevens bestaat er de mogelijkheid om gedurende voormelde
termijn de bedenkingen mondeling bij Gedeputeerde Staten
van Noord Holland in te dienen. Om praktische redenen zou
een dergelijk verzoek uiterlijk 14 dagen voor het einde van
de tervisielegging moeten worden gedaan. Indien van deze
mogelijkheid gebruik wordt gemaakt kan hiervoor telefonisch
contact worden opgenomen met Servicepunt Subsidies, Handhaving en Vergunningen, telefoon 0800 – 99 86 734.

Wijzigingsplan e . artikel 11 W O (nieuw art. 3. Wro)
bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 9 december 2008 het wijzigingsplan ex.
artikel 11 Wet op de Ruimtelijke Ordening “Kostverlorenstraat
e.o.” (locatie Kennemerweg) heeft vastgesteld..
Het wijzigingsplan bestaat uit een plankaart, toelichting en
voorschriften en is gebaseerd op artikel 17 van het bestemmingsplan “Kostverlorenstraat e.o.”. Het wijzigingsplan maakt
het mogelijk om op de locatie een vrijstaande woning te
realiseren.

De verordeningen treden in werking op 1 januari 2009. De
wijzigingen in de verordeningen betreffen voornamelijk aanpassingen in verband met nieuwe tarieven voor het belastingjaar 2009.

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt met ingang
van 19 december 2008 voor een ieder gedurende zes weken
tijdens de openingstijden ter inzage bij de centrale balie in het
raadhuis (ingang Swaluëstraat 2) te Zandvoort.

De stukken liggen tijdens reguliere openingstijden (zie elders
in deze publicatie) kosteloos ter inzage bij de centrale balie in
het Raadhuis en staan tevens op de website. Wanneer u meer
wilt weten over een van deze verordeningen, kunt u contact
opnemen met de medewerkers van Gemeentebelastingen
Kennemerland Zuid, telefoon (023) 5225531, Postbus 47, 2050 AA
Overveen. Bij het belastingkantoor kunnen afschriften van de
verordeningen tegen betaling van leges worden aangevraagd.

Tegen voornoemd besluit zijn gedurende de uniforme openbare voorbereidingsprocedure geen zienswijzen ingebracht.
Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzageligging beroep instellen tegen voormeld besluit tot wijziging van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 11 WRO.
Beroep dient te worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019 2500 EA

‘s Gravenhage .Geen beroep kan worden ingesteld door een
belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten
dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht.
Degenen, die bevoegd zijn beroep in te stellen kunnen gedurende de termijn van de terinzageligging naast het indienen
van het beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening doen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor de werking van het
besluit wordt opgeschort totdat op het verzoek is beslist.
Zowel voor het indienen van een beroepschrift als voor een
voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.
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Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

Zandvoort:
- Dr.Jac.P.Thijsseweg 13, gedeeltelijk sloop gebouw, ingekomen 5 december 2008, 2008-232S.
- Zandvoortselaan 130, slopen duivenhokken, ingekomen 09
december 2008, 2008-233S.
Bentveld:
- Groot Bentveld 1, gedeeltelijk vergroten woning, ingekomen
10 december 2008, 2008-234RV1efase.

Verzoek om ontheffing bestemmingsplan artikel 3. W O.

Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens
om met toepassing van artikel 3.6 van de Wet op de Ruimtelijk
Ordening ontheffing van de voorschriften van het bestemmingsplan te verlenen voor het:
plaatsen van een OV-fietsbox op het perceel Stationsplein 6 te
Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2008-205Lv).

zienswijzen/bedenkingen kenbaar maken bij Burgemeester
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
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Onttrekking aan de openbaarheid ingevolge de Wegenwet

Het college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
maakt bekend, dat met ingang van 19 december 2008 ter visie
ligt het besluit van de gemeenteraad d.d. 9 december 2008 tot
onttrekking aan de openbaarheid ingevolge de Wegenwet.
De onttrekking heeft betrekking op een gedeelte van het
pad gelegen tussen de Herman Heijermansweg en de Kennemerweg.
Indien u zich met het bovenstaande besluit niet kunt verenigen, kunt u binnen 6 weken na publicatie van dit besluit
een bezwaarschrift indienen bij de Gemeenteraad van de
gemeente Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten: uw naam en adres; de dagtekening; een omschrijving van
het besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de gronden
van uw bezwaar. Wanneer u zich door een derde laat vertegenwoordigen, verzoeken wij u tevens te vermelden de naam,
het volledige adres en het telefoonnummer van deze persoon.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter
van de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 956,
2003 RZ Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan
van een kopie van het bezwaarschrift. Voor het indienen van
een dergelijk verzoek wordt een griffierecht geheven.
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Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. 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. 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, 0OSTBUS 
 "2 (AARLEM. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan
van een afschrift van het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag
t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 – 16.00 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

Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur
Donderdag:
08.30 - 20.00 uur
Vrijdag:
08.30 - 12.30 uur
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

Voormelde bouwaanvraag ligt met ingang van 19 december
2008 gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale Balie van
het gemeentehuis tijdens de openingstijden.
Gedurende de termijn van de terinzageligging kan een ieder
schriftelijk of mondeling haar/zijn zienswijze omtrent de
aanvraag kenbaar maken bij het college van Burgemeester
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient in de
rechter bovenhoek van uw brief “zienswijze” te vermelden.

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

Bentveld:
- Parnassialaan 24,veranderen dak, verzonden 12 december
2008, 2006-040Rv.

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling
verwezen wordt.

Monumentenvergunning aangevraagd

Verleende vrijstellingen

Vragen over een bouwplan?

Bentveld:
- Groot Bentveld 1, maken van een aanbouw en de restauratie
van de woning, ingekomen 10 december 2008.
De hierboven genoemde aangevraagde monumentenvergunning ligt bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien
tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen
een termijn van twee weken na publicatie schriftelijk hun

Zandvoort:
- Zandvoortselaan 130, slopen duivenhokken, verzonden 10
december 2008, 2008-233S.

Zandvoort:
- Kruising Tolweg-Zandvoortselaan, vrijstelling voor gebruik
als verkeersdoeleinden, verzonden 10 december 2008, 2008066Vr.
- Kruising Tolweg-Dr. C.A. Gerkestraat, vrijstelling voor gebruik als verkeersdoeleinden, verzonden 10 december 2008,
2008-129Vr.

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

Collegelid spreken?

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur.

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.

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

“Sport is goed voor lichaam en geest”

www.sportinzandvoort.nl
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ZANDKORRELS
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
.................

Kabel-internet/adsl
installateur helpt
bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of
06-44696001. ;
Met garantie en KvK.
.................

Autobedrijf
Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
.................
Klussenbedrijf Rico.
Voor al uw kleine klussen
in en om het huis.
Redelijke prijs.
Voor info: 06-1423 2051
.................
Beautysalon MYRNA
Van Speijkstraat 2/101,
2041KL Zandvoort.
Behandeling volgens
afspraak, ook ‘s avonds.
Tel. 5720108 of
06-48318230
.................

Het Pakhuis
een kringloopwinkel
waar van alles te koop is!
van serviezen en
glaswerk tot meubels en
van kleding tot boeken.
Nu ook kerstartikelen!!!
Kennemerweg 6 Zandvoort
(voormalige TZB katine)
De winkel is geopend op
don-vrij-zat 10-17 uur.
info: 06 - 53693409
.................
Garage te huur in latgebouw De Ruijterstraat.
€ 145,- per maand.
06-53256274
.................

Gezond en blijvend afvallen met Personal-trainer.
Ook als kerstcadeau!
Tel. 06-47 298 090
22

Afslanken! Alleen of met
z’n allen? Hoe kom jij straks
(weer) op gewicht? Kijk
daar de mogelijkheden:
www.ijnaandelijn.nl. Adele:
06-22249100. Algemeen:
www.adviesinvoeding.nl
dietist@planet.nl
.................
Jezus zegt: “Ik ben in de
wereld gekomen als een
licht om iedereen die in mij
gelooft, niet in de duisternis
te laten” (Johannes 12:46).
www.godheeftulief.com
.................
Aanbod:
gratis abonnement op magazine “De Levensstroom”.
Boeiend magazine vol
met bovennatuurlijke
genezingen. Interesse?
Mail naar: gebed-zandvoort@hotmail.com
.................

Wij wensen onze lieve
kinderen en kleinkinderen,
ijne familie, alle mensen van de thuiszorg en
vrienden en bekenden,
hele ijne feestdagen en
een prima Nieuwjaar!
Wim en Corry van Soolingen
.................
Touch of class. Haltestraat
15. De nr.1 schoonheidssalon. Beauty-Haar-en
unieke modecollectie.
Kerstaanbieding: vanaf 19
dec. Gezichtsbehandeling
v.a. €35,- en 10% korting op:
massage • harsen • pedicure deluxe • make up •
haar. Bel voor info: 7522470
of (voor afspraak) 06-4832
2029. “Walk in and ind
out”. Maandags gesloten.
.................

Woningruil. Aangeb.:
ruime 2-kmrlat in
Amsterdam (Oostelijke
eilanden), 6e etage,
balkon, OV. Gevr.: woning
in Zandvoort, min. 2 kmrs.
info@swaas.nl, 06-41438201
.................
Te koop: Chicco autostoeltje €25. Div. baby en peuterspeelgoed: ballenblaas en
ballenbaan €10 p.st. Alles
als nieuw. 06-4042 7270
.................
Te huur in centrum Zvt:
zit/slaapk. gest/gem./voll.
inger. keuken met droger, wasm.ijsk. Badk. met
douch/wastafel/wc, CV,
eigen entree. € 625 p.mnd.
all in. Tel. 06-25015673

vitaress
Voor noodgevallen
24 uur bereikbaar

futsal
Moeizame zege ZSC’04

Goed spelen, maar het niet kunnen uitdrukken in cijfers. Dat

was het probleem waar ZSC’04 in de thuiswedstrijd tegen
het derde team van OS Lusitanos mee te maken had. Het
spel van de Zandvoorters was prima, maar het wilde niet.

Wie heeft het wel eens niet meegemaakt.

voetbal - zondag
Bloemendaal kent geen genade voor pover Zandvoort

Een ontketent Bloemendaal heeft afgelopen zondag geen

genade gekend voor het arme zondagelftal van SV Zandvoort. Alhoewel onze plaatsgenoten op een verrassende
voorsprong kwamen, was het daarna voor 95% eenrichtingsverkeer naar het Zandvoortse doel.

Een elektrische storing, een verwarming die
uitgevallen is, een lekkage of een ander
probleem wat direct verholpen moet worden.
Meestal gebeuren deze dingen op een tijdstip
waarin direct handelen noodzakelijk is.
De ervaring leert dat de meeste storingen
vrij simpel verholpen kunnen worden,
maar wie is er op dat moment
direct, of in zeer korte tijd beschikbaar?
Wij zijn

24 uur per dag beschikbaar, vooral gelet

op mijn ervaring als ex-aannemer zijn wij meestal
in staat om de problemen ter plaatse op te lossen.
In afwachting van een totaal reparatie is het meestal
mogelijk een noodreparatie uit te voeren. Verder aan
u de keus om eventuele vervolgwerkzaamheden
door ons of door derden te laten uitvoeren.
Ook is het mogelijk om andere werkzaamheden /
klussen in en om het huis, en vrijwel alle andere
diensten naar tevredenheid voor u uit te voeren.

Voor informatie: 06-15.399.818
E.mail vitaress@hetnet.nl

Michel van Marm passeert een tegenstander

ZSC’04 begon prima en nam
al snel een voorsprong. De
Amsterdammers kwamen
echter sterk terug en wisten de achterstand van
1-0 weer om te buigen in
een 1-2 voorsprong. ZSC’04
bleef het spel goed spelen
en wist dat de tegenstander vooral gevaarlijk waren
met afstandsschoten. De
speelruimte moest daarom
dan ook zo klein mogelijk
gehouden worden. Door
deze strijdwijze wisten de
Zandvoorters de achterstand weer om te zetten in
een voordelige stand van 3-2.
Met nog minder dan tien
minuten te spelen, kwam
OS Lusitanos toch weer op

gelijke hoogte. Uiteindelijk
bleek keeper Sander van der
Wal met zijn inmiddels befaamde linkerbeen, opnieuw
goud waard. De doelwachter
schoot de beslissende treffer
achter zijn collega waarna
ZSC’04 ondanks enkele hachelijke momenten de boel
in het slot gooide.
Na afloop waren coach
Marcel Paap en aanvoerder
Michel van Marm dan ook
zeer tevreden. “Het spel was
prima, maar we waren slordig met de afwerking”, aldus
het tweetal. Met deze winst
blijft ZSC’04 in de bovenste
regionen van de tweede
klasse meedraaien.

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel
Particuliere
zandkorrels €5,-

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

Zakelijke
zandkorrels €10,- (excl.BTW)

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen
Tevens door u in te vullen:

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Matthijs Mans bokst net de bal voor joost hofker weg

Bloemendaal scoorde zoals
zij het wilde en liet niets heel
van de Zandvoortse verdedigingslinie. Bij rust was het
stand al opgelopen tot 6-1.
Jamal keek er gelaten naar
en kon er niets tegen doen,
simpelweg omdat het hem

aan betere spelers in de
zondagselectie ontbreekt.
Na rust kregen de reserves
van Bloemendaal van hun
coach de gelegenheid om te
laten zien wat zij in huis hadden. Hierdoor liep de schade
voor Zandvoort niet zo snel

op als voor rust. Toch moest
de dapper spelende keeper
Matthijs Mans nog drie keer
een doelpunt toestaan. De
uiteindelijke 9-1 stand gaf de
verhoudingen goed weer.

De eerstvolgende wedstrijd
zal pas in januari gespeeld
worden omdat de zondagafdeling van SV Zandvoort
geen wedstrijden hoeft in
te halen. Overige uitslagen
4e klasse D: Concordia –
Olympia Haarlem: 2-1; SVIJ
– Schoten3-2; DSK – Alliance
’22: 3-1. De wedstrijden
Zwanenburg – De Brug en
Geel Wit – Ripperda werden
afgelast.

Zaterdag

Het zaterdagelftal van SV
Zandvoort is zaterdagmiddag voor niets naar
Amsterdam Noord afgereisd. Toen de heren zich aan

het omkleden waren voor de
warming-up, kregen ze te
horen dat de scheidsrechter het veld had afgekeurd.
Er waren dermate veel plekken die nog bevroren waren
dat hij het te gevaarlijk
vond om de wedstrijd door
te laten gaan. Onverrichter
zaken konden onze plaatsgenoten weer terug naar
Zandvoort. Voor het zaterdagelftal staat komende
zaterdag om 14.30 uur op
Sportpark Middenmeer in
Amsterdam de inhaalwedstrijd tegen WV-HEDW opnieuw op de agenda. Het is
nu de derde keer dat deze
wedstrijd gepland staat.
Overige uitslagen 2e klasse
A: DVVA – Amstelveen: 4-0;
Marken – WV-HEDW: 5-0 en
ZOB – Kennemerland: 0-2.
De wedstrijden HCSC – ZCFC
en Monnickendam – Swift
werden eveneens afgelast.

bridge
Resultaten bridgecompetitie
Een grote verrassing deze keer in de A-lijn op de woensdag.
Niet het gedoodverfde paar Molenaar-Brandse eindigde
bovenaan, doch deze keer was de eerste plaats voor de dames Renate Koper & Loes Verburg!
De start was niet geweldig
maar met verder gedegen
spel wisten zij met slechts
1,5% de heren Hogendoorn
& Van der Meulen voor te
blijven. Nell Boon & Eugenie
Spiers werden keurig derde.
Vier paren moeten helaas
degraderen en hun plaatsen
worden ingenomen door
paren, die al eerder in deze
lijn hebben gespeeld, namelijk Redi de Kruyff & Jan
Kleijn (met overmacht), de
nieuwe combinatie Wil van
Dillen & Marianne Giliam,
Margreet van Kuik & Kees

Blaas en Mieke Kleijn & Bart
Overzier. Vanuit de B-lijn
zijn eveneens vier paren gedwongen een trapje lager
te gaan spelen, hoewel de
C-lijn een zeer lastige is om
te promoveren vanwege de
mix van geroutineerde en
pas beginnende bridgers.
Deze keer slaagden hierin
het beste Cor de Fost & Erna
Meijer (die ook niet in deze
lijn thuishoorden), Tineke
Drenth & Ger Polm en de
heren Roel Bosma & Jennes
Daniëls door een fraaie score van 67,5% nipt voor hun

Verschijningsdata

dames Lilian Bosma & Coby
Daniëls.
In de vorige donderdagmiddagcompetitie eindigden
Hans Hogendoorn & Peter
Weijers in de A-lijn met
slechts een verschil van
0,1% op de eerste plaats en
dat vonden de heren waarschijnlijk toch te gevaarlijk.
Met een tandje extra erbij
werd nu het verschil met
nummer twee, Dick Polak
& Martin Vergeest 22,5%,
die op hun beurt bijna 20%
afstand namen op Ingrid
van Leeuwen & Fini van der
Meulen. Bij deze competitie,
die uit vier lijnen bestaat,
promoveren slechts drie
paren en vanuit de B-lijn
zijn dit Richard Kerkman

& Geert Veldhuisen (met
wel zeer wisselende resultaten), Maria Emmelot
& Ineke Kerkman en Ton
Effern & Joop Engelkes.
Het ‘gevecht’ in de C-lijn
gaf veel spanning te zien,
want de eerste drie paren
ontliepen elkaar niet veel.
Uiteindelijk gaan als eersten
over Armand d’Hersigny &
Wim Veldhuizen, gevolgd
door Lavina Bosschert, die
nu met Christien Huesken
speelt en Nel Kooij & Louis
Schuurman. De D-lijn gaf
een ruime overwinning te
zien voor Bep Pellerin & Ien
Rooijmans, die naar de C-lijn
vergezeld worden door
Gonny Mul & Nanning de
Wit en John van Deutekom
& Rieneke Zwarts.

De komende 2 weken komt de Zandvoortse Courant een dag eerder uit:
Week 52: woensdag 24 december – Week 1: woensdag 31 december
Deadline voor aanleveren van kopij en advertenties: maandag 10.00 uur
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basketbal - dames
Eindelijk weer winst

Na een reeks van ‘net aan’ nederlagen, hebben de dames
van the Lions eindelijk weer het zoet van de overwinning
mogen proeven. In Zandvoort waren de dames van het

hoofdstedelijke US 2 niet opgewassen tegen onze plaats-

genoten die in de persoon van Sabine Dijkstra (21 punten)
eindelijk weer eens de topscorer hadden.

Topscorer Sabine Dijkstra laat haar hakken aan haar verdedigster zien

Het verschil werd met name
in het derde kwart gemaakt
toen Lions 11 punten meer
dan hun tegenstandsters
lieten aantekenen. Echter ook
het eerste kwart was duidelijk
voor de Zandvoortse dames
met onder andere een driepunten van Sabine Dijkstra.
In het tweede kwart kwamen
de US-dames terug toen de
Zandvoortse puntenmachine
even stokte en sloten de eerste helft zelfs met één punt
voorspong af, 24-25.
In het derde kwart kreeg
coach Richard Koper zijn da-

mes weer in het gareel. Met
snelle uitvallen door onder
andere Martine Loos werd
een degelijke voorsprong
opgebouwd die maximaal 12
punten bedroeg. Het laatste
kwart was eveneens duidelijk
voor de thuisploeg waardoor
een redelijk grote overwinning kon worden bijgeschreven, 68-51.
Komende zaterdag spelen de
dames in Den Helder tegen
het ongenaakbare FAC dat
nog ongeslagen bovenaan
staat in de 1e rayon klasse.
Die wedstrijd begint om
20.30 uur.

adverteerders

(In alfabetische volgorde)
Administratiekantoor K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
Auto Strijder
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Café ‘t Badeendje
Cense en van Lingen
Chin Chin
Circus Zandvoort
Danzee
De Vier Geboden
Dierenarts Dekker
Dorsman Assurantiën
Filoxenia Greek Cuisine
GBZ
Gemeenschapshuis
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
Huisartsen Centrum Zandvoort
IJzerhandel Zantvoort
Jobtide
P. van Kleeff
Plony’s Haarwinkel
Pluspunt Boomhut

Printing People
Remo de Biase
Sea Optiek
Sociaal Zandvoort
Stichting Classic Concerts
Studio Total Care
Take Five
Toneelver. Wim Hildering
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
VandenBergSurf B.V.
Van der Valk & Swart Notarissen
Vitaress Full Service
Vlug Fashion Men’s Wear

Kerstactie:

Boudoir by Sara
Etos
Hema
Kroon Mode
Lavogue
Massage bij Rosa
Music Store
Parfumerie Moerenburg
Rosarito
Shanna’s Shoe Repair
& Leatherwear
Slinger Optiek
Zaras, Café Restaurant
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Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR Zandvoort Tel: 023-5 715 715

met zomerhuis

www.cvl.nu

groot dakterras

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie
in prijs verlaagd!

Van Speijkstraat 25

Van Speijkstraat 2/37

Wilhelminaweg 10

Wat een ruimte!
Dit royale half vrijstaande woonhuis met oprit en achterom, is gebouwd in de
20-er jaren, beschikt over fraaie authentieke details, 6 slaapkamers in het
woonhuis en het zomerhuis heeft nog eens 2 kamers en een eigen entree.
Het strand is op loopafstand te bereiken evenals het openbaar vervoer en het
centrum van Zandvoort.

Zeer royale maisonnette met 3 verdiepingen, 4 slaapkamers, dakterras op
het zuiden van ca. 35 meter met een vleugje zeezicht, zonnig balkon op
het zuidoosten en eigen parkeerplaats in de inpandige parkeerkelder.
De woning is goed onderhouden, ligt op loopafstand van het centrum,
station en het strand.

In het groene hart van Zandvoort op 472 m² eigen grond gelegen zeer
charmante en stijlvol gerenoveerde half vrijstaande woning (bouwjaar
1924) met fraai aangelegde voor -en achtertuin op het zuiden. De woning
beschikt over fraaie details, 5 slaapkamers, royale U-vormige woonkamer
met openhaard, ruime moderne woonkeuken, royale L-vormige garage
annex hobbyruimte en oprit voor meerdere auto’s.

t
t
t
t

Zomerhuis met 2 kamers, douchegelegenheid en keuken
Goed onderhouden
Geheel voorzien van dubbele beglazing
Woonoppervlakte ca. 165 m²

Vraagprijs : € 398.000,--

t Multifunctionele ruimte van ca. 41 m² op de 3e etage met openslaande
deuren naar aangrenzend zonnige dakterras
t Eigen parkeerplaats in de parkeerkelder
t Zeer gezonde Vereniging van Eigenaren
t Gebruiksoppervlakte ca. 150 m²

Vraagprijs € 359.000,--

zeezicht

t
t
t
t

Moet van binnen worden gezien!
Massief hardgrenen vloeren op alle verdiepingen.
Vrijwel geheel v.v. dubbele beglazing
Gebruiksoppervlakte ca. 230 m², perceeloppervl. 472 m²

Vraagprijs € 725.000,--

terras en balkon

Gratis brochure

Trompstraat 15/6
Hier hoeft u niets meer aan te doen - verhuisdozen uitpakken en genieten
van het fantastische uitzicht op boulevard, strand en zee.
Heerlijk balkon op het Zuiden. In dit in 2007/2008 volledig gerenoveerde
2-kamer appartement (v.h. 3 kamers) op de 3e verdieping van complex
“Tromp-Borgh” is alles nagenoeg nieuw!
t Eigen afgesloten parkeerterrein op het complex
t Berging op de begane grond, boodschappenlift
t Gebruiksoppervlakte ca. 85 m²

Vraagprijs: € 245.000,--

In deze advertentie worden de aangeboden objecten kort omschreven.
Indien u geïnteresseerd bent in één
van deze objecten, belt of mailt u dan
gerust met ons kantoor voor een brochure met uitgebreide informatie.
Tevens kunt u onze website bezoeken
WWW.CVL.NU hier kunt u een brochure
downloaden en een virtuele tour door het object
maken.

Ronald Ketellapperstraat 35
Bent u op zoek naar een appartement maar u wilt wel een tuin, kom dan
naar deze 3-kamer maisonnette in het gezellige en kindvriendelijke Park
Duijnwijk kijken. Behalve de zonnige achtertuin op het westen met achterom heeft deze woning ook een balkon welke uitkijkt over de binnentuin
van complex Korinthe. De woning beschikt over 2 slaapkamers, een lichte
woonkamer met half open woonkeuken en ook de inpandige parkeerplaats
willen wij niet onbenoemd laten.
t Bouwjaar 2000
t Centraal gelegen t.o.v. strand, winkels en openbaar vervoer
t Woonoppervlak ca. 90 m²

Vraagprijs € 269.000,-- (incl. parkeerplaats)

Zandvoortse

4e jaargang • week 52

24 december 2008

Het wekelijkse nieuwsblad
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl
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Courant

Actueel

Actueel

5

Nieuwjaarsduik
voor goed doel

Zie onze advertentie op de achterpagina

11

Afscheid van
Peter Michalides

Cultuur

Kerstconcerten
Jazz en klassiek

Zandvoort beleefde een druk Kerstweekend
Afgelopen weekend stond Zandvoort bol van
de evenementen. Zowel vrijdag als zaterdag
stonden in het teken van de kleinste Zandvoortertjes. Natuurlijk waren er op zondag de beide

kerstconcerten, die van Classic Concerts in de
Protestantse kerk en die van Jazz in Zandvoort

in De Krocht. Maar ook het Zandvoorts Man-

nenkoor, I Cantatori Allegri en een afdeling van
Keep them rolling hadden alles uit de kast gehaald om de mensen te entertainen. Zandvoort
liep bijna over van de toeristen die samen met

de inwoners van al die gratis evenementen en
het fraaie weer met volle teugen genoten.

• Oliebol naturel € 0,85
• Oliebol met stukjes
appel € 0,85
• Appelbeignet € 1,25
• Sneeuwbol
(oliebol met slagroom) € 1,50
Wij wensen u
ijne kerstdagen
Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

De Mannetjes
Kerstweekend

Een bijna voltallig Zandvoorts Mannenkoor in de muziektent

Op vrijdagavond begon het
voor de kleinste Zandvoorters.
In de Protestantse kerk trad
het kinderkoor ‘Kinderen
van de kust’ op. Zij hadden,
samen met leerlingen van
de Oranje Nassauschool, de
musical ‘Het meisje met de
zwavelstokjes’ ingestudeerd.
De kinderen konden op za
terdagavond weer een keer
naar het centrum om deel
te nemen aan de sprookjes
wandeling. Maar liefst 270
kinderen, met ouders, groot
ouders en wat dies meer zij,
namen deel aan deze zeer
geslaagde avond.

Zondag

Het Zandvoorts Mannenkoor

gaf op zondag in de muziek
tent op het Raadhuisplein
een kerstconcert. Een goot
gedeelte van het koor, het
hele koor zou bijna niet in
de muziektent passen, was
gekomen om Zandvoort

‘Kerst viel dit jaar in Zandvoort
een paar dagen eerder’

en haar gasten een gratis
kerstconcert aan te bieden.
Dat viel in zeer goede aar
de gezien de drukte op het
Raadhuisplein.
Ook de mannen (en de dames!)

Keep them rolling op gasthuisplein

&
wensen u
prettige feestdagen
en een goed 2009
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van Keep them
rolling hadden
over belang
stelling niets
te klagen. Hun
schitterende
o o r l o g svo e r
tuigen ston
den op het
Gasthuisplein
en dan merk
je toch dat het
plein een beetje
‘doods’ is. Maar
toch werden er
veel foto’s ge
maakt van de
tentoongestel
de voertuigen
en genoten ze van de rond
rit door het centrum die na
aloop veel bekijks kreeg.
Dat klassieke muziek en jazz
elkaar niet echt bijten bleek
uit de beide kerstconcerten

Sport

Sportraad over
afgelopen jaar

op zondag. In De Krocht trad
Ronald Douglas op met het
trio van Johan Clement en
de stichting Classic Concerts
had voor haar kerstconcert
De Biltstars geëngageerd.
Hoewel het in De Krocht niet
helemaal vol was, Douglas is
weliswaar bekend maar min
der dan het koor in de kerk,
traden de Biltstars voor een
zo goed als volle kerk op. Bij
elkaar een kleine 400 men
sen waren op de beide con
certen afgekomen.
Ondertussen was Jan Peter
Versteege met zijn I Can
tatori Allegri overal in het
centrum aanwezig om met
hun stemmige kerstmuziek
geld voor de minder be
deelde inwoners van Zuid
Kennemerland in te zamelen.
Met hun prachtige stemmen
hadden zij veel bekijks.

I Cantatori Allegri op kerkplein

Zandvoort Optiek
LAATSTE WEEK
BELASTINGVOORDEEL
BIJ AANSCHAF NIEUWE BRIL
EN
50% KORTING
OP COLLECTIE 2008

5 januari
Nieuwjaarsreceptie Gemeente Zandvoort
Ook u bent van harte uitgenodigd.

Meer informatie staat in de gemeente-advertentie in deze krant.

Gewijzigde openingstijden gemeentehuis
Wanneer open – wanneer dicht?
U ziet het in de gemeente-advertentie in deze krant.

Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

1

waterstanden

Bedroefd, maar dankbaar dat haar een langer lijden
bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat van
ons is heengegaan onze moeder, schoonmoeder,
oma en overgrootoma

Catharina Adriana
van de Graaf-Stoffelen
~ Cato ~
weduwe van Wilhelmus Hendricus van de Graaf
10 maart 1919

19 december 2008
Ellen † en Howard
Ingrid †
Stefan en Gosia
Nathalie
Bas, Gina Sophia

Hoog

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

U ITVAARTCENTRUM H AARLEM
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

A LT I J D
B I J

Robert en Anja

Laag

Hoog

09.26
10.05
1 0. 5 5
11.24
12.06
00.24
00.56
01.20

13.35
14.25
15.05
15. 46
1 6 .1 9
04.46
0 5 .1 5
05.49

21.45
22.55
23.24
23.55
12.15
12.55
13.36

16.56
1 7. 3 0
1 7. 5 5
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Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop
Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Correspondentieadres:
Fam. M. van de Graaf
Gijsbrecht van Aemstelstraat 11
2026 VA Haarlem
De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Door omstandigheden heeft de afgelopen twee weken

Hans Elsinga

dat nu de gegevens VAN 29 november tot en met 19

† Zandvoort, 21 december 2008

Loek † in dankbare herinnering

Arie Bol
30-12-2008

Zandvoort:

Jolien
Mient-Jan

Stockholm:

Hans-Peter en Monica
Micha, Noah

Salvador de Bahia: Marcel en Sylvia
Martha, Daynara
Zandvoort:
Den Haag:

Je bent wel weg
maar toch bij ons
in ons hart.

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~
~ Verzorging van overledene ~
Begeleiding
voor nabestaanden ~
~
Persoonlijke
aandacht
voor U en Uw dierbare ~
~
Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort
Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

burgerlijke stand

Bedroefd om zijn heengaan, maar met
dankbare herinnering aan de liefde die hij ons
heeft geschonken, geven wij u kennis dat van
ons is heengegaan mijn allerliefste, onze lieve en
bijzondere vader, opa en overgrootvader

* Wassenaar, 22 juli 1934

In memoriam
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Hoog

APK

D I R E C T E
H U L P
OV E R L I J D E N

Michel en Karin
Thom, Nadia

† 30-12-2003

december w
Wo 24 0 1 .1 4
Do 25 0 2 .1 5
Vr 26 03.06
Za 27 03.35
Zo 28 04.16
Ma 29
Di 30
Wo 31

Laag

Bentveld:

Ruth
Leva, Marcellino
Astrid en Wim
Jennifer en Marvin
Maggie, Jane
Dax
Mike en Joke
Cheryl, Charlotte

Jolien Peterson
Lorentzstraat 115
2041 RC Zandvoort
Hans is thuis. Er is gelegenheid om even langs te
komen in de Lorentzstraat 115 te Zandvoort op zondag
28 december van 16.00 tot 18.00 uur.
De begrafenisplechtigheid vindt plaats op maandag
29 december 2008 om 14.30 uur in de aula van de
Algemene Begraafplaats aan de Tollensstraat 67 te
Zandvoort, waarna aansluitend de bijzetting in het
familiegraf aldaar zal plaatsvinden.
Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid om elkaar
bij te praten in de ontvangkamer van de begraafplaats.

geen burgerlijke stand in deze krant gestaan. Vandaar
december 2008 gepubliceerd worden:

49e Nieuwjaarsduik
in teken van Duchenne

Op donderdag 1 januari zal voor de 49e keer de Zandvoortse nieuwjaarsduik bij strandpaviljoen Take Five
worden georganiseerd. Het is de oudste nieuwjaarsduik

van Nederland, die de laatste jaren duidelijk aan populariteit heeft gewonnen.

Inschrijven is gratis en kan
op de dag zelf vanaf 12.30
uur. Rond 13.30 uur zal dan
voor alle deelnemers een
warmingup gehouden wor
den. Om 14.00 uur zal het
startschot voor de 49e keer
klinken. Na afloop is een
spetterende Après ski party
in de feesttent.
Komende duik zal een the
ma kennen: Duiken voor
Duchenne. Het organisatie
comité en OVZvoorzitter
Virgil Bawits willen graag
komen tot het oprichten
van een ‘Club van 100’. Voor
minimaal € 10 kan iedereen
lid daarvan worden. Met de
‘Club van 100’ willen zij aan
heel Nederland laten zien
dat Zandvoort bestaat uit be
trokken mensen met het hart

Overleden:

Castien, Jacobus Johannes, oud 96 jaar.
Schniedewind geb. Paap, Hendrika, oud 81 jaar.
Zwemmer, Albert, oud 84 jaar.
Wagenaar, Christiaan Johannes, oud 79 jaar.
Halderman, Hendrikus, oud 96 jaar.
Dabroek geb. Pimentel, Marie, oud 73 jaar.
Andela geb. van de Steeg, Hendrika Gerarda Catharina, oud
86 jaar.
Boerema, Gerhardus Hendrik, oud 83 jaar.
de Leeuw, Michel, oud 80 jaar.
Kunkeler, Willem, oud 65 jaar.
Saris geb. de Lange, Maria Catharina, oud 84 jaar.
Draijer geb. Gedaan, Alberdina, oud 95 jaar.
Krippendorf, Wilhelm, oud 77 jaar.
van Dam, Theodorus, oud 66 jaar.
de Vries, Lambert Klaas, oud 71 jaar.

Eén van de laatste activiteit rondom de ilm Oorlogswinter was een presentatie afgelopen zondag van de Bab-

belwagen in de bioscoop van Circus Zandvoort. Marcel
Meijer liet in 5 kwartier de afbraak en de wederopbouw
zien van de badplaats.

op de juiste plek! Ze roepen
iedereen op lid te worden
door een bedrag te spon
soren. Daarvoor krijgt men
het speciale nieuwjaarsduik
Tshirt met daarop een eigen
vermelding. Van het sponsor
bedrag gaat 100% naar het
goede doel want de Tshirts
worden gesponsord door de
leden van de ondernemers
vereniging.
Inmiddels is de eerste deel
nemer aan de ‘Club van 100’
reeds gevonden. Het team
van kapsalon Headsigns
ondersteunt ‘Duiken voor
Duchenne’ van harte maar
twijfelt of ze zelf de zee in dui
ken. Wie ook een bijdrage wil
doen kan contact opnemen
via info@ondernemendzand
voort.nl of 0655144389.

Geboren:

Julian Pieter Arie, zoon van: Willemse, Hendrikus Gerardus
Wilhelmus en: Paap, Helena Johanna.
Tijn, zoon van: Lange, Marcel Heinz en: Kraal, Mirte.
Isa Juliëtte, dochter van: Minke, Aschwin Johannes en: Peijs,
Esther.
Anouk Holly, dochter van: Hollander, Jörgen Sylvester en:
Basnett, Michelle Nicole.
Floor Noël, dochter van: Lauwen, Daniel en: van Scheers,
Suzanne.
Roos Willemijn, dochter van: Sebregts, Simon Pieter en: Paap,
Martine Johanna.
Goran Maximillian, zoon van: Sharafbayani, Burhan Hassan
Ahmad en: Sharafbayani, Heidi.

De Zandvoortse oorlogsjaren

tatie naar de vernietigings
kampen. Slechts enkelen over
leefden de oorlog en keerden
vervolgens naar Zandvoort
terug. Via de foto’s kon men
de bouw van de bunkers zo
als ‘Schtellung Zander’ zien.
In 1942 ging het slopen van
de gebouwen aan de zeezijde
door. Zelfs de beeldbepalende
watertoren moest er, op 17
september 1943, aan geloven.
Het strand werd afgesloten en
de bevolking van Zandvoort
moest evacueren. Ook hier
bekende beelden van de wa
tertoren met het kale gebied.

Voor heel Zandvoort zal in
2.500 gevallen een nieuw
huisnummer worden toe
gekend. De kosten voor de
huisnummerborden zijn
begroot op € 25.000 (€ 10
per adres). Wie zo’n nieuw
nummerbordje ontvangt is
verplicht om het op te han
gen. Gemeente Zandvoort
werkt hard om op tijd de
BAG op orde te hebben.
Waarschijnlijk medio 2009
zal deze wet in werking
treden. Doel is het func
tioneren van de overheid
te verbeteren. Het maat
schappelijk effect is onder

Toen ik thuis kwam ging de
telefoon. Mijn dochter ver
telde me trots dat het haar
van Madelief lang genoeg
was om een haarspeldje in
te doen. Zo kon iedereen zien
dat Madeliefje een meisje
was in plaats van een lief jon
gentje. Tijdens haar verhaal
moest ik glimlachen en ver
telde het drama bij de kapper.
“Je moet er geen probleem
van maken. Wat de één te
veel heeft, heeft de
ander te weinig”,
zei ik “trouwens
wat maakt het uit?
Volgens mij zijn en
geltjes onzijdig.”

door Nel Kerkman

Er was veel belangstelling
voor de digitale vertoning
van de Babbelwagen. Dit
keer niet in hotel Faber maar
heerlijk relaxt op de rode bi
oscoopstoelen. Het begon
met het vertonen van de
grandeur die Zandvoort voor
WO II had. Statige hotels en
mooie huizen met veranda’s
met een brede boulevard
waar men toentertijd nog
zonder verkeer heerlijk kon
laneren.

De foto’s tonen het begin van
de oorlog waar het leven ge
woon doorging. In de nacht
van 13 op 14 augustus werd
de joodse synagoge aan de
Dr. J. Mezgerstraat opgebla
zen en de handen van het
Christusbeeld, dat stond in de
tuin van Huize Sterre der Zee
aan de Hogeweg, werden af
gehakt; toen ging men besef
fen dat het menens werd. In
maart 1942 werden 153 joodse
gezinnen van Zandvoort naar
Amsterdam geëvacueerd.
Vanaf daar volgde de depor

maakte oficiële adressen. Die adressen zijn bepaald door de gemeente, die daartoe is
vereist een oficieel adres voor ieder verblijfsobject binnen de gemeentegrenzen.
Hans van Pelt

zijn er rond de feestdagen
veel engeltjes op aarde. Ik
kwam er één tegen bij de
kapper. Via de spiegel zag ik
hoe een vader met zijn kind
kordaat de kapperszaak bin
nen stapte. De peuter had
mooie lange, blonde krullen.
Ik vond het een beeldig ker
stengeltje.

verplicht door de nieuwe wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Deze wet

De bebouwing langs de Hogeweg bleef nog net gespaard

Na de oorlog werd de weder
opbouw ter hand genomen.
De fraaie bouwstijl van hui
zen en hotels zijn voorgoed
verdwenen en hoge flats
veranderden de skyline van
Zandvoort. Aan de opmerkin
gen links en rechts te horen
vindt iedereen dat jammer.
Helaas, het is niet anders, wat
ons rest zijn foto’s en daar
moeten we het mee doen.
Het was een goed initiatief
van de Babbelwagen om alles
chronologisch te vertonen.
Voor degene die het gemist
hebben, is een herhaling van
het getoonde misschien een
optie. Het is het overdenken
zeker waard.

Binnenkort ontvangen vele inwoners nieuwe nummerbordjes voor de nieuw aange-

cartoon

Volgens mij…

De vader vertelde tegen de
kapster dat hij het spuugzat
was om elke keer weer uit te
leggen dat hij geen dochter
maar een zoon had. Daarom:
weg met de krullen, lekker
kort. De vader zette het en
geltje met een zwaai in de
kindvriendelijke kappers
stoel. De engel veranderde
in een krijsende bengel. De
kapster knipte onverstoord
krul voor krul af. Het slacht
offertje liet het er niet bij
zitten en protesteerde luid
keels. Ondertussen wrong hij
zich in allerlei bochten om
uit de fraaie stoel te klaute
ren. Ik kreeg het er Spaans
benauwd van. Met enge
lengeduld knipte de kapster
verder. Met een rood hoofd
hield de vader het koppie van
z’n zoon stevig vast. Opeens
zei de man met een zucht:
“stop maar ik ben het zat.
Hij ziet er eindelijk als een
jongen uit!” Het manneke
liep hevig nasnikkend snel
richting deur. In z’n handje
had hij een kleverige lolly die
vol met blonde haren zat. De
vader rekende tevreden af.

Nieuwe huisnummers komen er aan

Het team van Kapsalon Headsigns

column

meer dat fraude beter kan
worden bestreden en ge
gevens sneller beschikbaar
zijn voor de handhaving
van de openbare orde en
veiligheid.
Op dit moment is de ge
meente bezig met het
‘opbouwen’ van het adres
senbestand voor de BAG.
Gebleken is dat er verblijfs
objecten zonder officieel
adres zijn. Eveneens is ge
constateerd dat er verblijfs
objecten zonder adres zijn
die wel een adres moeten
krijgen. Het gaat hier met

name om zomerhuisjes,
bedrijfswoningen, opslag
ruimten, garages, transfor
matorhuisjes en dergelijke
objecten. In de dagelijkse
praktijk was aan dit soort
objecten, voornamelijk voor
belastingtechnische doel
einden, al een adres toege
kend. Met dit besluit wor
den de adressen voor deze
objecten alsnog officieel
vastgesteld. De nummering
vindt plaats zoals is voorge
schreven in de Technische
uitvoeringsvoorschriften
naamgeving en numme
ring 2006.

Nel Kerkman

familieberichten
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kerkdiensten

Hoera! Hoera!

woensdag 24 deCeMBeR

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
23.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
19.00 uur pastor D. Duijves
23.00 uur pastores D. Duijves en C. van Polvliet
RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
19.00 uur pastor C. van Polvliet
21.00 uur pastores D. Duijves en C. van Polvliet

dondeRdag 25 deCeMBeR (1 keRstdag)
e

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur pastor D. Duijves
RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor C. van Polvliet

Zondag 28 deCeMBeR

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur ds. C. Meijer uit Haarlem
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
Viering in Antonius te Aerdenhout
RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor IJ. Tuijn

woensdag 31 deCeMBeR

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
19.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
18.00 uur pastor D. Duijves

dondeRdag 1 JanUaRI

RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastores D. Duijves en C. van Polvliet

Ramon

wordt 27 December

De heer/mevrouw
Roselveans
L. Haccau
Castien
F.P. Zwaanswijk
H. Koel
J.C.A. Smid
A. Dirkx
M. Crabbendam
Huijboom
T. van de Linden
L. Voesenek
A.A. Meijer
E. Rijnders
J.M. Bausch
H. Ekst
A.A. Werk
C. Keur
L.M. Nelhls
H. Brokmeier
Omar
C.J. Sandbergen
J.J. de Kruijf
H. van Gameren
J. Busscher

Cadeau

Boekenbon t.w.v. € 20
Notenpakket
Cadeaubon t.w.v. € 15
Zuivelmandje
Rode of witte wijn
Cadeaudoos Noa Pearle (Cacharel)
Cadeaubon t.w.v. € 15
Fondue/gourmetschotel (4pers.)
Riem
Fruitmandje
Dames of heren hakken
Bonbons doosje
Waardebon Vichy t.w.v. € 20,00
Dinerbon t.w.v. € 25,00
Verwenbon t.w.v. € 15,00
Waardebon t.w.v. € 25,00
2 tshirts
Grote slagroomtaart
Pakket wintervoer voor buitenvogels
Ontbijt voor 2 personen
Boeket bloemen
2 kaartjes voor bioscoop
Varkensrollade
Cadeaubon € 10,00

Alle winnaars krijgen persoonlijk bericht

4

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huisaanhuis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00  17.00 uur.

18 jaar!

Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Letty van den BrandKinderdijk
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Gefeliciteerd
Han, Bibi
& Paco

van de monopoliehouder van Nederland. Door veranderingen in de organisatie van het

landelijke bedrijf moet hij weg en wordt opgevolgd door Jan Phillippen die tevens directeur wordt van de vestigingen in Amsterdam en Schiphol.

Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Kleine Krocht 2  2042 JN Zandvoort

Druk: Dijkman offset
Visseringsweg 40  Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 061139 1478 • info@zvoverspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl
Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
Peter Michalides neemt afscheid van zijn relaties in Zandvoort

de “Lijsterhof”

Prettige kerstdagen en een
gelukkig Nieuwjaar!
Sonja van S.

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen
Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
en volgens afspraak
Lijsterstraat 7 - 2042 CH Zandvoort - Tel. (023) 571 58 47

Woonwensenonderzoek van
gemeente en woningcorporatie
De gemeente Zandvoort en woningcorporatie EMM (per

1 januari De Key), zullen in samenwerking met regionale
gemeenten en andere wooncorporaties vanaf 1 januari
aanstaande een woonwensen onderzoek in de regio

Kennemerland starten. Hierdoor zullen de woonwensen
kenbaar worden van een groot aantal inwoners.
Circa 600 willekeurig geselec
teerde Zandvoortse inwoners
zullen worden gevraagd om
aan een gedeelte, Zandvoort
afhankelijk, van het onder
zoek deel te nemen door
middel van een interview. De
geselecteerde Zandvoorters
krijgen vanaf medio decem
ber een uitnodiging om deel
te nemen aan het onder
zoek. De resultaten van het
onderzoek worden gebruikt

om meer inzicht te krijgen
in de woonwensen van de
bewoners in Zandvoort. De
gemeente Zandvoort en de
corporatie gebruiken de ge
gevens om het huidig woon
beleid te actualiseren en het
toekomstig woonbeleid er op
af te stemmen. Het onder
zoek kan ook voor een opti
male afstemming tussen het
woningbouwprogramma en
de woningbehoefte zorgen.

Het onderzoek bestaat uit
interviews die thuis, telefo
nisch of via internet kunnen
worden afgenomen. Het be
vat vragen over de kenmerken
en de waardering van de hui
dige en gewenste woonsitu
atie van bewoners. Daarnaast
worden ook een aantal vragen
gesteld over werk, vrijetijds
besteding en de behoefte aan
zorg en hulp bij het wonen.
De gemeente Zandvoort sluit
aan bij het WoonOnderzoek
Nederland dat het ministerie
van VROM en het Centraal
Bureau voor de Statistiek ie
dere drie jaar uitvoert. In 2006
heeft de gemeente Zandvoort
samen met de toen nog wo
ningbouwvereniging zijnde
EMM ook meegedaan.

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Hulp nodig?

Vormgeving: IR Design Zandvoort

Ieder levend wezen, heeft recht op liefde, vrede,
geluk en gezondheid. Dat gun ik iedereen!

Bruna Balkenende
C’est Bon
Blokker
De Kaashoek
Gall & Gall
Parfumerie Moerenburg
Vis Culinair
Slagerij Marcel Horneman
Beachim
Daniel Groente en Fruit
Shanna’s shoerepair
La Bonbonniere
Zandvoortse Apotheek
Holland Casino
Kofie Club Zandvoort
Kwekerij van Kleeff
Vlug Fashion
Van Vessem le Patichou
Dobey Zandvoort
NH Hotel Zandvoort
Bloemsierkunst Bluijs
Circus Zandvoort
Vreeburg
IJzerhandel Versteeg

land Casino. Michalides is bijna vier jaar directeur geweest in de Zandvoortse vestiging

Centrale redactie: Joop van Nes

Dierenartsenpraktijk

Met oog en oor
de badplaats door

Afgelopen donderdag heeft Peter Michalides in ‘zijn’ casino afscheid genomen van Hol-

Tel. 06  460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Guus en Hetty van der Mije

Ondernemer

Afscheid Peter Michalides

Bladmanager: Gillis Kok

Graag willen we iedereen
bedanken die 20 december
tot een prachtige dag
gemaakt hebben.

4e Trekking weekprijzen Decemberloterij OVZ
(20 december 2008)

colofon
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Michalides is naar Zandvoort
gekomen om de verhuizing
van het casino in onze woon
plaats naar Haarlem moge
lijk te maken. Hij ontpopte
zich als een voorvechter voor
meer culturele en sportieve
evenementen in Zandvoort.
Die mogelijkheid bood hem
het Casinofonds dat na af
spraken tussen gemeente en
Holland Casino Zandvoort in
het leven was geroepen. Ook
hield hij zich via allerlei stich
tingen bezig met het promo
ten van Zandvoort en het
aantrekkelijker maken van
Zandvoort voor de toeristen.
Door middel van de Stichting

Zandvoort Promotie had hij
ook een behoorlijke vinger in
de pap bij het stichten van de
nieuwe VVV Zandvoort, een
logisch gevolg van zijn werk
zaamheden in Limburg waar
hij aan de wieg heeft gestaan
van de stichting van één grote
VVV door het samenvoegen
van 22 plaatselijke VVV’s.
Michalides zal niet voor
Zandvoort ‘verloren’ gaan.
“Ik ga nu eerst de procedure
afwachten. Er is een sociaal
plan gemaakt en een rege
ling voorgesteld. Daarna zal
ik weer elders aan de slag
gaan. Ik was niet verbaasd

dat het kwam, wel over de
snelheid waarmee het ge
beurde. Ik woon in Limburg
maar heb bijna 30 jaar in
Zandvoort gewoond, meer
dan de helft van mijn leven. Ik
blijf echt wel met Zandvoort
verbonden bijvoorbeeld door
het coachen van de VVV. Jan
(Phillippen, red.) houdt geluk
kig net als ik ook van evene
menten dus de sponsoring
van bijzondere evenementen
zou in goede handen moeten
zijn”, zei de geëmotioneerde
Michalides na afloop. Wij
hopen nog veel van hem te
horen in combinatie met het
‘product’ Zandvoort.

Bijzondere vondst aangeboden

Niet alleen op Texel zijn er braamvissen aange
spoeld. Ook bij het JuttersmuZEEum is deze
bijzondere vis binnen gebracht. De zeebraam
was gevonden aan de vloedlijn bij de rotonde.
Zeebramen, of Bramidae, zijn oceanische vissen
met hoge, zijdelings afgeplatte lichamen. Van de
ongeveer achttien soorten die in deze familie
beschreven zijn, kunnen er vier in de Europese
wateren voorkomen. Bij bepaalde weersomstan
digheden komen de vissen in te ondiep koud wa
ter en spoelen dan aan. Bij de vondst leefde de
vis nog en is direct in het zeeaquarium gedaan
maar helaas heeft hij het niet gered.
Het JuttersmuZEEum is beide kerstdagen en
tijdens de kerstvakantie van 13.00 t/m 16.00 uur
geopend.

Bij telefonische hulpdienst
Sensoor blijkt uit gespreks
onderwerpen dat in decem
ber eenzaamheid, zorgen en
verdriet een reden is om te
bellen. Tijdens de feestda
gen en de jaarwisseling zijn
de vrijwilligers van Sensoor
dag en nacht te bereiken.
Bellers hoeven geen naam
te noemen als ze hun
hart even willen luch
ten en kunnen rekenen
op geheimhouding. Het
telefoonnummer van
Sensoor Haarlem is: 023
5471471 en kan 7 dagen
per week, 24 uur per dag
worden gebeld. De hulp
dienst is ook bereikbaar
via het landelijke num
mer 0900 – 0767 (5 cent
per minuut).

Kapsters vallen in de
prijzen

In de Protestantse kerk
waren afgelopen vrij
dagavond heel veel kin
deren aanwezig om het
kinderkerstfeest te vieren.
Vooraf aan de musical over
het meisje met de zwa
velstokjes werden eerst
bekende liedjes gezongen
en een kerstverhaal ver
teld. Daarna was het de
beurt aan het kinderkoor
‘Kinderen van de kust’. Groot
en klein zong vol overgave
over het arme meisje dat
door niemand uitgeno
digd werd met Kerstmis.
Ook groep 3 van de Oranje
Nassauschool had de lied
jes van de musical goed
geoefend en mochten voor
het podium mee komen
zingen. Het was een gezel
lig samenzijn.
Op de eerste kerstdag is voor
de allerkleinste het traditi
onele ‘Kindje wiegen’ waar
groot en klein een ‘kunstje
voor het kindje’ mag laten
zien. Kom verkleed, neem
je muziekinstrument mee

leden van het Zandvoorts
Bunkermuseum, die uitleg
geven over de bunkers, is
er besloten om ook 27 de
cember nog een excursie te
verzorgen. Er wordt verza
meld op de parkeerplaats
Zandvoortselaan (bij het
Pannenkoekenrestaurant).
Inschrijving bij Circus
Zandvoort en de VVV
Zandvoort (extra kosten
€ 1,00 p.p.).

Leven in de brouwerij

Kerstmusical

Kindje wiegen

Het Juttermu-ZEE-um nam een bijzondere vis
in ontvangst

of zing een mooi liedje, alles
mag in de Agathakerk aan de
Grote Krocht, aanvang 15.00
uur. Voor Ria Winnubst is
het de laatste keer dat zij de
kinderviering begeleidt, dus
stel haar niet teleur en toon
je kunsten.

Twee leerling kapsters van
kapsalon Headsigns aan de
Louis Davidsstraat hebben
beide een prijs in de wacht
gesleept. Svetlana Sukiasjan
werd tweede tijdens de kerst
wedstrijden op de kappers
school. Zij had een speciaal
kerstkapsel ontworpen. Renee
Rubeling, heeft de tweede
prijs gehaald bij de Junior
Award van Wella. Het thema
van die wedstrijd was ‘Sport’.
De bekende oudschaatsster
Barbara de Loor was uitgeno
digd om de wedstrijddames
een peptalk te geven.

In de herhaling

In het kader van de film
Oorlogswinter zijn er di
verse activiteiten geor
ganiseerd door Circus
Zandvoort waar de excur
sie Bunkerwandeling in de
Waterleiding duinen, met
snert na, druk bezocht werd.
Afgelopen zaterdag waren er
zelfs 31 bezoekers aanwezig!
In samenwerking met de

Zet een aantal legervoer
tuigen in de zandbak
van het Gasthuisplein
en het pleintje komt tot
leven. De voertuigen en
ook de in stijl geklede
eigenaars trokken veel
belangstelling. Er ston
den een stuk of twaalf
voertuigen waaronder
Willy’s, een Dodge, am
bulances en motoren
met en zonder zijspan
te pronken. Na de ilm
voorstelling, die Circus
Zandvoort de vrijwilligers
had aangeboden als dank
voor hun inbreng, werd er
nog een rondje door het
dorp gereden. Uiteraard
waren alle zitplaatsen
bezet met liefhebbers die
mee mochten met deze
bijzondere tocht.

Kerstwandeling

Wilt u op vrijdag 26 de
cember (tweede kerstdag)
een frisse neus halen?
Dat kan. Het IVN Zuid
Kennermerland organi
seert van 13.00  14.30 uur
een wandeling door de
winterse duinen van het
Waternet bij ingang de
Oase. Aanmelden vooraf
is niet nodig. Informatie:
Evert van het Schip 025 241
48 66. De excursie snert
wandeling op 27 december
georganiseerd door Het
Waternet is vol geboekt.
De eerstvolgende is in het
nieuwe jaar.
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Sprookjes bestaan echt
Zoals elk sprookje begint, zo begon ook het eerste sprookje in Zandvoort. Er waren eens....

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

270 kinderen. Zij kwamen met hun ouders naar de dorpskern toe. Het muziekpaviljoen,
de grote kerstboom op het Raadhuisplein en de terrassen naar het Kerkplein waren sfeervol in een kerstdecor omgetoverd. Winterfeeën, heksen, Sneeuwwitje, de Kerstman met

zijn lieftallige kerstmeisjes maakten de sprookjesavond compleet. Zelfs de enge weerwolf

Lorentzstraat 4 Zandvoort
NIEUW

was door de fee in een mak lammetje veranderd.
• Vrijstaand en rustig wonen in Zandvoort op een steenworp afstand van de duinen? Een verrassend royaal, vrijstaand
70-er jaren woonhuis met o.a. riante living, klassieke keuken, luxe badkamer, 4 slaapkamers, oprit voor meerdere
auto’s en besloten tuin rondom!
• Gelegen op een perceel van 228 m², in een rustige woonomgeving in
“Nieuw Noord”;
• Begane grond: sfeervolle en lichte woonkamer met gashaard, toegang tot
de tuin, diverse raampartijen en toegang tot klassieke open keuken vzv
div. inbouwapparatuur, bijkeuken, slaapkamer;
• 1e verdieping: 3 slaapkamers, luxe badkamer met riant ligbad in hoek
opstelling, klassiek wastafelmeubel, design radiator en 2e toilet;
• 2e verdieping: ruime bergvliering;

• Deze vrijstaande woning beschikt over een voortuin met vijverpartij
en oprit voor 2 auto’s, een zijtuin, een besloten achtertuin op het noordoosten en een achterom;
• Bijkeuken en slaapkamer begane grond voormalige garage;
• Een woning waarvan u de rust en de ruimte absoluut door middel van
een bezoek moet gaan “beleven”.
• Woonoppervlakte ca. 135 m², perceel 228 m², inhoud ca. 425 m³.

Vraagprijs: € 449.000,- k.k.

Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig, gezond 2009!
Dankzij het door u in ons gestelde vertrouwen, is 2008 wederom een enorm
succes geworden. Ook in 2009 kunt u weer op ons rekenen: een betrouwbaar makelaarskantoor waarbij persoonlijke aandacht boven alles gaat.

BEL 023 – 5 731 999
Nick ten Broeke
Emmaweg 21
2042 NT ZANDVOORT

7 dagen per week, 365 dagen per jaar. Graag tot ziens in 2009!
Wij zijn gewoon bereikbaar / geopend tussen kerst en
oud & nieuw, zoals u van ons gewend bent!
Aanbod Vrijehuizenmarkt ook op Funda!

Café Oomstee

F.: 023 – 5 732 007
M.: 0655 – 13 03 65
E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

www.vrijehuizenmarkt.nl of
www.nicktenbroeke.nl

fotowedstrijd

Prettige Kerstdagen
en een heel
voorspoedig 2009
Zie onze website: www.oomstee.nl
Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort - 023-57 387 27

Jobtide uitzendbureau
is voor verschillende
opdrachtgevers op zoek naar:
Klantvriendelijke winkelmedewerkers
Handig technisch personeel
Gastvrije horeca medewerkers
Praktisch schoonmaakpersoneel
Flinke medewerkers voor in de bouw
Dus, ben je op zoek naar leuk en goed betaald werk? Ga dan naar onze vestiging
aan de Hogeweg 56C in Zandvoort of bel even voor een afspraak: 023-8887340
Jobtide uitzendbureau, het uitzendbureau dat écht om zijn werknemers geeft!
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De komende twee weken hangen de 25 geselecteerde foto’s op A4 formaat in
het VVV kantoor aan de Bakkerstraat. Daar kunt u de foto’s op uw gemak bekijken en in alle rust uw keuze maken door het invullen van een stemformuliertje.
De VVV is zeven dagen per week geopend (1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag
gesloten). U kun took op een ander tijdstip stemmen door een email te sturen
naar: foto@zandvoortsecourant.nl

Kerstman en een ‘kerstmeisje’

door Nel Kerkman

Het idee van de sprookjes
wandeling komt van OVZ
voorzitter Virgil Bawits en
de organisatie en vorm
geving was in vertrouw
de handen van Mariska
van Huissteden en Ankie
Miezenbeek. De Beach Pop
Singers verleenden hun
bijdrage als sprookjesfi
guren en zongen enkele
kerstliedjes. De gemeente
ondersteunde financieel
het initiatief. Zandvoortse
verkeerregelaars leidden

het verkeer in goede banen.
“Volgend jaar willen we ook
het Gasthuisplein, eventu
eel met een kunstijsbaan,
erbij betrekken. Misschien
met een levende kerststal
en met meer kerstkraam
pjes”, vertelde een enthou
siaste Van Huissteden.

Traditie is geboren

Om 18.00 uur begon de
avond met het sprookje van
‘Het meisje met de zwavel
stokjes’, gezongen en ge
speeld door het kinderkoor
‘Kinderen van de kust’ van

Vorige week dinsdag vond een klein plechtig moment

plaats in Pluspunt. De aanleiding was de ondertekening
van een nieuw samenwerkingsverband van Loket Zandvoort met MEE Noordwest-Holland.

De stemming sluit op zondag 11 januari. Maandag 12 januari wordt bekendgemaakt
welke foto de meeste stemmen heeft gekregen en daarmee als winnaar wordt
bekroond. De winnende foto wordt op canvasdoek geprint en zal een jaar lang op
diverse Zandvoortse locaties worden tentoongesteld.

foto@zandvoortsecourant.nl

Zelfs deze weerwolf was lief

Loket Zandvoort en MEE in nauwe samenwerking

Vermeld altijd uw naam en adres, anders is uw stem niet geldig. Alleen inwoners
van Zandvoort zijn stemgerechtigd.

Stem op uw favoriete foto via:

de Protestantse kerk. Onder
de luifel bij grand café
Danzee stond een poppen
kast en deze viel bijzonder
in de smaak bij de kinderen.

De Kerstman vertelde een
verhaal (misschien kan een
volgende keer een verster
ker gebruikt worden zodat
de Kerstman beter te ver
staan is). De Protestantse
kerk was open en daar
konden de kinderen luiste
ren naar het vrolijke muzi
kale sprookje van Hans en
Grietje. De poffertjes van
Harry’s oliebollenkraam, de
warme chocolademelk bij
Danzee en een patatje van
’t Plein vonden gretig aftrek.
De ouders konden zich war
men met een heerlijke glüh
wein bij het terras van café
Koper. Tot slot zongen de
Beach Pop Singers kerstlied
jes in het schitterend ver
sierde paviljoen en werden
ballonnen, voorzien van een
wens, opgelaten. Het was
het definitieve einde van
een geweldig evenement.
De sprookjesfee zwaaide
met haar staf, hopelijk zal
haar wens ‘tot volgend jaar’
in vervulling gaan.

Afgevaardigden van alle betrokken partijen

MEE staat voor maatschap
pelijke integratie en optimale
mogelijkheden voor mensen
met beperkingen. De orga
nisatie biedt ondersteuning
aan mensen met een handi
cap, beperking of chronische
ziekte, gericht op individuele
ontwikkeling en ontplooiing
en maatschappelijke partici
patie en integratie. Het afge
lopen jaar was een proefjaar
voor de genoemde samen
werking, waaraan door de
ondertekening nu een nieu
we en blijvende status is ge
geven. Loketcoördinator Lyde
de Graaf is maar wat blij met
deze nieuwe ondersteunende
organisatie waarmee fantas
tisch is samen te werken.

Wethouder Gert Toonen is
trots op de nieuwe samenwer
king en laat weten dat omlig
gende gemeentes met een
jaloerse blik naar Zandvoort
kijken als het gaat om de
vele voorzieningen die in de
badplaats op professionele
wijze aan behoeftige burgers
gegeven wordt. Deskundige
mensen bemannen de vele
plekken in Zandvoort die de
burgers kunnen helpen bij
vragen op het gebied van
onderwijs, opvoeding, wo
nen, werken, sociale voorzie
ningen, inkomen, vervoer en
vrije tijd. Dus mensen helpen
bij moeilijke afwegingen en
zo nodig de weg wijzen naar
de juiste instanties.

Metaalbewerkingsbedrijf
Martijn Jacobs

door Erna Meijer

Een jonge eigenaar deze week, maar wel iemand uit een

familie die al vanaf 1937 ‘in bedrijf’ is. Opa Jan Jacobs begon toen namelijk in de Swaluëstraat een ‘Draai-, slijp- en
laschinrichting’ op de plek waar nu het appartementenge-

bouwtje van de EMM staat. Het betreffende reclamebord is
nog te zien in de werkplaats van kleinzoon Martijn.
Zijn vader Jan junior volg
de in de voetsporen van
opa. Samen hebben zij in
Zandvoort onder meer naam
gemaakt met de beroemde
trapfiets, die gebruikt is
bij het destijds zeer ge
liefde NCRV tvprogramma
Zeskamp. Dit exemplaar is
vanzelfsprekend ook in
volle glorie te bewonderen
aan de zoldering. Vader en
zoon Jacobs waren tevens
verantwoordelijk voor de
bijzondere iets, die bij het
carnaval aan de Raad van
Elf in smoking een zitplaats
bood!

Martijn, thans 31 jaar, was
zelf al vanaf zijn achtste in
de werkplaats te vinden,
die in 1975 werd verplaatst
naar een grotendeels zelf
gebouwd nieuw pand in
de Kochstraat. Daar was
hij vooral met brommers
aan het knutselen en het
was dan ook niet meer dan
logisch dat hij de LTS ging
volgen. Zijn eerste klus was,
hoe toevallig, het fabriceren
van een luifel in het boven
genoemde EMMpand in de
Swaluëstraat. Door het he
laas zeer vroege overlijden
van zijn vader werd Martijn
in 1996 al op 18 jarige leeftijd
de enige eigenaar. Gelukkig
ondersteunt zijn moeder
hem met de boekhouding
en administratie.
In de grote, moderne werk
plaats is een veelheid aan

machines te vinden. De laat
ste aanwinst is een praktisch
nieuwe bandzaagmachine,
die hij via Marktplaats op de
kop kon tikken. Hier kan hij
de stalen balken, die stan
daard zes meter lang zijn, op
de benodigde lengtes zagen.
Er is een veelheid aan staal
en aluminiumproducten te
bedenken, waarvoor men bij
Jacobs terecht kan. Zo heeft
hij een prachtige wentel
trap gemaakt, maar ook de
veiligheidsdeuren voor de
golfballenraper van Open
Golf Zandvoort. Vloeren,
allerlei soorten hekwerk,
nieuw of naderhand de re
novatiewerkzaamheden.
Hij werkt zowel voor bedrij
ven als voor particulieren.
Eigenlijk is praktisch alles
wat van staal gemaakt kan
worden door Martijn te ver
vaardigen. Ook voor een ta
kelframe voor een raceauto
draait hij zijn hand niet om,
maar dat heeft wellicht te
maken met zijn voormalige
hobby’s: auto en motorra
cen. Jammer genoeg kan hij
die sporten niet langer meer
beoefenen, want daar ging
heel veel tijd in zitten. Het
positieve is echter dat de
zaak loreert!

Metaalbewerkingsbedrijf
Martijn Jacobs, Kochstraat
6, is maandag t/m vrijdag
geopend van 08.00 tot
18.00 uur. Tel. 5712339 of
0651053296. Email: mar
tijnjacobs99@hotmail.com.
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Ook in 2009 weer een jaar lang heel veel voordelen
met de ZandvoortPas!

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Dorpsgenoten

Met de feestdagen vlak voor de deur, kijken we toch alvast naar het nieuwe jaar.
Want ook in 2009 zal de ZandvoortPas het u weer voordeliger maken om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Pashouders opgelet:

back Frits Flinkevleugel. Voor de jongeren en voetbalhaters

Verleng nu uw ZandvoortPas,
dan kunt u weer een jaar lang profiteren
voor slechts € 5,00!

wellicht niet bekend, maar voor velen roept de naam on-

middellijk herinneringen op aan zowel FC Amsterdam als
het Nederlands elftal.

Nog geen ZandvoortPas?

Bestel dan nu ook snel uw eigen ZandvoortPas.
Voor slechts € 7,50 kunt u een jaar lang profiteren
van heel veel leuke aanbiedingen!

uit!
el plaatsen.
Reken zelf uw voordeel ortPas kunt u eenmalig gratis een Zandkorring!
Met uw nieuwe Zandvovolgende Zandkorrel maar liefst € 2,50 kort
Tevens krijgt u op elke
Vanaf 1 januari 2009 is de oranje ZandvoortPas 2008 niet meer geldig. De ZandvoortPas 2009 is geldig t/m 31 december 2009.
Alle reeds bestelde ZandvoortPassen worden in de komende week bezorgd.

Mede mogelijk gemaakt door:

1 januari 2009
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Kapsalon Headsigns- L.Davidsstraat 11- Zandvoort- 023 - 5716181

door Erna Meijer

Frits Flinkevleugel

Een ex-topvoetballer deze keer in de schijnwerpers: rechts-

De periode tussen pakweg midden en eind december is

Op vrijdagmiddag na de training ging ik eerst de winkel sluiten
om daarna snel terug te keren naar het Olympisch Stadion,
waar tot laat lekker gekaart werd.” Onderhandelingen met
de soms hooghartige Dé Stoop over contracten waren vaak
hilarisch en resulteerden in een onverwachte levering van een
wasmachine, koelkast en afzuigkap!

“Waar is het allemaal begonnen?”, vraag ik aan deze zeer sym Zijn debuut in het Nederlands elftal, waarin hij in het totaal
pathieke man. “Ik ben op 3 november 1939 op de Stromarkt, elf keer speelde, was in 1964 tijdens een vriendschappelijke
in het centrum van Amsterdam, geboren. Mijn vader had een wedstrijd tegen Engeland met onder andere de destijds zeer
transportbedrijf en ik heb nog een zuster, die 1,5 jaar ouder beroemde voetballer Bobby Charlton. Zijn laatste interland
is. Op 8jarige leeftijd ben ik gaan voetballen en omdat de
was in 1967 tegen België. “Als je tien keer international
Spaarndammerdijk het dichtst bij ons huis was,
bent geweest, word je nog steeds uitgenodigd
werd dat de in 1907 opgerichte Amsterdamse
voor reünies en krijg je twee vrijkaarten
Footballclub Door Wilskracht Sterk (DWS)
voor interlands in Nederland”, weet
en die club ben ik altijd trouw geble
hij. Er is ook nog regelmatig con
ven”, aldus Frits. Een heel befaamde
tact met diverse oudspelers,
club, die veel bekende voetballers
zoals de Rotterdammer Coen
heeft voortgebracht, zoals Bertus
Moulijn, die het altijd lastig
Caldenhoven (voor de oorlog 25x
vond om tegen zo een ‘kui
in Oranje), later Rinus Israel en
tenbijter’ als Flinkevleugel
keeper Jan Jongbloed en meer re
te spelen. Helaas bleven ook
cent Frank Rijkaard, Ruud Gullit en
bij Flinkevleugel blessures
John Metgod. Dat Frits een natuur
niet uit, zowel de beide me
talent was bleek al vroeg, want op
niscussen en de achillespees
zijn zestiende speelde hij al in het
waren dusdanig aangetast,
eerste elftal en tekende hij zijn eerste
dat hij in 1978 (dus wel na 39
contract! Zijn favoriete positie was die
jaar voetballen!) deinitief stop
van rechterverdediger en op die positie
te met het veldvoetbal. Wel heeft
heeft hij eveneens in totaal 18 wedstrijden
hij nog 3 tot 4 jaar in het zaalvoetbal
in Europacupverband gespeeld.
team van Unique Uitzendbureau hier in
Frits Flinkevleugel
Zandvoort gespeeld.
Fusies waren helaas niet te vermijden; eerst werd het DWSA en
in 1972 ontstond de beroemde FC Amsterdam, een samensmel Hij woont inmiddels ruim 17 jaar in Zandvoort samen met
ting van DWS, Blauw Wit en De Volewijckers onder voorzitter zijn Lies, die jarenlang in de Kerkstraat een damesmode
schap van de befaamde Dé Stoop en met Pim van der Meent als zaak had. Afgezien van biljarten heeft hij niet veel hobby’s.
trainer. Flinkevleugel: “Het was altijd gezellig. Op een tegeltje Frits is echter regelmatig zeer actief, want hij rijdt dagelijks
in het spelershome stond te lezen: “De humor is het karakter een busje met bouwmaterialen overal naar toe. Leuke reis
van de ploeg” en dat was ook zo. Overdag stond ik, zoals vele jes naar België, maar ook het kijken naar het voetballen van
voetballers in die tijd, in mijn sigaren annex souvenirwinkel in zijn kleinzoon bij A.F.C. zorgen ervoor dat deze gezellige
de Kinkerstraat (later aangevuld met porselein en een aantal rasechte Amsterdammer het nog steeds zeer naar zijn zin
slijterijen) en vanwaar ik ook supportersreizen organiseerde. heeft. Wij gunnen het hem van harte!

Problemen met parkeervergunningen 2009
Wilt u in het komende jaar weer gebruikmaken van uw parkeervergunning? Begin december heeft de gemeente de vele houders van een parkeervergunning een brief gestuurd om dit te vragen. Echter in bepaalde straten zijn de brieven niet aangekomen.
Waarschijnlijk is er met de
bezorging van deze brief bij
een groot aantal vergun
ninghouders iets misgegaan.
Afgaande op de telefoontjes
die de gemeente heeft ont
vangen, hebben de bewoners

aan de Hogeweg, de Passage,
Burg. Engelbertstraat en de
Zuidbuurt de brief niet ge
kregen. De gemeente ver
moedt dat de brief in meer
straten niet is bezorgd en
doet daarom een oproep.

Omdat de brief niet op tijd of
helemaal niet bezorgd is, mis
sen mensen de mogelijkheid
om op tijd de vergunning
te betalen en dus op tijd te
kunnen beschikken over een
geldige parkeervergunning

Schaatsen op
duinmeertjes…

2009 die al op 1 januari aan
staande ingaat. De gemeente
roept iedereen op die de brief
niet heeft ontvangen maar
wel in 2009 wil beschikken
over een parkeervergunning
of een bezoekersvergun
ning, om direct contact op te
nemen met de gemeente.
Via het telefoonnummer
023 5740198 krijgt u contact
met de juiste afdeling.

klimatologisch gezien vaak de fase waarin de depressie-

activiteit op de Atlantische Oceaan hoogtij viert. Immers,
de temperatuurverschillen tussen de Noordpoolregio en

de gematigde, veel zuidelijker gelegen gebieden zijn in
dit tijdvak dikwijls maximaal.
Als die intens koude lucht
vanaf het uiterste noorde
lijke deel van die Oceaan
zuidwaarts stroomt, vor
men zich dan ook niet
zelden diepe depressies
boven warmer zeewater,
die met de westelijke drift,
de straalstroom worden
meegenomen richting
WestEuropa. Die geven bij
ons het bekende zachte de
cemberweer met veel wind
en naargeestige regenperi
kelen. Zo’n boterzachte pe
riode rond kerst wordt wel
Weihnachtstauwetter ge
noemd en doorkruist bijna
ieder jaar de vurige hoop
van de schaatsliefhebber
op natuurijs.
Dit jaar is er echter een op
vallende trendbreuk te zien.
Niet alleen merkwaardig is
dat deze maand tot nu toe
al ruim een graad te koud
is verlopen in Zandvoort,
maar het groene licht is,
uitgerekend afgelopen zon
dag toen de astronomische
winter begon, gegeven aan
een serieuze vorstperiode
die vanaf kerst zal aanvan
gen. Op deze woensdag en
deels ook donderdag is er
nog niets te merken van de
op handen zijnde koudste
decemberfase sinds 1996

waarschijnlijk. Het is net als
in het voorbije weekeinde op
vallend zacht en de tempera
tuur kan plafonneren op een
graad of 8. Het blijft veelal
bewolkt met kans op wat ge
motter, maar op vrijdag kan
het kwik overdag al rond of
iets boven het vriespunt blij
ven steken, terwijl de nacht al
een paar graden vorst geeft.
De wind heeft dan de koude
oosthoek opgezocht en blijft
voorlopig vanuit die winterse
richting waaien.
Vooral in het weekeinde en
daarna gaat Koning Winter
z’n invloed toch wel meer en
meer laten gelden in de Lage
Landen. De Zandvoortse en
Bentveldse nachten gaan
dan matige vorst geven (tot
bijna 7˚C) en overdag blijft
het kwik iets onder nul ste
ken. De schaatsen kunnen
in ieder geval uit het vet!
Of dit de ouverture is tot
een langdurige koudegolf
is vooralsnog onduidelijk en
het woord elfstedentocht ne
men we voorlopig helemaal
nog maar niet in de mond.
Dan moet het echt streng
gaan vriezen met tenminste
een nacht of vijf met minus
10 graden of lager.
weerman Marc Putto
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Voor noodgevallen
24 uur bereikbaar

Johan & Inge
wensen u
fijne feestdagen en
een gezond en voorspoedig

Wie heeft het wel eens niet meegemaakt.
Een elektrische storing, een verwarming die
uitgevallen is, een lekkage of een ander
probleem wat direct verholpen moet worden.
Meestal gebeuren deze dingen op een tijdstip
waarin direct handelen noodzakelijk is.
De ervaring leert dat de meeste storingen
vrij simpel verholpen kunnen worden,
maar wie is er op dat moment
direct, of in zeer korte tijd beschikbaar?
Wij zijn

24 uur per dag beschikbaar, vooral gelet

op mijn ervaring als ex-aannemer zijn wij meestal

Boulevard Barnaart 12 - 2041 JA Zandvoort
Tel 023-8882992 - www.hetbadeendje.nl

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF
levering en plaatsing
van alle glassoorten
vrijblijvende offerte!
023 5720480/06 41374921

in staat om de problemen ter plaatse op te lossen.
In afwachting van een totaal reparatie is het meestal
mogelijk een noodreparatie uit te voeren. Verder aan
u de keus om eventuele vervolgwerkzaamheden

Ook is het mogelijk om andere werkzaamheden /
klussen in en om het huis, en vrijwel alle andere
diensten naar tevredenheid voor u uit te voeren.

Voor informatie: 06-15.399.818
E.mail vitaress@hetnet.nl

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst
onder de volgende voorwaarden:
• Geen onroerend goed of auto’s
• Geen goederen met een waarde boven
de €500,
• Geen personeels of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,Indien uw advertentie niet voldoet aan de
particuliere voorwaarden kunt u een
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

1
2
3

4
5

6
7

Kabelinternet/adsl
installateur helpt
bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Repit, totaal service
voor computergebruikers.
0235719666 of
0644696001. ;
Met garantie en KvK.
.................

Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 0653498304
www.trade-ard.nl
.................

Beautysalon MYRNA
Van Speijkstraat 2/101,
2041KL Zandvoort.
Behandeling volgens
afspraak, ook ‘s avonds.
Tel. 5720108 of 0648318230
.................
Aanbod
gratis abonnement
op magazine
“De Levensstroom”.
Boeiend magazine vol
met bovennatuurlijke
genezingen en wonderen.
Interesse?
Bel naar: 5363804.

i.p.v. kaarten,
wens ik alle familie,
buurtjes en kennissen,
heel ijne kerstdagen
en een gezond en
voorspoedig 2009!
Groetjes
Ans KeesmanLammers
.................

Het Huis van Gebed
Zandvoort wenst
de inwoners van
Zandvoort een voorspoedig
en gezond 2009.
Hebt u behoefte aan
een luisterend oor?
Wij staan voor u
klaar 5363804
.................

Vespa brommer
(snormodel) aangeboden.
Bouwjaar 2001.
In uitstekende staat: € 200.
Tel. 0235717816
.................

Afslanken!
Alleen of met z’n allen?
Hoe kom jij straks
(weer) op gewicht?
Kijk naar de mogelijkheden:
www.ijnaandelijn.nl
of www.adviesinvoeding.nl
Adèle 0622249100
dietist@planet.nl
.................
Lieve Kelly.
Een eigen huis,
een plek onder de zon.
Het leven gaat nu
echt beginnen.
Gefeliciteerd! Mama en Ed
.................

Liny Hoekstra
wenst familie en bekenden
een ijn kerstfeest en
gelukkig Nieuwjaar.
Bedankt voor jullie kaarten!

Ook iemand in de Spotlights zetten?

8

9

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

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen
Tevens door u in te vullen:

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Behang- en schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 0654 264 259
Voor al uw behang,
wit en schilders
werkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
.................

Klussenbedrijf Rico.
Voor al uw kleine klussen
in en om het huis.
Redelijke prijs.
Voor info: 061423 2051
.................

door ons of door derden te laten uitvoeren.

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-

ZANDKORRELS

Gezond en blijvend
afvallen met
Personal-Trainer.
Ook als kerstcadeau!
Tel. 0647 298 090
.................

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

Bel 023-5732752 of mail
info@zandvoortsecourant.nl
Spotlight €35,- Met ZandvoortPas: 125,Bij voorkeur digitaal aanleveren via info@zandvoortsecourant.nl
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C U L T U U R
Swingen in Oomstee Jazz

Afgelopen vrijdag heeft het Rob Mostert B3 Hammond Trio

café Oomstee weer op z’n kop gezet. Ter gelegenheid van de
3-jarige heropening van het café had uitbater Ton Ariesen
Rob Mostert en zijn kompanen weer uitgenodigd.

Ronald Douglas zong
sterren van de hemel
Er werden niet alleen kerstliedjes gezongen op 21 decem-

De Biltstars: fenomenaal!

Een zo goed als volle Protestantse kerk heeft zondag 21 de-

cember volop genoten van het kerstconcert door de vocal
jazzformatie ‘De Biltstars’. Voor aanvang werden de kelen
van het publiek nog even getest door het zingen van ‘Lang
zal zij leven’ voor de jarige Toos Bergen.

ber in De Krocht. Ronald Douglas zong wél de (kerst)ster-

ren van de hemel onder begeleiding van het trio van Johan Clement. Naast deze bevlogen pianist was het dit keer

Joost van Schaik die achter de drums zat. Erik Timmermans
bespeelde zoals altijd de contrabas.
door Lienke Brugman

Rob Mostert

Rob Mostert is een zeer erva
ren musicus die al vele lange
successen op zijn naam heeft
staan. Vanaf zijn achtste jaar
speelt hij orgel en kreeg in die
tijd eerst les van zijn broer.
Na de muziekschool ging hij
op zijn 18e naar het conser
vatorium en studeerde daar
Hammond orgel bij docent
Peter Rijs. Tevens kocht hij zijn
eerste orgel met volledig pe
daal. Dit werd een Hammond
B3000. Ook richtte hij een
nieuwe 10 mansformatie op
waarmee hij door het hele
land speelde. Na zijn studie
ging hij les geven aan zijn ei
gen muziekschool in Edam en
dat doet hij nu nog steeds, al
is de muziekschool inmiddels
verhuisd naar een nieuwe

locatie in Middelie waar hij
een prachtige eigen studio
heeft.
Het concert kende een men
geling van oude bekende
nummers afgewisseld door
eigen werk. Opmerkelijk is het
voetenwerk van Mostert. Een
volledige baspartij, waardoor
er ook geen bassist nodig is,
speelt hij met blote voeten om
“meer gevoel” te krijgen. Ook
het toetsenwerk van Mostert
is van buitengewone aard:
snel maar tevens gevoelig.
Met zijn swingende muziek
weet hij zijn toehoorders te
raken. Ondersteunt door gita
rist Dennis Kiviet en drummer
Menno Veenendaal werd het
weer een grandioos concert.

Met zijn zuivere bariton schiep
Douglas al snel sfeer in de
zaal. Na ‘Nobody Else’ en ‘Day
by Day’ wist hij met enkele
balads de zaal te boeien, zo
als altijd uitstekend begeleid
door pianist Johan Clement.
Zijn zuivere pianospel is al
tijd weer een genot om naar
te luisteren. Maar ook bas en
drums ondersteunden dit op
treden perfect waarbij opviel,
dat Van Schaik als ‘invaller’
zich uitstekend wist aan te
passen.
Na de pauze bracht Jazz in
Zandvoortvoorzitter Hans

Ronald Douglas

Sporen uit het verleden

De granieten paal die twee weken
geleden in de schijnwerper is gezet
als ‘spoor van de week’ heeft geen
reacties opgeleverd. Wel wisten veel
mensen te vertellen waar dit bijzon
dere paaltje staat, namelijk op de
hoek Bakkerstraat/Schelpenplein. En
dat is juist. Deze straten behoren tot
een van de oudsten van het voorma
lige vissersdorp. Het boek ‘Gort met
Stroop’ vermeldt dat rond 1825 de
Kerkstraat in zuidwestelijke richting
door middel van het Bakkerslop en
het Poelierslop in verbinding staat
met het Kerkpad (Kerkdwarspad) en
het Schelpenplein, het centrum van

de chaotisch gegroeide Zuidbuurt.
Dus het betekent dat de straten en
slopjes destijds erg smal waren en
de bestrating niet optimaal was. Ook
werd er veelvuldig gebruikt gemaakt
van karren, onder andere de schulp
kar, waarvan de wielassen aardig naar
buiten staken. Om de hoeken van de
huizen te beschermen werden er
palen geplaatst. Ter verduidelijking;
de getoonde paal is geen stoeppaal
want die gaven de grens tussen de
privé en de openbare ruimte aan.
Het is niet bekend hoe oud de gra
nieten beschermpaal is. Wie weet
komen we daar ooit nog achter.

Reijmers een toast op het
nieuwe jaar. “Ook in 2009 kun
nen we, met inanciële steun
van de gemeente Zandvoort,
deze concerten voortzetten,
in de hoop dat nóg meer
mensen De Krocht weten te
vinden.” Hierna was het weer
de beurt aan zanger Douglas
om met onder andere enkele
bekende kerstsongs de sfeer
te verhogen, hetgeen hem
uitstekend lukte. Met ‘Merry
Little Christmas, ‘Mellow tone’
en ‘Never let me go’ kregen
Douglas en het muzikale trio
een ovationeel applaus. 11 ja
nuari 2009 is alweer een vol
gend optreden, dan met saxo
fonist Sjoerd Dijkhuizen.

Entree van De Biltstars

Het in 2001 opgerichte koor
bestaat thans uit negen
zeer gedreven zangers en
zangeressen met veel muzi
kale kwaliteit en uitstraling.
Dirigent Harold Lenselink
was deze keer afwezig. Dit
bleek totaal niet van invloed
te zijn op de prestaties en
presentatie van het koor. Het
bijzondere is dat er uitslui
tend a capella, dus zonder
instrumentale begeleiding,
wordt gezongen. Daarnaast
is de choreograie opvallend.
Meestal staan koorleden
nogal statisch opgesteld,
maar mede door de kleinere
bezetting is er sprake van
steeds wisselende opstellin
gen en intermezzi. Het ple
zier straalt van de koorleden
af en dat komt zeer positief
over bij het publiek, dat zelf
ook regelmatig bij het optre
den wordt betrokken.
Het repertoire was een men
geling van bekende kerst
liederen, zowel klassiek als
modern. Onlangs heeft het
koor in het kader van der
tig jaar vriendschap tussen
Nederland en Jemen aldaar
opgetreden en daarom werd
nu ook een Jemenitisch lied
met de speciiek Arabische
stemklanken gezongen.
Dit werd gevolgd door een
Spaans lied, dankzij even
eens een koorreis naar
Guatemala.

De kracht van de verschil
lende stemmen is zeer groot.
Het is ook opvallend dat dit
koor aan een overbekend
lied als ‘Jingle Bells’, toch
een zeer verrassende nieu
we draai kan geven. Het be
kende ‘Winter Wonderland’
en ‘Deck the Hall’ brachten
een vrolijke stemming, ter
wijl het ingetogener ‘Es ist
ein Ros entsprungen’ meer
een beschouwend gevoel
gaf. Het slotlied was de
traditional ‘We wish you a
merry Christmas’, maar het
koor had nog een heel bij
zonder extraatje in petto. Al
eerder was ‘Stille Nacht’ in
de Duitse versie ten gehore
gebracht, doch als prachtige
afsluiting werd het publiek
verzocht nu mee te zingen.
Dit klonk echt geweldig en
bezorgde aan allen een extra
kerstgevoel. Wie nog meer
van De Biltstars wil genie
ten, moet zeker even naar
hun website gaan: www.
debiltstars.nl.
De Stichting Classic Con
certs bezorgde het publiek
met dit concert een ge
weldige afsluiting van de
concertenreeks in 2008.
Op 11 januari wordt het
nieuwjaarsconcert gege
ven door het Heemsteeds
Philharmonisch Orkest
onder leiding van Dick
Verhoef.
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Fijne feestdagen en…

…een heel gelukkig nieuwjaar!

Sandra, Robert en medewerkers
van Harocamo wensen u een
smakelijk 2009!
Wij verzorgen en bezorgen ook
rondom de Feestdagen
uw bittergarnituur - visschotels salades enz. Bel en bestel!

Wenst u fijne Kerstdagen
en een energiek 2009
Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort
Tel. 023-5739278 • E-mail: hanswillemse@planet.nl

Kerkstraat 14,
2042 JE Zandvoort

Nu 3 Schiesser
American T-shirts

Bel: 5712102
Kijk voor meer info: www.harocamo.nl

Geopend van 9.00- tot 22.00 uur
Eerste Kerstdag gesloten

met ronde – of v -hals

Wij wensen iedereen
ijne Feestdagen en
een fantastisch 2009

Peter Tromp en medewerkers
wensen u fijne Kerstdagen en
een gezond en gelukkig 2009

Bruna Balkenende
Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort
Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

www.beachclubtien.nl

€ 22,50
M-L-XL-XXL

Wij wensen u
prettige Kerstdagen.
Kerkstraat 31, 2042 JD Zandvoort Tel.: 023-5732268
Zondags ook open

wenst alle Zandvoorters
prettige Kerstdagen
en een gelukkig Nieuwjaar

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
023-571 28 39
Ook zondags geopend.

Wij wensen u een zalig
Kerstfeest

Haltestraat 69 – 023-5717897

Studio Total Care
&
Beauty Balance By Sheila
Wensen iedereen hele ijne feest dagen
en een
gelukkig en gezond nieuw jaar.

Wenst u
prettige Kerstdagen
en een gelukkig 2009

Ook in 2009 bent u
bij ons weer van harte welkom in de salon !!!
Feikje Bol & Sheila Valies
Studio Total Care
Potgieterstraat 24
2041 PC Zandvoort
Tel: ( 023 ) 5719633

Openingstijden:

Wij wensen u
fijne Kerstdagen
DORSMAN.NL OF 023-5714534
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Zandvoortse
Bomschuit Bouwclub

K. Willemse

e

Wij zijn 2 Kerstdag geopend
van 12.00 - tot 17.00 uur

Het bestuur van de

Administratiekantoor

Wij wensen iedereen
prettige Kerstdagen
en een gelukkig
en gezond 2009

Dinsdag t/m Vrijdag: 9.00 uur tot 17.30 uur
Donderdag: koopavond tot 20.30 uur
Zaterdag: 9.00 uur tot 17.00 uur

Beauty Balance By Sheila
Tel: 0651822167

Wenst u heel fijne
Kerstdagen
Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl

Het hele Bruna team
wenst u fijne Kerstdagen
en een gelukkig
en gezond 2009

Wij zijn van 27 december 2008
t/m 27 januari 2009 gesloten

wenst leden, donateurs en
belangstellenden ijne feestdagen
en een plezierig 2009 toe

Wij wensen u een voorspoedig,
gezond en groeizaam 2009
Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

Strandpaviljoen 18

Thalassa
wenst u allen
gezellige
feestdagen
en een
goed 2009

Uw Volkswagen Partner

Openingstijden:

Donderdag: 9.00 uur tot 21.00 uur
Zaterdag: 9.00 uur tot 17.00 uur
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fotowedstrijd

Stem op uw favoriete foto via:
foto@zandvoortsecourant.nl

50 plus pagina
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door Dick ter Heijden
50plus@zandvoortsecourant.nl

Warm onthaal voor vrijwilligers van Pluspunt
Ter gelegenheid van de kerstreceptie voor vrijwilligers werd

vrijdagmiddag iedereen bij de voordeur van Pluspunt welkom

NU OOK VOOR BROMMOBIELEN

geheten door Nathalie Lindeboom en directeur Albert Rechterschot. Samen met maar liefst twintig vrijwilligers runden

officieel dealer van
voor Gem. Bennebroek, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort

uitgenodigde vrijwilligers zich graag lieten verwennen.

is alle feestdagen geopend!

31 december

New years party

Kerstavond 22.00 uur tot 05.00 uur
1ste Kerstdag 22.00 uur tot 05.00 uur
2de Kerstdag 22.00 uur tot 05.00 uur

Met diverse DJ’s
aanvang 00.00 uur
Entree € 10,incl. Champagnekaarten
verkrijgbaar achter de bar

Alle Kerstdagen hebben wij onze cocktails weer in de aanbieding!

Aanschaf met PGB (persoonsgebonden budget) geen probleem.

Max Planckstraat 44, 2041 CZ, Zandvoort

023-5735735

Oud & Nieuw zijn wij geopend
vanaf 00.15 uur met bij binnenkomst voor
iedereen een heerlijk mix-drankje!

www.betermobiel.nl

info@betermobiel.nl

Voor de gratis uitgebreide brochure stuurt u een briefje naar:

Grand Café Danzee - Kerkplein 8 - T. 023 571 22 52

ZC52

Alvast superfeestdagen toegewenst!!!
Haltestraat 20 - Zandvoort 023-5720461

Beter Mobiel, Antwoordnummer 310, 2040 VB Zandvoort.
De brochure wordt u dan per omgaande toegezonden

Graag wil ik al mijn sponsors bedanken voor een succesvol 2008:
Het Autoschadehuis Beverwijk
Tim Tuning
Myriad Automatisering
Grand Café Danzee
Circus Zandvoort
Van Leeuwen Katwijk
RS Media Sales
ExpoProof
Mediapoint
Zandvoortse Courant
Admarcon BV
Trim-Line
NET Services
Martin Banaan
Prins Techniek
IJzerhandel Zandvoort
Snackbar Het Plein
Autobedrijf Johan Meure
Geerling
NetCtrl
Autobedrijf Karimo
Essay Produkties
Trade Ard Automobielen
BETER MOBIEL
Onderhoudsbedrijf ROVÉ
K1roadster.com
Doris
Ma/Pa
Massius
Umit
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zij een bijzonder plezierige kerstreceptie waar ruim honderd

Albert Rechterschot neemt de cheque in ontvangst

Nathalie Lindeboom gaf in
haar toespraak aan dat het
bijzonder goed gaat met
Pluspunt en haar vele vrij
willigers. Maar liefst 186
mensen staan ingeschreven
als vrijwilliger voor Pluspunt.
Een gigantisch aantal van
oudere en jonge mensen die
graag de helpende hand bie
den. De vrijwillige hulpdienst
heeft in 2008 tot en met de
19e december 2605 directe

verzoeken om hulp kunnen
honoreren. 601 maal werd
geholpen bij vervoer naar o.a.
ziekenhuizen, 605 bezoeken
aan huis werden afgelegd en
nog eens 306 maal werden
er boodschappen gedaan. Tel
daar nog eens bij de ruim 140
wandelingen met rolstoelers
en de 147 maal dat hulp bij
het invullen van de belas
tingpapieren is gegeven en
je ontdekt dat de vrijwilligers

van Zandvoort echt niet meer
gemist kunnen worden.
Die waardering kwam ook
van het personeel van het
Holland Casino dat het hele
jaar alle gevonden geldstuk
ken trouw in een grote pot
had gestopt. Zij vonden de
vrijwilligers van Pluspunt zo
sympathiek dat zij een be
drag van € 1.250 uit deze bij
zondere pot beschikbaar stel
den. Eerder in de week was
casinomedewerker Olivier
van Tetterode langs geweest
om Nathalie Lindeboom en
het Pluspunt met een cheque
te verrassen. Directeur Albert
Rechterschot was een geluk
kig man. Aan het hoofd te
staan van zo’n organisatie
geeft altijd weer een blij ge
voel. Ook hij bedankte alle
vrijwilligers voor het vele
werk en de plezierige sa
menwerking. Zelfs tijdens
de kerstreceptie, zo vertelde
hij, hadden er toch weer een
aantal nieuwe vrijwilligers
zich aangemeld. Een verheu
gend bericht.
De vrijwilligers van de werk
groep die tijdens de kerst

receptie de genode gasten
en collega’s zo gastvrij ont
haalden, genoten zelf ook
met volle teugen. Will en
Marinka waren de experts
bij het poffertjes bakken, Rob
en Gerrie zorgden voor de
Glühwein, naast Cor en Els
die bowl aan het schenken
waren. Niek moest letten op
het aanvullen van het kerst
brood en Jopie, Nadja, Renz
en Astrid zorgden in de bar
voor het volhouden van de
glazen. Joke, Inge en Kitty
deelden de kerstattentie uit
aan de vele vrijwilligers bij
het weggaan
Een uitermate gezellige
ontmoeting waar de vele
Zandvoortse vrijwilligers ook
een grote waardering kregen
voor hun meestal jarenlange
en belangeloze inzet. Een
groot compliment voor zo’n
hecht team dat de zorgen
van ouderen en mensen met
beperkingen probeert weg
te nemen of te verzachten.
Tenslotte nog een pluim voor
de kinderen van de Duizend
en 1 dingenclub: zij hadden
de feestzaal van Pluspunt
compleet versierd.

Jeugd zorgzaam en attent voor ouderen en gehandicapten
De Zandvoortse jeugd is en wordt enorm betrokken bij

ouderen en gehandicapten in onze badplaats. Zorgzaam,
belangstellend en oprecht geïnteresseerd. Twee weken

geleden nog bezochten leerlingen van de Nicolaasschool
het Huis in de Duinen om namens de Riki Stichting aan alle

bewoners een waardevol kerstpakket uit te reiken. Vorige

Ik wens jullie hele
fijne feestdagen
en een sportief en
gezond 2009
Racegroeten,
Ard Keff

week woensdag waren leerlingen van de Oranje Nassauschool onder leiding van Juf Maaike Cappel en haar me-

dewerksters actief tijdens het inlooppunt voor ouderen.
Zij verrasten de trouwe bezoekers van het gezellige kofieuurtje op een heus sprookje.
‘Het meisje met de zwavel
stokken’ werd met veel verve
en kunde op een overtuigende
wijze voor het voetlicht ge
bracht. Geen sinecure voor een
op dat gebied onervaren groep

Leerlingen spelen ‘Het meisje met de zwavelstokken’

leerlingen. Maar eerlijk is eer
lijk, alle gasten genoten volop
van het heerlijke toneelspel
van de jonge en jongste garde
van de Oranje Nassauschool.
Met veel theater en show

door de hoofdrolspelers. Een
echte verrassing was het ze
ker. Een beetje geholpen door
de technische versterking van
het verbale woord kwam het
verhaal goed en duidelijk ver

staanbaar over bij de vele be
langstellenden. De jeugd van
de Oranje Nassauschool werd
met een klaterend applaus be
dankt voor de getoonde inzet
en knap toneelwerk.

Hetty en August
50 jaar getrouwd

Zaterdagavond was het in de huiskamer van Hotel Faber
aan de Kostverlorenstraat een komen en gaan van mensen. Vrienden, familie en vele, vele bekenden van het

bruidspaar Hetty en August van der Mije feliciteerden hun
met het 50 jarig huwelijksfeest. Een belangrijke mijlpaal

waarvoor de kinderen als Guus en Carla, Hermien, Henk en
Anita iedereen door middel van een advertentie in deze
krant tijdig op de hoogte hadden gesteld.

Hetty en August van der Mije

De naam Van der Mije is
onlosmakelijk verbonden
aan het schildersbedrijf
aan de Grote Krocht, ge
start (in 1948) door August
senior en later overgeno
men door junior (1954) die
het afgelopen weekend
samen met zijn vrouw kon
terugkijken op een druk
bezet leven in de woning
inrichting. Sinds die over
name van senior werd er al
snel ook behang verkocht
en groeide het bedrijf uit
tot een speciaalzaak voor
woninginrichting met
zeer veel trouwe en tevre
den klanten. Hetty was ja
renlang de bekende tele
foonstem die de zakelijke
contacten naast de zorg
voor de kinderen nauw
gezet bijhield. Kort na
het millennium is de zaak
overgedaan aan de familie
Onel die nu op eigentijdse
wijze een vervolg geeft.
Jarenlange betrokkenheid
bij de Reddingsbrigade
en de KNRM in aller
lei functies maakte het
tweetal Van der Mije bij

een nog groter deel van
de Zandvoortse bevolking
bekend. Een vervelende en
hardnekkige ontsteking in
het been en de knie van
de altijd oersterk ogende
August maakte hem de
laatste jaren afhankelijk
van een rolstoel. Maar ook
daarin gezeten, blijft hij
overal bij betrokken. En
dat was ook te merken op
de bijeenkomst afgelopen
zaterdag.
Hoe August (75) zijn drie
jaar jongere Hetty heeft
ontmoet? Dat was een
lange tijd geleden toen
militair August in de buurt
van Holten zonder benzine
kwam te staan. Ja, echt
waar! Twee langsietsende,
vrolijke en charmante meis
jes werden gefotografeerd
en na uitwisseling van de
kiekjes zagen ze elkaar wel
zitten. Vandaar dat ze van
daag maar weer eens op de
foto moesten. Als herinne
ring aan die tijd en voor ie
dereen die het tweetal een
warm hart toedraagt. Nog
vele jaren!
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Locatie Noord
Locatie Centrum
Wijksteunpunt
Willemstraat 20
Zandvoort Noord
2042 VB Zandvoort
Flemingstraat 55
Tel: 023 571 73 73
2041 VW Zandvoort
Tel: 023 574 03 30
www.pluspuntzandvoort.nl
COMPUTERCURSUS VOOR SENIOREN
Er is plaats bij de snuffelcursus voor mensen die nog niets of
heel weinig met de computer doen.
3 lessen op dinsdagmorgen van 10:00 – 12:00 uur
in de Bibliotheek vanaf 6 januari 2009.
Informatie en opgeven tel.: 571 7373
THEATERSPORT
Een goed voorbeeld van theatersport zijn De Lama’s. Tijdens
trainingsavonden wordt er gewerkt met verschillende spelvormen en is er veel ruimte voor het ontwikkelen van eigen
spelmogelijkheden. Er is geen voorbereiding nodig, je speelt
gewoon en neemt risico’s in de improvisaties.
Onder leiding van Leo van Esch
Start:
26 januari 2009 t/m 20 april 2009
Maandag: 19:45 – 22:15 uur
NORDIC WALKING
Nordic Walking is makkelijk aan te leren en voor alle leeftijden
geschikt. Bij Nordic Walking gebruikt u 90% van alle spieren.
Sporters én niet-sporters kunnen hier aan deelnemen. Het
is de ideale mogelijkheid om op te starten met bewegen en
geschikt voor mensen met een chronische aandoening. Ideaal
voor preventie en revalidatie van cardiale aandoeningen en
whiplash.
Start:
3 februari 2009 t/m 17 maart 2009
Dinsdag 10:15 – 11:15 uur
KERSTMIDDAG OP TWEEDE KERSTDAG
Vrijdag 26 december 2008 organiseert Pluspunt voor de 4e
keer de traditionele kerstmiddag op tweede Kerstdag voor
iedereen die er op tweede kerstdag even tussenuit wil.
Een gezellige middag met een hapje, een drankje en speciale
gast Kees Bos die de muzikale bingo meeneemt naar Zandvoort. Een bingo die u meegemaakt moet hebben! Kortom:
genoeg ingrediënten voor een heerlijk middagje Pluspunt.
We beginnen om 14:00 uur en zullen rond 17:00 uur eindigen.
U dient zich in te schrijven voor deze middag; hiervoor zijn bij
Pluspunt inschrijfformulieren verkrijgbaar.
Voor meer informatie kunt u ook bellen met 5740330.
Vrijdag 26 december vanaf 14:00 uur
Bijdrage: € 12,50

INFORMATIE
WIJKSTEUNPUNT SPREEKUREN
- Medial
Bloedafname en trombosedienst: maandag en donderdag tussen 8:15 uur en 11:00 uur kunt u terecht in het wijksteunpunt
(Andere dagen in het Huis in de Duinen).
- Loket Zandvoort
Donderdagochtend van 09:00-11:00 uur.
- Wijkmeesters EMM
Dinsdag 15:00-16:00 uur
- Cliëntenservice ZorgContact
Maandagochtend 10:00-11:30 uur
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Deze hond heeft al eerder
in de krant gestaan maar
helaas bent u toen niet
massaal van de bank ge
sprongen om Otto een
warm mandje te bieden.
Vandaar dat we hem nog
maar eens onder de aan
dacht brengen. Otto is een
jack russell reutje van 10
jaar oud. Hij kwam samen
binnen met zijn broertje
Winston. Winston heeft
inmiddels een thuis gevonden maar arme Otto wacht
nog steeds. Ondanks zijn leeftijd is Otto nog erg kwiek
en (bijna) altijd in voor een wandeltje. Hij is soms wat
nufig (heet ook eigenlijk Sir Otto) en weigert dan om
mee te gaan naar de duinen. Tja je hoeft op die leeftijd
ook niet altijd overal voor in te zijn! Sinds hij de steun
van zijn broertje mist (samen konden ze de hele wereld
aan..) is Otto t.o.v. andere honden wel een stuk gemoe
delijker geworden. Hij vindt nog steeds niet alle reutjes
leuk maar de knokpartijtjes blijven achterwege. Otto
heeft nog steeds een gloeiende hekel aan katten en
trekt graag een sprintje als hij er een in ‘t vizier krijgt,
dat de gemiddelde kat een kop groter is dan Otto(oren
niet meegeteld) maakt hem niets uit, tja het blijft ten
slotte een terrier! Verder is Otto erg gemakkelijk, hij kan
met iedereen overweg en kan eventjes alleen thuis zijn.
Ondanks zijn enorme oren lijkt zijn gehoor het soms af te
laten weten hoewel hij het woord “koek” wel altijd hoort,
hmm vreemd. We hopen dat Otto deze keer meer geluk
heeft en dat u, na het lezen van dit stukje en het zien
van zijn foto, als een blok gevallen bent voor dit nufige
heerschap. Otto verdient het toch zeker om voor kerst
2008 een eigen mandje te hebben!
Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5 in
Zandvoort. Openingstijden: maandag tot en met zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Meer informatie via tel.
5713888.

The boy in the
striped pyamas
De oorlog gezien door de
ogen van een onschuldig
achtjarig jochie die door
zijn ouders in het onge
wisse blijft van wat hij
ziet en meemaakt. Dit
leidt tot dramatische
gevolgen. Deze Britse
film uit 2008 is de
verilming van het ge
lijknamige beroemde
boek van John Boyne.

Talk of the town
Drie jaar achter elkaar
heeft de Zandvoortse
Courant de Zandvoorter van het Jaar verkozen. Victor Bol was de
Zandvoorter van 2005,
Arlan Berg die van
2006 en Marcel Meijer
van 2007. Dit jaar organiseert de krant iets
anders, namelijk een
fotowedstrijd met als
thema ‘Zo zie ik Zandvoort’. Maar als er wel
een Zandvoorter van
het Jaar 2008 verkiezing zou zijn, wie zou
jij dan kiezen? Waarom
zou je deze persoon
kiezen? Dit vroegen
wij de panelleden van
deze week.

De stelling:

De Zandvoorter van het Jaar 2008 is...
Roy van Buuringen, 19 jaar, werkzaam bij Hotel Hoogland, organisator en DJ bij ZFM Zandvoort:
“Als je gaat kijken wie er Zandvoorter van het Jaar is, vind ik het heel moeilijk. Moet je iemand kiezen
die dit jaar veel heeft gedaan of misschien wel iets leuks op de kaart heeft gezet in 2008? Maar ik
denk aan iemand die het wel verdient en vaak achter de schermen bezig is. Dat is Daan Lefferts, hij is
dag en nacht bezig met Radio ZFM Zandvoort als TD. Hij staat altijd voor iedereen klaar en hij is mede
organisator van de Sinterklaasintocht! Daan is een jongen die altijd hard werkt achter de schermen
en hij is voor mij Zandvoorter van het Jaar 2008! Ik vind het trouwens wel jammer dat er dit jaar geen
Zandvoorter van het Jaar is.”
Lenna van den Haak, 28 jaar en journalist:
“De Zandvoorter van het jaar is: Niek Meijer! Nog maar zo kort burgemeester van Zandvoort en nu al
niet meer weg te denken uit ons dorp. Samen met zijn vrouw is hij bij elk belangrijk, mooi en fantastisch
evenement in het dorp aanwezig en nooit te beroerd voor een praatje. Hoe hij bestuurt weet ik niet
echt, want daar heb ik geen kaas van gegeten. Maar ik hoor goede berichten! Ik zou hem dus eigenlijk
de aanmoedigingsprijs willen geven.”
Nienke de Boer, 20 jaar, doet de opleiding Interieur Advisering en werkt bij Café Koper:
“Ik heb Olaf Vermeulen genomineerd. Hij is de coach van de Dames 2 van the Lions (Zandvoortse bas
ketbalvereniging). Hij is voor mij de Zandvoorter van het Jaar omdat hij goed coacht en het damesteam
goed ondersteunt bij elk verlies dat zij leiden.”

Dylan op reis!

n. Zijn doel is
voor een jaar vertrokken naar Japa
Eind augustus is Dylan Kokernoot (17)
maand schrijft
een Japans gezin te ervaren. Iedere
om de taal te leren en het leven in
week zijn vierde bijdrage.
Dylan over zijn belevenissen. Deze
door Dylan Kokernoot

Communicatie

Zoals bekend, zijn Japanse mensen vrij
afstandelijk tegen mensen die ze niet
kennen. Dat heb ik zelf in ieder geval
ondervonden toen ik net in Japan was.
Aan de andere kant zijn Japanse men
sen wel erg nieuwsgierig naar waar je
vandaan komt en wat je leuk vind om
te doen. Communicatie is daarbij ech
ter een probleem. Japanse mensen
Dylan met zijn klas voor de Sapporo Bier Garten
spreken weinig tot geen Engels. Dit
is vooral omdat hun Engelse educatie
vrij laat begint en, omdat ze het verder nooit het ‘Sapporo Snow Festival’. Op dit moment
gebruiken, ontwikkeld het zich ook langzaam. echter is iedereen erg druk bezig met het
Voor mij geeft dat natuurlijk wel een goede maken van zijn of haar project voor de gale
motivatie om zo snel mogelijk Japans te leren. rie in januari. Sommige clubleden zijn echt
Gelukkig zijn er altijd een paar Japanners die supergoed! Toen ik een aantal van hun vorige
wel goed Engels spreken, wat de communicatie projecten zag, kon ik eerst mijn ogen niet ge
net even wat makkelijker maakt.
loven, zo goed als sommige schilderijen zijn.

Art Club

Ondertussen heb ik al een aantal vrienden ge
maakt bij de Art Club. Drie keer per week ga ik
er na schooltijd naartoe. Soms maken we met
de club een uitstapje naar een museum of naar
iets anders. Voor februari staat al gepland dat
wij als club een ijssculptuur zullen maken op

!
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School is school

Op school gaat tot nu toe alles wel zijn gange
tje. Na drie maanden is het naar school gaan
in Japan niet zo heel erg speciaal meer. Het is
wel leuk om je vrienden elke dag te zien, net
zoals in Nederland. Maar school is school, het
maakt niet zoveel uit in welke taal het is.

I Know Where It’s @
Woensdag 24 december

Een sfeervolle kerstavond met ‘Eye on the Future’ in de
Lichtfabriek in Haarlem. Eye on the Future is het ideale
feest om je kerstdagen mee te beginnen, traditiege
trouw zijn hier dan ook de meest opvallende dj’s van
het afgelopen jaar te horen, onder andere DJ Roog,
Erick E en Marnix. Van 22.00 tot 04.00 uur. Tickets:
€15, in de voorverkoop.

Donderdag 25 december:

Wie denkt dat er op 1e kerstdag niets te doen is in
het dorp, heeft het mis! De meeste horecagelegen
heden zijn namelijk gewoon geopend. Zo kun je
vanaf 22.00 uur bijvoorbeeld terecht bij discotheek
Chin-Chin. Ook grandcafé Danzee is ‘gewoon’ ge
opend tot in de kleine uurtjes. Dus stap na een
gezellig kerstdiner op je iets richting het dorp!

Vrijdag 26 december:

Tweede kerstdag kan niet meer stuk met Girls Love
DJ’s in het Patronaat, Haarlem. GLDJ’s geeft met
een extra zware lineup een nieuwe betekenis aan
‘het feest van het licht’, met dit keer maar liefst 14
artiesten! O.a Tom vs. Damien & Lo, Dio (live) en
natuurlijk Sven en Tettero. Kaarten in de voorver
koop €18, Kom naar deze kerstspecial!

Zaterdag 27 december:

90’s now @ Patronaat. Dit is exact wat je denkt
dat het is! De jaren negentig en wel nu meteen!
Onverteerbaar als ze leken, worden ze nu gemixt,
gesneden en hapklaar gemaakt. Rock, dance, pop,
hiphop, reggae, R&B: werkelijk alles komt voorbij.
Aanvang 23.00 uur. Kaartjes kosten €10,

column

Proost!
Jakkes, ik ben ziek. De hele
week lig ik in bed met een
pak tissues. Ik voel me met
het uur zieliger. Ik verveel
me, maar heb ook nergens
zin in. Het enige wat ik wil
is niks doen. Naar buiten
gaan doe ik niet, dus we
bestellen maar weer aan
huis. De kerstborrel van de
redactie heb ik dit jaar he
laas moeten missen. Het
is altijd leuk om iedereen
weer even te zien. Met een
borrelhapje en een drankje
op hoor je de leukste ver
halen en anekdotes. Echt
jammer. Ik had er graag bij
willen zijn. Het geheimzin
nige ‘tasje met inhoud’,
heb ik nog te goed. Ik ben
benieuwd wat er allemaal
voor leuks in zit. Vorig jaar
kreeg ik tot mijn verras
sing een ZandvoortPas
cadeau met mijn naam
erop. Ik vond dat echt su
perleuk. Ik kan er niks aan
doen, maar van de maand
december word ik een
beetje sentimenteel. Het
is het koude donkere win
terweer, de warme choco
lademelk met slagroom,
Sinterklaas, de fonkelende
lichtjes in de kerstboom,
de feestdagen, het nieuwe
jaar én mijn verjaardag. Je
denkt na over alle weken
en maanden die voorbij
zijn gevlogen. Aan alles
wat er in het afgelopen
jaar is gebeurd. Van de
cember word ik zo week.
Dat is niet handig als je
al ziek, zwak en misselijk
bent. Het versterkt dat ge
voel van treurigheid. Om
niet in zelfmedelijden te
verdrinken, bedacht ik iets
positiefs. Nu ben ik dus
ijverig bezig met een lijst
vol goede voornemens.
Het zijn er al heel wat. Ik
krijg er weer zin in! De
eerste is: geen enkele bor
rel meer missen, hoe ziek
je ook bent! Als er op iets
gedronken kan worden,
dan moet je daar gewoon
bij zijn! Zo, die staat!
Proost!

Sutiah

Dier van de Week
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
GRAND CAFÉ 25

Schuimkransen met
of zonder chocolade
Op vertoon van de pas:
€ 0,50 korting

Hele maand december:

Huisgemaakte Boerenham
200 gram € 3,50
kijk ook eens op onze website:

for shoes

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

www.slagerijhorneman.nl

Met ZandvoortPas 10% korting
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen
Kerkstraat 1a

Lijst van deelnemende bedrijven

Wenst u fijne Feestdagen
en een goed 2009

(in alfabetische volgorde)

Maandag en dinsdag gesloten
Kerkstraat 25 - Tel. 5713510

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Kerst sale

Tel. 023 571 44 10

tot 50% korting!!!

pashouders 5% korting op de gehele collectie

Medina Woninginrichters
q(Vouw)gordijnen qTapijt
023-531 78 40
qVitrages
qVinyl
Haltestraat 56
qLuxalex
qLaminaat
2042 LP Zandvoort
qZonwering
qParket
www.medina-woninginrichting.nl

Feestelijk Oud & Nieuw vieren
Prosecco Machio extra dry
nu per les € 8,95
3 voor € 25,--

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!
www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Hét APK keurstation

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Kijk op www.newwaves.nl
023- 571 32 55 of info@newwaves.nl

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

Bestel nu de ZandvoortPas 2009

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

10% Korting op
een massage

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)

Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
 Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
 Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
 Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 391

Deze pas is geldig vanaf 1 januari tot en
met 31 december 2009.
Uw op naam gestelde ZandvoortPas
wordt, tesamen met een welkomstkado,
eind december bij u thuis bezorgd.

Betaling PER BANK

Met de aangehechte tegoedbon voor een
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst
tijdstip gratis een Zandkorrel (miniadvertentie) plaatsen.

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Wij
beginnen
nu al met
knallen:

Wenst u ijne
Kerstdagen
en een creatief
2009
Schilderijen, beelden, doeken,
olie - acrylverf, penselen,
klei découpage 3D etc.

Tongeworst +
Schouderham +
Cervelaat

OP=OP

ZANDVOORT PAS

5%
korting*

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Haltestraat 54 - T. 023-5712451

Start januari 2009

Pashouders 5% korting
Voor ZandvoortPashouders:

Hele maand januari

10% korting

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat
Autorijschool Duet - 06-54280393
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hobby -Art- Gasthuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - www.nympheia.com
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

Mode en trends:

5% korting cursus kinderyoga
Initiatief van Nympheia- ontdek een
nieuwe ervaring van welzijn
www.yogavoorkids.com

op het gehele assortiment!

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Chaozzz - Schoolstraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Schofies Kindermode - Haltestraat

Wonen en onderhoud:

(vanaf 6 januari weer open)
Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

10 stuks van 8.95 voor

95
5.

Op vertoon van

€ 3,25

Gasthuisplein 6
(naast het Circus)

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Oliebollen

Top 3!
3 x 100 gram vleeswaren

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

Verzorging en vrije tijd:

Autobedrijf Zandvoort
Op vertoon van de pas geen
afmeldkosten bij APK Keuring

Winkeliers:

Op vertoon van de ZandvoortPas

een les huiswijn i.p.v. € 17,50
voor € 16,- (wit, rood of rosé)
Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

Wij wensen U prettige feestdagen!
Wij zijn gesloten van 24 december t/m 1 januari!
Voor pashouders een gratis glaasje limoncello na het diner
Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.

Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Aanbod nog het hele jaar 2008 geldig, maar alleen
in onze vestiging te Zandvoort.
Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 - 57 12 865
Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

Alle reeds bestelde ZandvoortPassen worden in de komende week bezorgd.

Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat
Mark Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:
Grand Café 25 - Kerkstraat
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
She Satehcafé - Zeestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

FOTOWEDSTRIJD
Of upload je foto via www.zandvoortschoon.nl
of via e-mail: fotowedstrijd.nieuwjaar@zandvoort.nl. Tevens mogen afgedrukte foto’s worden opgestuurd
naar het gemeentehuis van Zandvoort, postbus 2, 2040 AA ZANDVOORT, o.v.v. “fotowedstrijd”.
Foto’s kunnen worden ingezonden van 1 januari tot en met 16 januari.

Om aan de wedstrijd mee te doen, moet er aan een aantal voorwaarden voldaan worden:
• De activiteit die vastgelegd wordt moet jouw schoonmaakactiviteit weergeven.
Laat dus zien hoe jij het vuurwerk opruimt
• De kwaliteit van de foto’s moet minimaal 2 Megapixel/dpi 300 zijn
• Maximaal 3 foto’s per deelnemer/inzending
• Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd
• Foto’s blijven eigendom van de gemeente Zandvoort en kunnen worden gebruikt
voor promotionele doeleinden
• Kosten voor gebruik van mobiele telefoon zijn voor rekening van de deelnemer

Woensdag 24 december en woensdag 31 december sluit het
gemeentehuis om 15:00 uur
Maandag 5 januari gaat het gemeentehuis pas om 10:30 uur
open
Het gemeentehuis is gesloten op:
 donderdag 25 december
 vrijdag 26 december
 donderdag 1 januari
 vrijdag 2 januari
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Stopzetten van de procedure ‘onttrekking Boulevard
Barnaart 0 aan de openbaarheid’

Oplossing Kakuro
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De bedoeling van de brein
breker is de rekenkundige
som op zo een manier op te
lossen dat hij klopt. Gelijke
letters zijn gelijke cijfers.

6

Op grond van artikel 4.1.2. van de Algemene plaatselijke veror
dening, zijn 31 december 2008 en 30 april 2009 als collectieve
festiviteitendagen aangewezen.

Stem ook!
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Collectieve festiviteiten
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U werkt met de cijfers 1 t/m 9.
Deze dient u in de witte vlakjes
in te vullen. De optelsom van de
vakjes staat in het donkere vlak
je naast de rij of boven de kolom.
Indien u in een donker vlakje bij
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete
kent dat u vertikaal op 4 moet
uitkomen en horizontaal op 8.
Let op: er zijn soms meerdere
oplossingen mogelijk.

5

5 januari - nieuwjaarsreceptie gemeente Zandvoort

Gewijzigde openingstijden

Heb je vragen?
Kijk voor meer informatie op
www.zandvoortschoon.nl
Neem contact op met Roel Deesker,
tel. (023) 5740100,
e-mail r.deesker@zandvoort.nl

KAKURO

De besluitenlijst van de collegevergadering van 16 december
en de verdere in week 51 door het college genomen besluiten
zijn 23 december vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

U bent van harte uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie
van de gemeente Zandvoort. Deze is op 5 januari, van 19.00
uur tot 20.30 uur en wordt gehouden in de raadszaal van het
raadhuis. Het college van Burgemeester en Wethouders hoopt
u te kunnen verwelkomen en samen met u het glas te kunnen
heffen op het nieuwe jaar.

Voorwaarden

9

Bouw- sloop- en reclameaanvragen

Vergadering College

MMS je foto naar 4422. Vermeld daarbij het codewoord: ZANDVOORTSCHOON en je naam en adres.

26

Ingeko en ergunningenaan ragen

Gemeentelijke publicatie week 52 - 200

Win 1 van de 3 fotoprinters

5

Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl
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De komende twee weken hangen de 25 geselecteerde foto’s op A4 formaat in het VVV kantoor
aan de Bakkerstraat. Daar kunt u de foto’s op uw
gemak bekijken en in alle rust uw keuze maken
door het invullen van een stemformuliertje. De
VVV is zeven dagen per week geopend (1e en 2e
Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten). U kun took op
een ander tijdstip stemmen door een email te sturen
naar: foto@zandvoortsecourant.nl
Vermeld altijd uw naam en adres, anders is uw stem
niet geldig. Alleen inwoners van Zandvoort zijn
stemgerechtigd.
De stemming sluit op zondag 11 januari. Maandag 12
januari wordt bekendgemaakt welke foto de meeste stemmen heeft gekregen en daarmee als winnaar wordt bekroond. De winnende foto wordt op
canvasdoek geprint en zal een jaar lang op diverse
Zandvoortse locaties worden tentoongesteld.

Stem op uw favoriete foto via:

foto@zandvoortsecourant.nl

Burgemeester en wethouders van Zandvoort hebben
besloten tot:
Het stopzetten van de procedure omtrent het onttrekken van
een wegperceel aan Boulevard Barnaart 10 aan de openbaar
heid. De aanleiding voor dit besluit is dat de aanvrager van
het onttrekken aan de openbaarheid inmiddels niet meer de
huurder is van het weggedeelte. De huidige situatie blijft door
dit besluit gehandhaafd.

Parkeerverordening 200 -3 en Parkeerbelastingverordening 200 -3

In de vergadering van 27 november 2008 heeft de gemeenteraad
van Zandvoort de Parkeerverordening 20083 en Parkeerbelas
tingverordening 20083 vastgesteld. Deze verordeningen treden
in werking op 1 januari 2009 en ligt ter inzage bij de Centrale
Balie in het Raadhuis en staat op de website. De wijzigingen in
de verordeningen betreffen voornamelijk aanpassingen in ver
band met aangepaste tarieven voor het belastingjaar 2009.
De stukken liggen tijdens reguliere openingstijden (zie elders
in deze publicatie) kosteloos ter inzage bij de centrale balie in
het Raadhuis en staan op de website.
Wanneer u meer wilt weten kunt u contact opnemen met de
medewerkers van Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid,
telefoon (023) 5225531, Postbus 47, 2050 AA Overveen. Bij het
belastingkantoor kunnen afschriften van de verordeningen
tegen betaling van leges worden aangevraagd.

Zandvoort:
 Dr.J.G.Mezgerstraat 36, gedeeltelijk veranderen kamerindeling
2e verdieping, ingekomen 15 december 2008, 2008235Rv.
 Locatie gelegen tussen de Prinsesseweg en Cornelis Slegers
straat, bouw brede school, appartementen en parkeergarage,
ingekomen 15 december 2008, 2008236Rv2efase.
 Spoorbuurtstraat (perceel secties C 6339 & 6340), gedeel
telijk vergroten gebouw, ingekomen 17 december 2008,
2008237Rv1efase.
 Cornelis Slegersstraat, sloop transformatie ruimte, ingeko
men 18 december 2008, 2008239S.
 Thomsonstraat 1, veranderen gevelreclame, ingekomen 24
november 2008, 2008240R.

Ontwerpbesluit aanvraag kapvergunningen

 Emmaweg 30, één eikenboom, boom is van slechte kwali
teit.
De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunning ligt bij
de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens ope
ningstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van
zes weken na publicatie hun zienswijzen schriftelijk kenbaar
maken bij het college van de gemeente Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.

erzonden esluiten
Bouw- sloop- en reclamevergunningen

Zandvoort:
 Linnaeusstraat 1 t/m 11,verwijderen asbesthoudende riolering,
ventilatiekanalen, tuinafscheidingen en vloerzeil, verzonden 16
december 2008, 2008208S.
 Van Lennepweg 11, verwijderen asbesthoudend materiaal,
verzonden 16 december 2008, 2008214S.
 Zuster D.Bronderstraat 27, slopen en afvoeren asbesthou
dende standleidingen, verzonden
16 december 2008, 2008215S.
 Wilhelminaweg 7, bouwen klompenhok, verzonden 16 decem
ber 2008, 2008220Lv.
 Max Euwestraat 48, plaatsen dakkapel, verzonden 18 decem
ber 2008, 2008218Lv.
 Van Stolbergweg 8, plaatsen dakkapel, verzonden 19 decem
ber 2008, 2008223Lv.
Bentveld:
 Saxenrodeweg 101, uitbreiden woning, verzonden 16 decem
ber 2008, 2008148Rv.

Kapvergunningen verleend

Emmaweg 40, één esdoorn, verleend op 12 december 2008.
Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen heb
ben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande besluiten in
beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling Bestuurs
recht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen van een
beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een schorsende
werking wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank

dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In geval van
onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorzie
ning indienen bij de president van de rechtbank te Haarlem.
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een
kopie van het beroepschrift.
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening
wordt griffierecht geheven.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge
durende 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 rechter
bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. 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.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag
t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 – 16.00 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

Maandag t/m woensdag: 08.30  16.00 uur
Donderdag:
08.30  20.00 uur
Vrijdag:
08.30  12.30 uur
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
Tollensstraat 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 collegelid
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling
verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur.

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.

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

biljart
Driebandentitels voor café Oomstee
Voor de tweede achtereenvolgende keer zijn de hoofdprijzen van het driebanden kampioenschap van Zandvoort terecht gekomen bij café Oomstee. Louis van der Meij werd met

een hoog gemiddelde eerste in het individuele klassement en de felbegeerde Cafétrofee
kwam in handen van de ploeg van Ton Ariesen.

Henk Koning overhandigt de beker aan Louis v.d. Meij

In het gezellige met uitge
schakelde spelers en belang
stellende toeschouwers ge
vulde café Alex vond vorige
week woensdag de finale
plaats van het voor de elfde
maal georganiseerde drie
banden toernooi. Anders dan
vorig jaar was het nu echt tot
de laatste carambole onze
ker of Van der Meij zijn titel
van 2007 zou kunnen pro
longeren. Uiteindelijk kwam
Peter Schrader (team De Lip)
met zijn moderne speel
wijze maar twee carambo
les tekort. Addie Ottho (De
Kippetrap) wist zich prima
op de derde plaats te hand
haven en ging met brons
naar huis.

De strijd om de Cafétrofee
was zo mogelijk nog span
nender. Hier bracht pas de
allerlaatste stoot van het
toernooi de deinitieve be
slissing. Achteraf gezien
hadden andere spelers van
De Kippetrap al in eerdere
finalepartijen de gelegen
heid gehad om met een ca
rambole meer café Oomstee
van de troon te stoten. Café
Bluijs eindigde na een zeer
ongelukkige inaleronde op
de derde plaats. Speciale
prijzen waren er voor Frans
Blom (De Lamstrael) die een
hoogste serie van zeven ca
ramboles wist te maken in
de tweede ronde van het
toernooi, en voor Herman

Grossenipper (café Alex) die
over het hele toernooi de
meeste missers van zijn keu
liet komen.
Tussen de partijen door wer
den de organisatoren Henk
Koning en Harry Vosse met
bloemen en een gepast ge
schenk bedankt voor hun
werk voor en tijdens het
toernooi. Ondanks hier en
daar opborrelende kritiek
hebben zij er toch, met op de
achtergrond de verschillende
caféhouders, voor gezorgd
dat er ook in 2008 weer ge
streden kon worden om het
Driebanden Kampioenschap
van Zandvoort. Op naar
2009!

basketbal - dames
Lions dames eervol ten onder
Een wedstrijd spelen tegen het damesteam van FAC uit

Den Helder betekent voor menige basketbalcoach een

ingecalculeerd verlies. Deze dames zijn van een dermate
hoog basketbalgehalte dat zij al jaren achtereen de hege-

monie in de eerste Rayonklasse opeisen. Echter de wil om

te promoveren is er niet en daarom zien ze ieder jaar opnieuw van hun promotierecht af.
Zo ook ondervond coach
Richard Koper van het Lions
damesteam afgelopen za
terdag in de ‘kop’ van onze
provincie. Zijn dames echter
hebben er een goede wed
strijd van gemaakt en verlo
ren ‘slechts’ met 26 punten
22

verschil. In zijn nadeel werkte
ook nog eens de afwezigheid
van een drietal basisspeel
sters.
Vooral het tweede en laat
ste kwart werd er door onze
plaatsgenoten goed ge

scoord en konden zij redelijk
in het spoor van hun tegen
standsters blijven. De ‘scha
de’ werd dan ook in de beide
andere kwarten (1e: 168; 3e:
206) opgelopen. “Ik wil al
mijn speelsters complimen
teren met deze prestatie.
We speelden een dermate
grote zone dat het gevreesde
driepuntsschot van de zusjes
Maas van FAC slechts spora
disch gelost kon worden. Dat
vergt grote concentratie en
kracht. Ik vond het een echte
teamprestatie!”, aldus Koper
na aloop.

fitness
Pepijn Paap pakt 2e plek NK indoorroeien
Afgelopen zaterdag vond in de Sporthallen Zuid in Amsterdam het NK indoorroeien
plaats. Een wedstrijd die in verschillende klassen wordt gehouden over een afstand van
2000 meter op de roei-ergometer. Plaatsgenoot Pepijn Paap behaalde, na een afwezigheid van 12 jaar (!),een fraaie 2e plaats in een tijd van 6:20:01 min.
In een spontane actie op
Sinterklaasdag, besloot onze
plaatsgenoot zich in te schrij
ven voor het NK indoorroeien.
Een kampioenschap waarop
hij in het verleden regelmatig
successen had behaald: ’95 en
’96 goud op de 2000 meter
en in de periode ’95 t/m 2000
6 keer goud op de 1000 meter.
De impulsieve actie van Paap
door met maar een week
voorbereiding zich te meten
met ‘de snelle jongens’ lever
de een onverwacht positief
resultaat op. De vooraf door
hem ingeschatte tijd van 6:20
toonde aan dat hij wist wat
hij kon en dat hij zijn lichaam
uitermate goed kent.
Paap, die de laatste jaren voor
al bekend is van zijn extreme
avonturen in Adventure Races,
vond het leuk om weer eens
terug naar zijn ‘roots’ te gaan.
Door zijn algemene basiscon
ditie dacht hij absoluut een
kans te maken, alleen de spe
cifieke krachttrainingen en
techniektrainingen die voor
roeien noodzakelijk zijn, kon
den hem parten gaan spelen.
Hij bewees het tegendeel.
Door zijn snelle start streed
hij gelijk mee in de voorste
gelederen van het veld. Een
continue 2e plaats vanaf de
start met een achterstand

van slechts 8 meter op num
mer 1 leek een mooi voor
uitzicht om het laatste stuk
erop en erover te gaan. Maar
door de snelle start was zijn
basissnelheid tussen de 200
meter en 1500 meter iets te
hoog, waardoor er de laat
ste 500 meter geen versnel
ling meer inzat. Evenwel een
schitterende 2e plek was het
resultaat. Het gat met num
mer 3 was beduidend groot,
circa 50 meter.
Paap spreekt niet direct van
een comeback: “Ja, dit is meer
dan ik verwacht had, met wat
meer training weet ik zeker
dat ik volgend jaar het kam
pioenschap weer kan pakken.”

Of dat ook gaat gebeuren liet
hij in het midden omdat de
voorbereiding voor zijn andere
wedstrijden haaks tegenover
deze inspanningen staan. Hij
zal een gecombineerde trai
ningsmethode moeten zien
te vinden om bij beide evene
menten het gestelde doel te
kunnen realiseren. Paap zelf
denkt hij dat het wel goed
komt, zijn basis heeft hem nu
al zover gebracht en met een
kleine aanpassing is het haal
baar. Het belangrijkste voor
hem is en blijft het wereld
kampioenschap Adventure
Racen volgend jaar. En mocht
dat niet in zijn schema pas
sen, dan wil hij vlammen op
het NK indoorroeien in 2010.
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De informatie pagina van de sportraad
www.sportinzandvoort.nl

Taak Sportraad verbreden

De taak van de Zandvoortse Sportraad zou in de toekomst

breder moeten worden. Dat vindt wethouder Gert Toonen

van Sport. Hij ziet een taak voor de raad weggelegd om te

komen tot een multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties, bijvoorbeeld als naschoolse opvang.
Ook het laten meedoen van
meer mensen rekent hij
daaronder. “Het probleem
is dat er ook door de week
kader zal moeten komen
om de accommodaties ook
daadwerkelijk en op de
juiste manier te kunnen ex
ploiteren. Nu ligt een groot
gedeelte een groot deel van
het jaar ongebruikt”, aldus
Toonen.
Toonen heeft de discussie
over een omnivereniging in
Zandvoort aangezwengeld
toen hij bepaalde proble
men in de sportwereld tegen
kwam. “Allereerst moeten
we de vraag zien te beant
woorden of er behoefte is
aan een grootschalig sa
menwerkingsverband bin
nen de Zandvoortse sport
verenigingen. Daarvoor

voetbal -

gaan binnenkort twee
studenten inventariseren.
Ik ben toentertijd met de
kreet omnivereniging geko
men om de problemen die
ik tegenkwam aangaande

Zandvoort van tevoren hadden verwacht. Op een origineel
‘knollenveld’ kwamen onze plaatsgenoten niet verder dan
een magere 1-1 eindstand.

De wedstrijd tegen de reserves van Flashing Heiloo krijgt voor het herenteam van The
Lions nog een vervelende nasleep. De arbiter voelde zich in de 4e minuut van het tweede
kwart dermate bedreigd dat hij de wedstrijd staakte.
Door al direct in de eerste
minuut van de wedstrijd te
dreigen met technische fou
ten dacht de hoofdscheids
rechter bepaalde zaken te
kunnen voorkomen maar
schepte juist daardoor onge
noegen, vooral omdat er van
wantoestanden nog geen
sprake was. Toen in het twee

de kwart Lions een kleine
achterstand opliep sloegen
bij een van de Zandvoortse
spelers de stoppen door en
wilde hij de leidsman te lijf
gaan. Ook een medespeler
van hem raakte over de kook
en gaf de man een zet in de
rug. Hierop staakte hij de
wedstrijd. Als spelers die be

paalde beslissingen niet kun
nen accepteren vervolgens
niet hun handen van de lei
ding af kunnen houden, is er
maar één maatregel moge
lijk: wedstrijd staken en een
strafzaak aanhangig maken.
Ook al was het optreden van
het scheidsrechtersduo nog
zo zwak.

bied voor het college van B&W, is in de huidige samenstel-

ling alweer een aantal jaren bijeen. In nauwe samenwer-

king met het college is in die tijd link wat werk verzet.
Voorzitter Wim Buchel kijkt aan het einde van dit jaar even
terug en doet een wens van de Sportraad uit de doeken.

“We hebben nog iets meer
dan een jaar om onze
wensen uit te werken. De
Sportraad wordt namelijk
na de gemeenteraadsver
kiezingen opnieuw samen
gesteld, dus nog een maand

Mager gelijkspel SV Zandvoort

wat de trouwe supporters van het zaterdagelftal van SV

basketbal - heren
Wangedrag tweetal Lions heren

De Zandvoortse Sportraad, het adviesorgaan op sportge-

zaterdag

De inhaalwedstrijd tegen WV-HEDW heeft niet gebracht
Pepijn Paap in training voor het NK

werving van kader, admi
nistratie, sponsors, beheer
van accommodaties en
dergelijke op te kunnen
lossen. Een grote club
krijgt nu eenmaal meer
aandacht en dus ook meer
sponsors. We moe
ten kijken wat de
verenigingen wil
len en dan zou ‘sa
men doen’ een uit
stekend startpunt
kunnen zijn. Je zou
kunnen denken dat
een centraal punt
de ledenadministra
ties bijhoudt of dat
er op een punt de
inanciën geregeld
worden. Daar zijn
afspraken over te
maken. Daar hoeft
een vereniging zijn
eigen identiteit niet
voor te verliezen,
het argument dat veel ge
hoord wordt. Ik zie wat dat
betreft dan ook geen enkel
probleem. Laten we samen
aan de toekomst werken”,
zei hij als afsluiting.

Sportraad heeft nog een aantal wensen

Doelpuntenmaker Patrick v.d. Oord in actie

Het veld in Amsterdam maak
te goed voetbal onmogelijk en
was de naam ‘voetbalveld’ ab
soluut onwaardig. Ook de play

backshow, die vrijdagavond in
de kantine van SV Zandvoort
plaatsvond, was debet aan een
matige partij voetbal. Het spel

vond bijna de hele eerste helft
op het middenveld plaats. Pas
aan het begin van de tweede
helft kreeg Zandvoort een
overwicht en creëerde een
klein aantal kansen.

De beste kansen voor
Zandvoort waren voor Maurice
Moll die echter het doel niet
kon vinden. Ook Nigel Berg
had het vizier niet op scherp.
Pas laat in de tweede helft
moest de keeper van de gast
heren de gang naar het net
maken. Een strakke corner
van de voet van Berg vond de
blonde lokken van Patrick van
der Oord die de keeper het na
kijken gaf, 01.
Nauwelijks drie minuten la
ter was er weer evenwicht.

Een vrije trap op circa 50
centimeter van de achterlijn
werd door Rick Klinkhamer
per fect genomen. De
plaatsvervanger van kee
per Boy de Vet, Luuk Krom
die overigens het ‘vak’ nog
steeds verstaat, strekte zich
nog maar de bal had hem al
in één keer in de verre hoek
gepasseerd, 11. Zandvoort
had de drie punten alsnog
mee naar Zandvoort kun
nen nemen, echter het
doelpunt van invaller Ivo
Hoppe werd wegens bui
tenspel afgekeurd.
Er werd in de 2e klasse
nog een inhaalwedstrijd
gespeeld. ZCFC kon thuis
het op papier sterkere
Monnickendam van zich
afhouden (00).

of 15 voordat voor de mees
ten van ons het doek valt. Als
lid mag je één keer herkozen
worden, daarna is het over.
Wij zetten ons in voor de
sport in de breedste zin van
het woord. Zo is in samen

werking met Sportservice
NoordHolland een paar jaar
geleden de jeugdsportpas
geïntroduceerd. Ook heeft de
Sportraad zich sterk gemaakt
voor het nieuwe jeu de bou
lescomplex en het opnieuw
bouwen van de schietbaan.
Het was een hoop werk.
Verder zijn wij altijd aan
wezig bij de schoolsporten
en dan moet je denken aan
schoolbasketbal, voetbal en
handbal. Daarvoor hebben
wij altijd een sportiviteit
prijs. Echter, we hebben nog
een aantal zaken die we in
die korte tijd die we te gaan
hebben nog gerealiseerd wil
len zien. Eén van de belang
rijkste is het onderzoek naar
en de mogelijke vorming
van een omnivereniging in
Zandvoort. Het onderzoek
gaat binnenkort van start.
Het zou een goede zaak zijn
als die omnivereniging er
komt”, aldus Buchel.

adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles
wat in Zandvoort leeft. De adverteerders in de krant van deze week zijn:
Accountantskantoor Huppelschoten
Administratiekantoor K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding
Zandvoort
Autobedrijf KariMo
Auto Strijder
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Beter Mobiel
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Bruna
Café Oomstee
Café ‘t Badeendje
Cense en van Lingen
Chin Chin
Circus Zandvoort
Danzee
Dierenarts Dekker
Dorsman Assurantiën
Etos

Gemeente Zandvoort
Harocamo
Headsigns Kapsalon
Hong Kong Chinees Restaurant
IJzerhandel Zantvoort
Jobtide
Kaashuis Tromp
Kroon Mode
P. van Kleeff
Pluspunt
Studio Total Care
Take Five
Thalassa Strandpaviljoen 18
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Vitaress Full Service
Vrijehuizenmarkt.nl
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek
Zandvoortse Bomschuit Bouwclub

Alle medewerkers van de Zandvoortse Courant wensen
u hele fijne kerstdagen
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(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie

3 slaapkamers

Zandvoortselaan 163
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Deze vrijstaande villa staat op een riante kavel van ca. 2250 m� en bevindt
zich aan de rand van prachtig beschermd natuurgebied dat zich tot aan
Amsterdam uitstrekt.
De woning beschikt over een royale living met haard, woonkeuken, 3
slaapkamers, kastenkamer, sauna, luxe badkamer, vrijstaand gastenverblijf
met eigen entree, garage en fantastisch uitzicht over het duingebied.
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Sara Roosstraat 28

R. Ketellapperstraat 20

Zonneterras op het zuiden, woonkeuken, 3 slaapkamers en een eigen
inpandige parkeerplaats….? Deze ruime 4 kamer maisonnette beschikt
over al deze eigenschappen!
Een heerlijke ruime woning, gelegen in de kindvriendelijke woonwijk
Park Duijnwijk met in de directe omgeving sportfaciliteiten,
ontspanningsmogelijkheden en natuurlijk het strand.

Deze zeer royale, goed onderhouden, uitgebouwde 2 onder 1 kap villa met
4 slaapkamers, oprit en garage beschikt over alle comfort die u zich kunt
wensen.
We noemen graag de royale woonkamer met erker en haard, de strak
vormgegeven luxe woonkeuken met bargedeelte, de luxe badkamer met
massagedouche en whirlpool. Ook de achtertuin met zonneterrassen en
een automatisch sproeisysteem ontbreken niet bij deze woning.

• Woonoppervlakte ca. 265 m�
• Perceeloppervlakte 2250 m�
• Inhoud ca. 650 m�

•
•
•
•

Huurprijs: € 3.000,- per maand

Vraagprijs € 269.000,-- (incl. parkeerplaats)

Inpandige parkeerplaats
Op loopafstand van het station, centrum en strand
Bouwjaar 2000
Gebruiksoppervlakte ca. 115 m� (incl. bergruimte)
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• Strakke afwerking met O
hoogwaardige materialen
T
• Gebruiksoppervlak ca.
175 m�
• Perceeloppervlakte
CH347 m�
O
K€ 575.000,R
Vraagprijs:
E
V

nieuw

Van Galenstraat 216
Dit zou wel eens precies het appartement kunnen zijn dat u zoekt: gelegen op
de 4de en tevens hoogste etage van een in 2006 gerenoveerd complex met lift,
aan de boulevard, met fantastisch zeezicht vanuit de woonkamer.
Het appartement beschikt over een woonkamer met woonkeuken,
2 slaapkamers, badkamer met bad en zonnig balkon op het zuiden. Eventueel is
er separaat een garage nabij het gebouw te koop.
•
•
•
•

Gebouw is voorzien van een lift
Berging in de onderbouw
Garage eventueel separaat te koop
Gebruiksoppervlakte ca. 75 m�

Vraagprijs € 239.500,--

Het Cense & van Lingen team
wenst u fijne Kerstdagen en
een heel goed 2009

