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SP Zandvoort gestopt
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zich niet erg sociaal op’
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Commissie Projecten en Thema’s
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Het afdelingsbestuur van de SP in Zandvoort heeft de partij 
in Zandvoort ontbonden en gaat verder als Sociaal Zand-
voort. Dit heeft partijleider Willem Paap bekend gemaakt.

SP Zandvoort opgeheven

Het een en ander heeft te 
maken met de verplichtin-
gen die de SP-bestuursleden 
hebben ten aanzien van de 
landelijke partij. Deze ver-
plichtingen 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 ontwikke-
ling van Nieuw Noord.

Fractievoorzitter Willem 
Paap heeft al voor het zo-
merreces alle leden bena-
derd in een poging meer le-
den te activeren. Helaas was 
het zelfs met extra hulp niet 
mogelijk om te voldoen aan 

Onlangs besloot de Zandvoortse gemeenteraad dat de proef met het Loket Zandvoort 
geslaagd is en dat het een definitieve 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.

Loket Zandvoort heeft definitieve status

nerende instelling die de 
mensen echt verder helpt 
met vragen op velerlei ge-
bied. Uit handen van Lyde de 
Graaf kregen de aanwezige 
medewerkers een aanden-
ken 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 en-
quête onder hen gebleken. 
In de komende tijd moet 
het Loket Zandvoort ver-
der groeien met als doel-
stelling 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!

Wethouder Gert Toonen fe-
liciteerde 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 die-
zelfde politieke wereld erg 
veel erkenning voor wat het 
team van Loket Zandvoort in 
de afgelopen periode heeft 
bereikt: een goed functio-

de verplichtingen van de 
landelijke SP en tegelijker-
tijd het Zandvoortse belang 
optimaal te dienen.

Het oprichten van een nieu-
we politieke partij vraagt om 
daadkracht en lef. Daarin 
verschilt Sociaal Zandvoort 
(in oprichting) niet van de 
SP. Het is echter niet uit-
zonderlijk dat op eigen titel 
gekozen politici overstap-
pen 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).

Wethouder, directeur Pluspunt en medewerkers Loket  Zandvoort

Willem Paap wordt fractievoorzitter Sociaal Zandvoort

Auto Strijder
Zandvoort

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

•	Maïs brood  € 1,25 
•	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

LeesbriLLen 
actie 

sea Optiek
Zichtbaar beter

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74
Vrijdag koopavond

bij aankoop van een
leesbrilmontuur

rechter glas gratis

11 oktober
Open Dag Gemeente Zandvoort.
Kom ook langs en maak kennis 

met uw gemeente.
U leest er meer over in de gemeenteadvertentie.

Volgende week 
in deze krant:

speciale bijlage 
met alle informatie 
over en rondom de 

A1GP 
World Cup of Motorsport 

(powered by Ferrari)
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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

Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl 

Geniet er van
zolang het nog kan!

28 september is onze laatste dag! www.zandvoortsecourant.nl

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 
Tel. 06-1139 1478 • info@zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.

Oplage: 9.250 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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restaurant aan het strand

waterstanden

Tel. 023 - 571 57 07
www.clubnautique.nl

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.
Overleden: 
Bos geb. van Campen, Agnes Maria Anna, oud 90 jaar.
Jansen, Johan Leonard, oud 87 jaar.

kerkdiensten
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
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cartoon Hans van Pelt

Juf
“Hé juf, ken je me nog?” 
Regelmatig word ik zo begroet. 
Ellenlange jongens zwenge-
len 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 el-
lenlange 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 kinde-
ren van mijn vroegere kinde-
ren 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 peuter-
klas. “Heel Zandvoort heeft bij 
jou in de klas gezeten”, grapte 
iemand pasgeleden nog. En 
nog steeds geniet ik van de 
peuters, van de onbevangen-
heid die kinderen eigen is. 
Een voorbeeld? Wij gebrui-
ken in de peuterklas oude 
mobieltjes als speelgoed in 
de poppenhoek. Op een ze-
ker 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 gron-
dig 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 hard-
op te gaan lachen! 
Want spelen is leren 
en leren is nadoen 
wat grote mensen 
onbewust voordoen. Li
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columnRondleiding in raadhuis voor scholieren
Dinsdag hebben de leerlingen van de groepen 8 van de ba-
sisscholen en de brugklas van het Wim Gertenbach College 
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 gemeentese-
cretaris Frank Beijk en een aantal raadsleden.

De kinderen werden door de 
raadsleden, onder aanvoe-
ring van Belinda Göransson, 

in de raadszaal ontvangen. In 
begrijpelijke taal vertelde zij 
hoe er in de raadszaal wordt 

vergaderd en gediscussieerd. 
Ook wist ze een aantal we-
tenswaardigheden 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.

Het bezoek is in het kader 
van een project dat kinde-
ren al vroeg met de politiek 
in aanraking wil brengen. 
Daarin pasten ook de dis-
cussies 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 
certificaat mee, ondertekend 
door de burgemeester.

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 • 2041 VW  Zandvoort
 T: 023 – 57 173 73 / 57 40 330 • F: 023-57 16 865 
 info@pluspuntzandvoort.nl • www.pluspuntzandvoort.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

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT

Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

Sinds 1992 uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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UITVAARTCENTRUM HAARLEM

Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.

www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Thai Paap
Strandpaviljoen  17

Nog t/m zondag
genieten van echt

Thais eten
 
 
Blijf gezond, bedankt
en tot volgend jaar

06-30047080

Ruud Zander 
Schoonmaakbedrijf B.V. 

Zoekt voor Holland Casino Zandvoort
Oproep MEDEWERKER/STER

VOOR GLAS/GARDEROBE DIENSTEN
EN 

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)

De burgemeester overhandigt het eerste certificaat

Voor aanvang van de com-
missievergadering bood 
Rekenkamer voorzitter Gerard 
Johanns het rekenkamerrap-
port Grond beleid Zand voort 
aan aan Fred Paap, plaats-
vervangend 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 grondexploi-
tatie. 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 aanbe-
velingen, met name in de 
informatie richting de raads-
leden. 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 no-
dig om door de eerste agen-
dapunten 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 te-
rugkomen: “Het wordt voor 
dit jaar buigen en slikken. 
Tijdens de behandeling van 
de programbegroting voor 
2009 moeten we daar maar 
eens dieper op ingaan.” Gert-
Jan Bluijs (CDA) wilde weten 
of het wel allemaal efficiënt 
is gebeurd. “Er werd natuur-
lijk in BERAP 1 al melding van 
gemaakt maar ik heb zo mijn 
twijfels”, zei de christende-
mocraat. 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 burge-
meester zei dat dit, wat het 
college betreft, eenmalig is. 
“Daar gaat deze portefeuil-
lehouder zich sterk voor ma-
ken”, beloofde hij.

BERAP
Het kon niet anders dan dat 
de kwestie Venice Beach 
besproken zou worden 
bij de behandeling van de 
Bestuursrapportage die even-
eens 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 vor-
men en te komen tot kwaliteit 
op het strand. “Een huurover-
eenkomst 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.

Commissievergadering wordt nachtwerk
De vergadering van de commissie Planning & Control, van 
vorige week woensdag, werd pas na middernacht afgeslo-
ten. Een aantal agendapunten werd dermate diep en lang 
besproken en bediscussieerd, dat voorzitter Eg Poster pas 
om 00.45 uur de vergadering sloot.

Politiek commissie Planning & Control, d.d. 17 september
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De zon scheen aanvankelijk 
en men waande zich op een 
mooi tropisch eiland tijdens 
het optreden van Grietjebie. 
Caribische muziek op de juis-
te manier gebracht. Daarna, 
op het Raadhuisplein zelf, 
gaf het uit 45 muzikanten 
bestaande harmonieorkest 
Crescendo uit Sliedrecht 

De nieuwe directeur/be-
stuurder 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 door-
namen. Uiteindelijk zijn wij 
zeer verheugd dat het tot 
een ‘huwelijk’ is kunnen ko-

een 2 uur durend concert 
van allerlei soorten harmo-
niemuziek. Helaas voor dit 
meer dan uitstekende orkest 
ging de zon schuil achter de 
wolken en werd het onaan-
genaam fris waardoor een 
groot deel van het publiek 
wegging. Ook was het caril-
lon, dat op de hele en de hal-

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-

Dubbel concert op Raadhuisplein

Afscheid Theun Oosterhuis

Afgelopen zondag was er een dubbel concert op het Raadhuisplein. Allereerst trad in de mu-
ziektent Grietjebie op met vrolijke tropische klanken. Daarna gaf Crescendo een openlucht 
concert op het Raadhuisplein. Het grote harmonieorkest Crescendo had afgelopen week 
toestemming gevraagd en gekregen om in Zandvoort een openlucht concert te geven.

Afgelopen donderdag heeft Theun Oosterhuis afscheid ge-
nomen als interim directeur van woningbouwvereniging 
EMM. Oosterhuis is ervan overtuigd dat hij een solide coö-
peratie heeft neergezet en dat het dus “tijd is om te gaan”.

Het uit 45 muzikanten bestaande harmonieorkest uit Sliedrecht

Komende en gaande man, Jaap van Gelder en Theun Oosterhuis

VRIJDAG 27 SEPTEMBER ‘08
organiseren

Boulevard Barnaart 12 - 2041 JA Zandvoort 
 Tel 023-8882992 - www.hetbadeendje.nl

BAck To ThE
70/80 PARTY

M.M.V. 

Aanvang 20.00 uur

Degene met de mooiste en/of origineelste
outfit gaat niet met lege handen naar huis.

EN RICHARD KOSTER

D.J. PETER
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Week 39 • 2008

evenementen agenda
September
Stads- en Dorpsomroepersconcours - Kerkplein 

De Babbelwagen  - openlucht diavoorstelling. 
Kerkplein, 20.30-22.00 

Shantykoren- en Zeeliederenfestival - Centrum

Zilveren Kruis Achmealoop - Halve 
Marathon Duinpieperpad en Visserspad 

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!

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)

(vanaf 11.00 uur) en er zijn di-
verse excursies voor kinderen 
(4 t/m 10 jaar) onder bege-
leiding van een natuurgids. 
Start 12.30 en 14.30 uur. Maar 
er starten nog meerdere ex-
cursies dus kijk even op www.
ivnzk.nl of bel 023-5277227.

Dorade voor de 
Zandvoortse kust

Plaatsgenoot en verwoed vis-
ser 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 za-
gers en pieren een bijzon-
dere 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 

was: een dorade! Deze vis-
sen leven normaal gespro-
ken in de Middellandse Zee 
en de Atlantische Oceaan, 
in de wat warmere wate-
ren dus. Zijn vangst was 
zelfs 39 cm. lang, een record 
voor de Nederlandse wate-
ren. Het oude record stond 
sinds 1990 op 36 cm.

Alzheimer café
Het eerste café in Pluspunt 
was zeer succesvol met 30 
deelnemers. De volgende 
wordt op 8 oktober gehou-
den en heeft als thema ‘hoe 
houd ik het vol?’. Een man-
telzorger vertelt waar je 
terecht kunt voor hulp. De 
locatie is: Wijksteunpunt 
Zandvoort-Noord (Plus-
punt) Flemingstraat 55, 
bus 81 stopt voor de deur. 

Bij hulpdienst Pluspunt 
023- 5717373 kunt u te-
recht voor vrijwilligers 
die thuis gezelschap 
komen houden en voor 
meer informatie.

Rennen voor Kika
Ko m e n d e  z o n d a g 
wordt voor de 24e 
keer de Zilveren Kruis 
Achmealoop georga-
niseerd. Er is keuze uit 
3 loopafstanden: de 
familyrun (1,5km), de 
prestatieloop (8,5km) 
en de halve mara-

thon (21,097km). De twee 
Zandvoortse dochters van 
Natascha Kraaijenoord (6 
en 8 jaar) hebben zich in-
geschreven 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 steu-
nen 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! 

Vlam in de pan

Van onze racefotograaf 
Chris Schotanus kregen 
we een leuke foto toege-
zonden. Op de foto staat de 
Zandvoortse autocoureur 
Danny van Dongen die af-
gelopen 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 toege-
stroomde marshalls 
wisten het vuur gelukkig 
snel te doven. Hopelijk 
gaat Van Dongen tij-
dens het weekend van 
de A1GP, over twee we-
ken op Zandvoort, voor 
ander vuurwerk zor-
gen 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 ge-
zellige 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 knutsel-
tafel, er is een kraam met 
eetbare paddenstoelen en 
kweekstammetjes. Er start 
om het uur een dialezing 

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 zon-
dag, en wellicht ook op ande-
re dagen, op de een of ander 
manier is uit te schakelen. De 
artiesten verdienen dit!

der ‘pek en veren’ uit het 
eerste overleg met de diverse 
bewoners comités zou kun-
nen 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 gebeu-
ren”, zei hij. Oosterhuis gaf 
verder aan dat hij nu zich 
met een aantal andere za-
ken kon gaan bezighouden: 
“Ik woon toch in het oos-
ten 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.

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl

ontdek een nieuwe ervaring van welzijn!

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

Nieuw in 
Zandvoort

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

Jaarlijkse collecte 
Dierenbescherming

Kledingbeurs Duintjesveld

Binnenkort nieuwe cursus 
EHBO van start

Op 4 oktober wordt er tijdens Werelddierendag stilgestaan 

bij de dierenwereld. Het is dan ook niet toevallig dat de 

Dierenbescherming in de week van 29 september tot en 

met 4 oktober een huis-aan-huiscollecte houdt. 

Op donderdag 2 en vrijdag 3 oktober organiseert de Zand-

voortsche Hockey Club weer de halfjaarlijkse kledingbeurs 

voor modieuze (gedragen) winter dames- en kinderkleding 

in het clubhuis op het Duintjesveld. 

Op 13 oktober start een nieuwe cursus EHBO bij het Rode 

Kruis afdeling Zandvoort. Weet u wat te doen bij een bloed-

neus? weet u hoe een verband moet worden  aangelegd en 

hoe je vakkundig een pleister plakt? Zo niet, geef u dan nu 

op voor deze cursus.
De Dierenbescherming 
afdeling Haarlem e.o. col-
lecteert in de gemeen-
ten Haarlem, Heemstede, 
Bloemendaal, Bennebroek 
en Zandvoort. “Wij hopen 
van harte dat iedereen in 
onze regio tijdens de collec-
teweek een aardige duit in 
het zakje wil doen om zo de 
Dierenbescherming te steu-
nen 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 

De kleding kan woensdag-
avond 1 oktober tussen 
20.30 en 21.30 uur én don-
derdag van 9.00 tot 14.00 
uur ingebracht worden in 
dozen en/of zakken voorzien 
van naam. Uiteraard dient 
deze kleding schoon en zon-
der vlekken en/of gaten te 
zijn. Er mogen maximaal 
25 stuks per klant ingele-
verd worden. De (inbreng/)
inschrijfkosten bedragen  

Tijdens de cursus leert u van 
gediplomeerde instructeurs 
hoe te handelen in noodsi-
tuaties. 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 

tegen mishandeling en ver-
waarlozing van dieren. Ook 
geeft de Dierenbescherming 
voorlichting aan het publiek 
en lobbyt zij bij gemeenten 
en politieke partijen voor 
een betere wet- en regelge-
ving voor dieren.

Evenzo is er veel geld no-
dig voor de opvang van 
talloze zwerf- en afstands-
dieren in het Dierentehuis 
Kennemerland in Zandvoort. 
Dieren komen vaak verwaar-
loosd binnen en hebben de 
nodige verzorging en me-
dicatie nodig om weer op 
te knappen, zodat ze in een 
nieuw gezin herplaatst kun-
nen worden. Kijk voor meer 
informatie op haarlem.die-
renbescherming.nl.

€ 2,-. De verkoop vindt 
plaats op donderdagavond 
tussen 20.00 en 22.00 uur 
en op vrijdagochtend tus-
sen 9.00 en 12.00 uur. Van 
de opbrengst komt 30% ten 
goede aan de hockeyver-
eniging. De rest is voor de 
inbrengster/er. Afrekenen 
en ophalen van de niet  
verkochte kleding is op vrij-
dagavond tussen 18.30 en 
19.30 uur. 

kosten zijn € 160, inclusief 
lesmateriaal en examen-
kosten. Minimale leeftijd is 
15 jaar. 

Voor meer informatie en op-
geven kunt u contact opne-
men met Martine Joustra, 
tel. 5730297 of e-mail: me-
joustra@hotmail.com.
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Martinus Nijhoffstraat 5

Tjerk Hiddesstraat 2-5

Hogeweg 56-14

Deze ideale en moderne eengezins-
woning is gelegen in een kindvrien-
delijke woonwijk.
De woning beschikt over een pret-
tige woonkamer, 4 slaapkamers, een 
verzorgde keuken, een moderne bad-
kamer (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!

• Voldoende parkeergelegenheid in 
de directe omgeving; 

• In de nabijheid van scholen en het 
centrum; 

• Woonoppervlak ca. 110 m2,   
perceel 127 m2.

Dit mooi afgewerkte 3-kamerappar-
tement (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 apparte-
ment 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.

Op de 4e en tevens hoogste verdie-
ping 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: 
€ 329.000,= k.k.

Vraagprijs: 
€ 259.000,= k.k.

Vraagprijs: 
€ 159.000,= k.k.
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Fahrenheitstraat 44

Kostverlorenstraat 66B

Ronald Ketellapperstraat 15

Opening Shantykoren festival  2006

Het Stads- & Dorpsomroepers 
concours bestaat uit twee 
ronden waarin de deelne-
mers 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 be-
kende Zandvoorters. Zij ver-
delen de punten die mee-
tellen 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 con-
cours in de Protestantse kerk 
plaats.

Babbelwagen
In de babbelwagens werd ten 
tijde dat deze nog gebruikt 
werden, flink gebabbeld. Nu 
is De Babbelwagen een ver-
eniging van liefhebbers van 
oud en nieuw Zandvoort. De 
Babbelwagen laat zaterdag-
avond 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 diavoorstel-
ling 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 ge-
zongen 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 levenslie-
deren over het vissersleed 
en zeemanslijden. Te be-
luisteren zijn traditionele 
en nieuwe liederen.

De aanvang van het festi-
val 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. 

Druk weekend voor de boeg
Het centrum van Zandvoort is komend weekend het de-
cor 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!

C U L T U U R
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.

Sporen uit het verleden

Het spits werd afgebeten 
door de 21 jarige Bas Treub, 
die op zijn zevende be-
gon met vioolspelen via de 
Japanse Suzukimethode. 
Deze methode is speciaal 
ontwikkeld voor zeer jonge 
kinderen, die nog niet kun-
nen lezen. Doordat de lera-
ren/ouders de muziek voor-
spelen, 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 harmo-
nieuze (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 fina-
le van het Prinses Christina 
Concours en dat herhaalde 
ze in 2006. Zij heeft een 
krachtige aanslag, hetgeen 
duidelijk en zeer mooi te ho-
ren was in de toccata, Partita 
no. 6 van Bach. Een muziek-
stuk met een vrije fantasie 
voor toetsinstrumenten, snel 
en beweeglijk van karakter.

Prachtig was ook het spel 
van de eveneens 19 jarige, 
zeer talentvolle en veelzij-

dige Syrinx Jessen. Dit jaar 
werd zij niet alleen met 
haar dwarsfluit 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 pi-
aniste Kamelia Miladinova, 
die heel veel concerten ver-
zorgt en regelmatig met de 
zangeres Annette Prins op-
treedt, toverde Jessen gewel-
dig warme klanken uit haar 
instrument. Bijvoorbeeld bij 
het jubelende fluitconcert nr. 
314 van Mozart. Vol overgave 
speelde zij van F. Poulenc de 
zwaarmoedige Allegro ma-
linconico 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 kla-
terend applaus in ontvangst 
nemen van het enthousiaste 
publiek.

Zondagmiddag 19 ok-
tober 2008 geeft  het 
Symfonisch Blaasorkest 
Heemstede een concert in 
het kader van de klassieke 
Kerkpleinconcerten.

Vlnr: Bas Treub, Andrea Vasi, Kamelia Miladinova en Syrinx Jessen

Spreuk van de week:

Marco Termes
(Marco wordt gesponsord door Grand Café Danzee)

‘Geheel in tegenstelling tot de natuurwetten, 
trekt bij de mens negatieve 

energie andere negatieve energie aan’

Heel vaak zie je gevelstenen en andere historische ken-
merken over het verleden van Zandvoort die je niet kunt 
thuis brengen of waar geen of nauwelijks gegevens over 
te vinden zijn. Met deze rubriek willen we een speur-
tocht starten naar het verleden. Daarbij zullen we u als 
lezer af en toe vragen of u het verhaal weet achter de 
geplaatste foto.

door Nel Kerkman

Deze week geen gevel-
stenen die aan of in de 
wand zitten. Maar nu een 

aantal Caltex putdeksels die 
in de straat verborgen zijn 
en waar zeer zeker een ver-
haal 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 stu-
ren of brengen naar: Kleine 
Krocht 2, 2042 JN Zandvoort 

of per e-mail sporen@
zandvoortsecourant.nl . 
Eventuele reactie’s wor-
den in de volgende cou-
rant geplaatst.

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 slaap-
kamers, een diepe en zonnige achter-
tuin op het zuiden met achterom en  
2 dakkapellen. Goede parkeergelegen-
heid in de directe omgeving. Tevens 
bestaat de mogelijkheid om de extra 
ruime garage te kopen.

•  Royale woonkamer met openslaan-
de deuren en open keuken;

•  Garage -extra diep- eventueel te 
koop: € 25.000,= k.k.;

•  Woonoppervlakte ca. 115 m2,  
perceelgrootte 223 m2 (incl. garage).

De woning beschikt over een royale 
living met een aanbouw, een fraaie 
keuken met o.a. een BORETTI for-
nuis, 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.

• 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.

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 woon-
keuken, 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 on-
derhoud 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.

Actieve makelaardij
tegen scherp tarief!

Rob Greeven Timo Greeven Mr. X

Louis Davidsstraat 15
2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl Kim Dekker

Woning verkopen? Kies de actieve NVM makelaar!

Vraagprijs: 
€ 319.000,= k.k.

Vraagprijs: 
€ 449.000,= k.k.

Vraagprijs: 
€ 249.000,= k.k.

HOEK!

‘30 JAREN!
ZEEZICHT!

STARTER!

GEZIN!

SCHERPE PRIJS!

?
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We hebben in ons dierentehuis ontzet-
tend veel lieve, verlegen, bange, speelse 
en spontane kittens zitten. Die zoeken 
allemaal een nieuw huisje. De een wat 
jonger dan de ander, met allemaal ver-
schillende verhalen. Sommigen zijn hier 
gekomen omdat ze in hun uppie over 
straat aan het zwerven 
waren. anderen zijn samen 
met zijn broers en zussen 
binnen gekomen, maar 
zonder moeder. En weer 
anderen zijn met moeder 
en de hele familie binnen 
gekomen. We hebben echt 
een aantal hele leuke ge-
zellige kittens zitten, waar 
je nog lang en veel lol mee 
kunt beleven. Lekker spe-
len en ravotten met de 
kinderen of een speelkameraadje voor de 
andere kat in huis. De kittens hier zijn alle-
maal zeer sociaal met andere katten, dus 
dat is makkelijk. Daarnaast hebben we 

ook een paar echt bange/wilde kittens in 
onze opvang. Ook die zoeken een nieuw 
onderkomen. Met wat meer geduld en 
in een rustige omgeving kunnen die nog 
zeker leren dat wij mensen niet zo eng 
zijn als het lijkt. Een beetje paaien met 
wat lekkers en er rustig bij gaan zitten, 

doet wonderen! Dus kom 
gerust kijken bij onze kit-
tens. Om een goede keus 
te maken welke kitten uw 
nieuwe huisgenoot wordt, 
is het handig en vooral erg 
leuk om gewoon een tijdje 
op de afdeling te gaan zit-
ten spelen en knuffelen 
met de kittens dus trek er 
even de tijd voor uit!
 
Dierentehuis Kennemer-

land, Keesomstraat 5, is geopend van 
maandag tot en met zaterdag tussen 
11.00 en 16.00 uur. Tel. 5713888 of websi-
te: www.dierentehuiskennemerland.nl. 

Dier(en) van de Week

Sinds 1969 houdt Dorsman 
Assurantiën zich bezig met 
verzekeringen in de ruim-
ste zin van het woord. Klein 
begonnen, zoals oprichter 
Johan Dorsman het ver-
woordt. 

Van woensdag 1 oktober tot en met zaterdag 11 oktober is 
het weer Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is po-
ezie. ‘Zinnenverzinzin’ is de titel van een gedicht dat Joke 
van Leeuwen speciaal voor deze Kinderboekenweek heeft 
geschreven. Hans Hagen schreef het Kinderboekenweek-
geschenk 2008: ‘Vlammen’. Het Prentenboekje van de Kin-
derboekenweek is van Penseelwinnares Charlotte Dema-
tons en heeft als titel ‘Fiets’.

De Amerikaanse entertainer/crooner Shai Shahar heeft  
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.

“Als aannemerszoon bezocht 
ik de HTS Bouwkunde in 
Haarlem. Om iets bij te ver-
dienen ging ik in 1966 verze-
keringen afsluiten. Al mijn 
zakgeld ging op aan adverte-
ren 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 auto-
verzekeringen, die altijd voor-
deliger 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 

In Bibliotheek Duinrand gaan 
kinderen allerlei zinnen ver-
zinnen met als uitgangspunt 
versjes en gedichten voor en 
van kinderen. Voor kinderen 
van 4 tot 7 jaar wordt voor-

En die band werd een ver-
rassing. Niemand minder 
dan het Haarlemse jaz-
zechtpaar Johan (keyboard) 
en Vivian Mulder (contra-
bas), 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 opge-
treden.

Shai Shahar gooit hoge ogen 
als zanger met een warme 

maar nu begon de kar mij te 
trekken, hoewel werken in 
die tijd duidelijk mijn hobby 
was.”

Dorsman Assurantiën is 
uitgegroeid tot een mid-
delgroot kantoor met een 
uitgebreid pakket aan ver-
zekeringsproducten en 
financiële diensten. Het 
kantoor telt momenteel zes 
medewerkers waaronder 
zoon Charly (32), die zes jaar 
geleden in dienst is geko-
men 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 tus-
senpersoon is dat die kan 
kijken bij welke maatschap-
pij je kwalitatief en voorde-
lig terecht kunt. Wij geven 
onpartijdig advies bij het 
afsluiten van een verzeke-
ring, maar ons speerpunt in 
onze serviceverlening komt 
duidelijk naar voren bij een 
schadeafhandeling: wij re-

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.

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 re-
gelmatig 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 

Dorsman Assurantiën

Poëzie tijdens de Kinderboekenweek

Vol Oomstee Jazz met Shai Shahar

door Erna Meijer

gelen de expertise en voeren 
de correspondentie voor de 
klant.” 

De zeer duidelijke website 
www.dorsman.nl geeft zo-
wel voor de particulier als 
de zakelijke klant een prima 
overzicht van alle moge-
lijkheden. Men kan gebruik 
maken van een eigen bereke-
ningssysteem en tevens on-
line verzekeringen afsluiten. 
Naast alle schadeverzeke-
ringen adviseert en bemid-
delt Dorsman ook in levens-
verzekeringen, pensioenen 
en lijfrenten. Het kantoor 
is echter zeer laagdrempe-
lig 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 in-
dien nodig wordt dan een 
aparte afspraak gemaakt.

Dorsman Assurantiën is ge-
vestigd 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.

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 donke-
re dichtersbos’. Aansluitend 
kunnen de kinderen een ei-
gen gedicht maken op een 
T-shirt.

Kijk voor het volledige pro-
gramma op de website van 
de bibliotheek: www.biblio-
theekduinrand.nl. 

evergreens maar ook mo-
dernere stukken die perfect 
werden aangevuld met een 
in vorm zijnde begeleidings-
band 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 vioolmaes-
tro 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 (pi-
ano), 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!

Strandpaviljoen 
Thalassa 18

Nog 2 weken

Verse visspecialiteiten
schaal - en schelpdieren

Reserveren: 023-5715660

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

*Bij uw Daithatsu dealer 
Sam van Lingen in Haarlem 
Autoboulevard Pijlslaan*

Vlnr. Clous van Mechelen, Shai Shahar en Johan Mulder

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

Flyers Folders Vlaggen Spandoeken Ontwerp DTP Beachflags Posters Huisstijlen Stickers Beurssystemen
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Grand Café Danzee - Kerkplein 8 - T. 023 571 22 52

Vrijdag 26 september 
22.00 uur

DJ  Sheep’s  
afscheidsparty

invites diverse DJ’s
DJ Marci

DJ Ricardo
DJ Robin

DJ Raymundo
Entree gratis

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort,www.tfaz.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.

Reserveringen:
023-5716119 of info@tfaz.nl

Zaterdag 27 September  

DJ ULI
van 0.00 tot 02.00 uur

 
entree is gratis

Haltestraat 20 - Zandvoort 
023-5720461

www.chin-chin.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

vraag vrijblijvend offerte

Kamerlingh Onnesstraat 11/3, 2041 CB Zandvoort tel. 023-5737888

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!

Residence Pandora
8 riante appartementen en 1 penthouse

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

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

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. 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.

Geïnteresseerd?
Kijk op onze website www.residence-pandora.nl of neem 
contact op met REMO DE BIASE Architecten of Van der 
Reijden Makelaardij.

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

Volgende week in deze krant:
speciale bijlage met alle informatie 

over en rondom de A1GP World Cup 

of Motorsport (powered by Ferrari)3-5 OKTOBER 2008



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

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

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
Schoffies 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

Medina Woninginrichters 

q(Vouw)gordijnen qTapijt
qVitrages qVinyl
qLuxaflex	 qLaminaat
qZonwering qParket

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

Bent u van plan om meubels van b.v 
Riviera Maison aan te schaffen?

Pashouders 5% korting!!

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de 
ZandvoortPas 2008

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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.

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.

“We hebben als streven dat de 
klant met een compleet setje de 
deur uit kan lopen. Dus niet al-
leen 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 ja-
ren heeft Schoffies een leuke vaste 
klantenkring weten op te bou-
wen. “We hebben veel klanten uit 

Zandvoort, Haarlem, Aerdenhout 
en Heemstede. Ik vind het gezellig 
om met iedereen even een praatje 
te maken. Verder blijft het ontzet-
tend 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 
Schoffies Kindermode een speci-
ale 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! 

Schoffies Kindermode is gevestigd 
in winkelcentrum Jupiter Plaza, 
Haltestraat 2d. De winkel is ze-
ven 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.

De zussen Sylvia en Daniëlle Blom openden bijna 10 
jaar geleden Schoffies 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 baby-
kleding. “We verkopen kwaliteit voor een 
betaalbare prijs”, aldus Sylvia. 

Korting op de winterjas collectie 
bij Schoffies Kindermode

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

Voor ’n 
on-

bespoten
 prijsje:

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Met biologische appels van onze 
eigen appelbomen! Normaal 5.95

Met deze bon: 1 euro korting!

Olmenhorst 
Appeltaart

4.9595
OP=OP

BELLI E RIBELLI
Kinderkleding

Haltestraat 45 - Zandvoort
023 571 27 05 www.bellieribelli-shop.nl

Op vertoon van de ZandvoortPas
10% korting 

(Indien betaling met creditcard: 5%)

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

Chocolade 
pompoentjes 
per zakje 150 gram

van € 3,50 voor € 3,- 
 

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort

Tel.nr.: 023-5712102
7 dagen per week geopend van 

09.00 tot 22.00 uur

Voor Pashouders :
Spare-ribs menu

van € 16,50
voor € 15,-

geldig t/m 8 oktober

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.

Boeren septemberkaas
mooi gerijpt, volle 

pikante smaak
nu 500 gr slechts € 5,98

Voor zandvoortpashouders aanbieding:

Gratis proefles
(vraag naar onze voorwaarden)

Bel voor informatie
06-54280393 of 023 - 5730107

www.members.lycos.nl\rijschoolduet

L

Chaozzz - Schoolstraat 3
023-57 34 221 
Woensdag gesloten

Van maat 34 
tot en met 
maat 56

Diverse artikelen:
€ 10,- per stuk 2 voor € 15,-!

Betaalbare mode 

voor jong en oud

Vanaf 1 oktober 
zijn wij op maandag gesloten

rest van de week om 10 uur geopend

GRAND CAFÉ 25

Kerkstraat 25 - Tel. 5713510

Burg. Engelbertsstraat 94b – Zandvoort
7 dagen per week geopend 

Voor Pashouders:

5% korting 

op de gehele collectie!

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

Zeestraat 36 - 023 5734001 
Geopend van 18.00 tot 23.00 uur - woensdags gesloten

25% korting op afhalen!
Satehcafé

Hele maand september:
Huisgemaakte rookworsten

3 stuks € 6,-
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl
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100 jaar
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27 september
Stads- en Dorps-

omroepersconcours

28 september
Shantykoren- en 

Zeeliederenfestival

3 en 4 oktober
A1GP 

dorpsfestiviteiten

overdeed aan zijn twee Amsterdamse neven. “Ik ben eigenlijk 
40 jaar te vroeg geboren. Tegenwoordig is het vak vereen-
voudigd 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.”

Lief en leed   
“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 be-

steld en die staat nu op de 
beste plek van Zandvoort, 
het Gasthuishofje! 

Als uitlaatklep voor alle el-
lende die het vak dikwijls 
met zich meebracht, waren 

er ook gezellige tijden met 
veel lol en pret waarbij socië-

teit Duysterghast een belang-
rijke rol speelde. Op de vele foto’s 

in het album staat Toon verkleed 
bij de destijds geweldige carnavals bij 

Duysterghast. Toon en zijn vrouw waren 
altijd goed voor de hoofdprijs. Zo herinner ik 

me Toon bij een carnaval in hotel Bouwes, daar was hij als 
sneeuwwitje verkleed en lag tot het demasqué in een gla-
zen kistje, omringd door zijn dwergen! Als generaal Charles 
de Gaulle in uniform en behangen met medailles zag hij 
er geweldig uit. Met veel plezier kroop hij in de huid van 
Vader Abraham, ayatollah Ghomeiny of als witte pater. Toon 
was dus wel te porren voor een geintje. Zo heeft hij in 1972, 
geassisteerd door T. Hezemans en H. Visser, de Lourdes van 
Tetterode stiekem van zijn sokkel gelicht om deze vervolgens 
naar een feest van Duysterghast te vervoeren. 

Ondanks dat zijn wereldje steeds kleiner wordt, zit Toon nog 
niet achter de geraniums. Straks gaat hij heerlijk naar Tunesië 
op vakantie. Er is nog zo veel te vertellen maar helaas; er is 
geen plaats meer. Het dikke levensboek van Grootmeester in 
de orde van Oranje Nassau, Antonius Lavertu, heeft een open 
einde dus er kan makkelijk nog een hoofdstuk bij!

Dorpsgenoten

Antonius Lavertu werd geboren op 19 mei 1923 aan de 
Haarlemmerdijk in de Jordaan. Vanwege de gezond-
heid 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 
fiets van 18 gulden fietste Toon in 
weer en wind om 05.30 uur naar 
de steenhouwerij in Amsterdam 
waar hij om 07.30 verwacht werd. 
Daar leerde hij van zijn vader het 
vak en verdiende per week één 
zilveren rijksdaalder. Na de oorlog 
kwam Toon, na diverse kampen en 
omzwervingen, vanuit Frankrijk terug 
naar Zandvoort. In 1947 trouwde hij met 
Jenny Drommel en zette hij, samen met zijn 
vader, de grafsteenhouwerij voort. Totdat in 1964 
een stuk grond in Nieuw Noord voor de werkplaats 
annex natuursteenbedrijf A. Lavertu werd aangekocht.

Steenkunstenaar 
Toon Lavertu heeft in de 60 jaar niet als steenhouwer maar 
als steenkunstenaar vele sporen in Zandvoort achtergelaten. 
Niet alleen honderden grafzerken zijn stuk voor stuk door 
zijn handen gegaan maar ook de gedenkplaten, (verzets)
monumenten, badkamers, vloeren, luxe winkelpuien en niet 
te vergeten de vele tafel’s van verdienste die hij voor sociëteit 
Duysterghast maakte. Met een oog voor detail graveerde 
kunstenaar Lavertu een persoonlijk kenmerk in de marme-
ren tafels. Er waren geen moderne machine’s die de arbeid 
verlichtte maar in weer en wind werd het zware werk met 
de hamer en beitel gemaakt. Toon was altijd, samen met 
zijn hond Fado, zijn zwerfkat en zijn 12 kippen, in zijn werk-
plaats aan de Kamerlingh Onnesstraat te vinden. Totdat hij 
vanwege ernstige hartklachten moest stoppen en de zaak 

Toon Lavertu 

door Nel Kerkman

Tijdens de open dag van de Algemene Begraafplaats kwam 
ik dorpsgenoot Toon Lavertu tegen. We liepen langs de vele 
monumentale grafzerken waarvan minstens 99% door 
Toon Lavertu en zijn vader gemaakt zijn. En zoals hij zelf 
zegt: “Het kerkhof is mijn grootste showroom.” Inmiddels 
is Toon gepensioneerd en woont sinds een aantal jaren in 
de het Huis in de Kostverloren waar hij zijn levensverhaal 
aan mij vertelt.

                          Toon Lavertu 

Reeks mooie dagen 
vanaf nu

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Nog steeds namelijk as-
sociëren we de herfst 
met regen en wind in een 
ronduit gure setting. Het 
tegendeel is vaak waar en 
dikwijls laat het herfstsei-
zoen 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 vol-
gende 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) och-
tend, vooral richting de 
Bentveldse kant. Ook kan 
er mogelijk nog een keer 
nachtvorst (vorst vlak bo-
ven de grond) gaan optre-
den boven de uitgestrekte 
b i n n e n d u i n g e b i e d e n . 
Waarschijnlijk wordt de 
nacht naar vrijdag de koud-
ste uit de reeks in deze re-
gio. De amplitudes (verschil 

tussen laagste en hoog-
ste 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 boulevardacti-
viteiten. Het kan een ide-
ale 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 weekein-
de. Op de langere termijn 
lijkt het hogedrukgebied 
boven Scandinavië zich 
westwaarts terug te trek-
ken en dat geeft de mo-
gelijkheid tot een meer 
noordelijke wind bij ons, 
maar vervolgens zien we 
dat het Europese weer-
centrum een hogedrukge-
bied 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 

Afgelopen maandag begon de officiële (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.

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 18 18-19 19 18-19

Min 8 5-6 6-7 7

Zon 70% 75% 60% 60%

Neerslag 5% 5% 5% 10% 

Wind ono. 3-4 ono. 3-4 ono. 3-4 noord 3

www.sportinzandvoort.nl

“Sporten bevordert de sociale contacten”

OVZ Cultuurfonds
Feestelijke receptie 100 jaar OVZ

Wie heeft het grootste ‘Hart voor Zandvoort’?

Beste ondernemers en inwoners van Zandvoort,
Welke Zandvoortse ondernemer heeft het grootste ‘Hart voor Zandvoort’? Dat staat centraal tijdens de feestelijke receptie van het 100-jarig bestaan van de OVZ (Ondernemers Vereniging Zandvoort). Ondernemers en inwo-ners zijn van harte welkom tijdens de bijzondere bekendmaking op donderdag  2 oktober, 18.00 uur in het Raadhuis.
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 voor cultuur in Zandvoort. Het hart wordt overhandigd in de vorm van een kunstwerk.
Programma:
18.00 uur Ontvangst door OVZ-bestuur met aperitief en muziek18.30 uur Opening door Burgemeester Niek Meijer18.45 uur Uitreiking van het ‘Hart voor Zandvoort’19.00 uur Borrel met hapje, drankje en muziek20.30 uur Einde receptie

Dit weekend valt de uitnodiging bij genodigden in de bus. Gratis uitnodigingen zijn beperkt verkrijgbaar bij Tromp Kaaswinkel of Moerenburg Parfumerie.

Het OVZ-bestuur ontmoet u graag op 2 oktober a.s.
Met feestelijke groet,

Virgil Bawits, voorzitter
Ondernemers Vereniging Zandvoort

I.v.m. A1-festiviteiten is er op zondag 5 oktober geen programma in het Muziekpaviljoen

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
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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 ont-
breekt 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.”

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 ko-
men, 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!”

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.”

Zandvoort kent talloze klei-

ne boetiekjes, waarin zowel 

veel toeristen als dorpsgeno-

ten hun geld graag uitgeven. 

Kledingwinkels, interieur-

winkels, speciaalzaken maar 

ook veel restaurantjes en een 

aantal grote winkelketens 

kleuren het winkelaanbod 

van Zandvoort. Toch gaan 

mensen om echt te ‘shoppen’ 

vaak elders op zoek. Bijvoor-

beeld in Haarlem, waar ei-

genlijk alles te vinden is. Wij 

vragen het panel van deze 

week wat zij vinden van het 

winkelaanbod in Zandvoort; 

is dit te klein of prima? 

JONG!

 

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 bedoe-
ling, 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 kinderach-
tig. Maar wat is er nou lek-
kerder dan af en toe iets van 
jezelf helemaal voor jezelf te 
houden en met niemand an-
ders 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 onver-
wachts een bekende tegen. 
Jullie staan wat te praten 
en vervolgens spreekt je 
gesprekspartner de vol-
gende 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 prak-
tijk werkt het af en toe ge-
woon 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 snoep-
automaat 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!

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!

Zaterdag 27 september: 
‘Op volle toeren’ naar het Patronaat in 
Haarlem deze zaterdagavond! TMF presen-
teert 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 uit-
verkocht? 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 strandsei-

zoen uit te luiden. Met een line-up aan top 
DJ’s als Erick E, Gregor Salto, Lucien Foort, 
Roog en Benny Rodrigues wordt het gega-
randeerd feest. Sneakerz begint al ’s mid-
dags om 15.00 uur en duurt tot 00.00 uur. 

Een kaartje kost €15.

I Know Where It’s @

“Het winkelaanbod in Zandvoort is te klein. 
Daar moet verandering in komen!”

De stelling:
columnTalk of the town

Pa
ul

in
e

ZANDKORRELS

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.

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 verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

tevens door u in te vullen:

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

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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 aanbie-
ding: complete gezichtsbe-
handeling (bestaande uit: 

reiniging, peeling, epileren, 
verwijderen oneffenheden, 

massage en masker) en 
rug-schouder-nekmas-

sage. 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.godheeftu-

lief.com of mail naar gebed-
zandvoort@hotmail.com.

Of bel 5363804

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.

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

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

Wie heeft donder-
dagmiddag 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

Op z’n mooist
met bloemen

Administratiekantoor

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

K. Willemse

Administratie en 
belastingaangiften

voor particulieren en 
ondernemers kleinbedrijf

 

onze eerste dag is mogen we 
van de leraren iets voor ons 
zelf doen. Het Circus ziet er 
cool uit. We liepen er vanmid-
dag langs en zagen al die gok-
machines en speelautoma-
ten. Ik heb wel zin om even 
een paar spelletjes te doen”, 
antwoordt Max. 

Voor de rest van de week 
staan er leerzame en culture-
le uitstapjes op het program-
ma. Daniel somt op: “Morgen 
gaan we naar het Frans Hals 
museum in Haarlem, woens-
dag 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 rond-
vaart 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 virtu-
eel reisverslag te maken over 
wat ze gezien en geleerd heb-
ben over Nederland. Het reis-
verslag 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. 
 

Op de boulevard wacht een 
groepje medescholieren on-
geduldig 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 verken-
nen en later op het strand 
wandelen. Er is hier gelukkig 
van alles om de te doen, dus 
we hoeven ons niet te verve-
len”, lacht Patrick Waarom het 
Circus? “Omdat het vandaag 

De Duitse scholieren Daniel 
Haringen (15), Patrick Wilm-
sein (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 keer-
tje terug alleen dan zonder  
leraren”, aldus Daniel.

Toeristen van de week 

Daniel, Patrick en Max 
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50 plus pagina door Mitzi Visser
   50plus@zandvoortsecourant.nl

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.

Kok Hans Meijer 
neemt afscheid

Afgelopen donderdag nam kok Hans Meijer afscheid van 
zijn bewoners en gasten die de afgelopen 35 jaar van zijn 
culinaire gaven hebben genoten. Meijer kookte voor het 
Huis in de Duinen, Huis in het Kostverloren, A.G. Bodaan en 
de aanleunwoningen en huize Meerleven in Bennebroek. 
Ook kwamen regelmatig mensen uit het dorp een vorkje 
meeprikken gedurende de restaurantdagen. 

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 voor-
al ook op het bijzondere taalgebruik van 110 jaar geleden.

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 gro-
tendeels arme gezinnen.

‘Goed te keuren is deze toestand natuurlijk niet, maar de ongezellig-
heid en armoede van de woningen in aanmerking genomen dat vele 
mannen en vooral jonge en ongehuwde mannen in den vrijen winter-
tijd 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 (?) 
borrelflesch 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!

In een met vlaggetjes ver-
sierde zaal klinkt vrolijke mu-
ziek. De zaal zit bomvol ‘fans’ 
van kok Hans Meijer die hem 
allemaal willen bedanken 
voor zijn fantastische kook-
kunsten. De dag ervoor was 
zijn laatste officiële werkdag. 
Wat heeft hij als laatste ge-
recht gemaakt?

“Gevulde eieren”, lacht Hans, 
“want ik had helemaal geen 
tijd om te koken. Er waren 
zoveel mensen die niet op 
de afscheidsreceptie kon-
den 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 samen-
werkt. Na de receptie voor 
bewoners, krijgen ook de col-
lega’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 pre-
fereert Hans absoluut niet. 
Hij gaat nog twee dagen per 
week koken voor een instel-
ling 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 gas-
ten hebben”, vult Hans aan. 
Er blijft nu toch veel tijd 
over. Hoe gaat hij dat vul-
len? “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 beva-
ren. Mocht u het schip zien 
varen, maar geen Hans aan 
het roer? Dan is hij vast in de 
kombuis te vinden!
  

Hans Meijer    Foto: Tom Schoemaker
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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 officiële op-
gave werden hier in zeven Zandvoortsche herbergen vertapt 
ongeveer veertienduizend liter gedistilleerd.’

Van Klei tot Kunst
Het woord komt van het Griekse keramos, wat drinkvat 
of aardewerkvat betekent. Het wordt voornamelijk ge-
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 crea-
tiviteit 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 fijner schuurpapier en polijstte de vorm die ze 
uitgehouwen had, waardoor verrassende kunstwerken 
ontstonden. Omdat het fijne 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 
vrouwfiguren. Maar ook knotsgekke dierfiguren en siera-
den in de meest bijzondere kleuren en vormen. Voor elke 

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 ge-
woon 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.

mijn lust en mijn leven

Rina Suijkerbuijk

De informatie pagina van de sportraad
www.sportinzandvoort.nl

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 belang-
rijk. Aandacht besteden 
aan de klanten vinden ze bij 

In de loop van de jaren is 
de vereniging meegegroeid 
met de veranderende wen-
sen van haar leden. Hierdoor 
kent de vereniging nu 5 af-
delingen: handbal, futsal, 
tennis, honk- en softbal en 
darts. Iedere afdeling, onder 
de bezielende leiding van 
een groep zeer enthousi-
aste vrijwilligers, kent een 
eigen spelniveau op vaste 
speel- en trainingsdagen 
tijdens specifieke perioden. 
Door deze unieke combina-
tie biedt de vereniging voor 
iedere Zandvoorter altijd wel 
de juiste sportmogelijkheid 
op het gewenste niveau, 
speeldag of seizoen.

De afdeling:
• handbal speelt compe-

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 kun-
nen worden ondergebracht in 

titief dames- en jeugd-
handbal. De trainingspiek 
ligt op dinsdagavond en 
de wedstrijden zijn veelal 
op zondag. In het voor- en 
naseizoen vindt de hand-
bal buiten plaats op ver-
harde velden. In de winter 
verplaatst het handbal zich 
naar de Korverhal.
• tennis speelt uitsluitend 
recreatief tennis op 4 ver-
harde buitenbanen. In de 
wintermaanden zijn er mo-
gelijkheden voor tennisles, 
vrij spelen, vrije baanhuur, 
racketavonden en onder-
linge toernooien.
• honk- en softbal speelt 
competitief dames- en he-
rensoftbal en zeer competi-
tief jeugdhonkbal. Trainen is 
vooral op woensdagavond 

Kenamju Zandvoortse Sport Combinatie
drie hoofdgroepen: budo (alle 
vechtsporten), aerobics (be-
wegen op muziek) en fitness 
(werken met gewichten en 
cardioapparatuur). Spinning, 
de jongste activiteit, is een 
doorslaand succes. Een 
groepsles waarbij je op speci-
ale fietsen 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 fitness (reva-
lidatie) 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 enthousi-
ast geworden? Bel dan voor 
informatie 5715829 of kijk op 
www.kenamju.nl. 

en de wedstrijden vinden 
in het weekend plaats. Het 
seizoen loopt van april tot 
september.
• voetbal kent 3 futsal-
teams. De senioren en 
veteranen spelen compe-
titief 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 suc-
cesvol op zeer hoog ni-
veau.

Kom gerust eens langs 
in de kantine of kijk op 
www.zsc.nu voor meer in-
formatie.

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 Neder-
land maar ook in Europa en over de hele wereld! Een was-
lijst 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.

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. 
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Maurice Moll probeert Nigel Berg te bereiken

Zaterdagvoetballers laten kans op 3 punten liggen Wachten op eerste punten

Gewenste start 
basketbalteams

ZSC-softballers bevestigen titel

Bij aanvang waren zo-
wel Hans Engl als Stein 
Stobbelaar weer in staat om 
hun basisplek in te nemen, 
alleen Sven van Nes is nog 
niet speelklaar na de bles-
sure die hij in de eerste wed-
strijd opliep.

Ook nu weer, hoewel 
Zandvoort vooral in de eer-
ste helft niet slecht speel-
de. Het nam zelfs brutaal 
de leiding na een doelpunt 
van Achmet Bayar. Hierna 
bleef de wedstrijd rede-
lijk in evenwicht totdat de 
doelpuntenmachine van 
De Brug op toeren kwam. In 
korte tijd scoorden Daviod 
Jaminaco, Dura Turncer en 
Bader Asah voor de thuis-
club. Zandvoort kon daar al-
leen nog een doelpunt van 
de jonge Rim Gerdamanak 
tegenoverstellen, waarna 

Trainer/coach Richard Koper 
was trots toen hij kon mel-
den dat al zijn dames ge-
scoord hadden. Al vanaf de 
eerste jump off nam Lions 
de leiding om die geduren-
de de hele wedstrijd niet 
meer af te staan. De eerste 
drie kwarten waren voor de 
Zandvoortse dames, alleen 
het laatste kwart werd ge-
deeld. Opvallend is de nieu-
weling 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 be-
tekenen. Topscores werden 
genoteerd voor Martine 
Loos (16), Sabine Dijkstra en 
Wendy Bluijs (ieder 12).

Nadat Vennep Flyers in de 1e 
inning een 0-1 voorsprong 
had genomen, zette de 
ZSC-aanval de achterstand 
al in de gelijkmakende slag-
beurt om in een 2-1 voor-
sprong. 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 
definitief afstand op basis 
van vier honkslagen, waar-
onder een homerun van Alex 
Verhoeven. Ook Douma, Bijl, 
Marcel Paap, Jeroen van ’t 
Wout en Hans Rijnders scoor-
den, 9-1. Vennep Flyers kwam 

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 

de Zandvoortse keeper nog 
2 keer de bal achter zich te-
gen 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.

Overige uitslagen 4e klas-
se D: Geel Wit – Olympia 
Haarlem, 1-5; SVIJ – Alliance 
’22, 1-1; Zwanenburg – 
Ripperda, 1-0 en Concordia 
– Schoten, 6-0.

Heren
Volendam speelt al jaren sa-
men 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 aanval-
lend heerste de teruggekeer-
de Niels Crabbendam onder 
de borden. Daardoor kon Ron 
v.d. Meij zich op de flanken 
uitleven met afstandschoten 
die vaak vielen. Op het mo-
ment 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 over-
winning te halen.

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 be-
eindigd kon worden met 
een 13-3 overwinning voor 
ZSC. Buijs werd met de cij-
fers 3x 3-slag, 1x 4-wijd en 3 
honkslagen tegen de win-
nende werper. Verhoeven 
was met drie honksl agen, 

verkerende Boy de Vet on-
schadelijk moesten worden 
gemaakt. Vlak voor rust kreeg 
Zandvoort eindelijk de belo-
ning voor hun aanvalsdrift. 
Een bijna perfecte steekpass 
van Nigel Berg bracht Remco 
Ronday in stelling die via een 
schot in de korte hok de kee-
per 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 verdedi-
ging zonder dat daar aan-
vallende acties uit kwamen. 
Met een kl eine 20 minuten 
te gaan liet de snelle aan-
voerder 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 

waarvan twee homeruns, 
uit vier beurten de beste 
slagman.

DIO 
Voor de uitwedstrijd te-
gen degradatiekandidaat 
DIO moest ZSC een beroep 
doen op een aantal inval-
lers, 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 ‘man-
netje’. 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 thuis-
club moest andermaal vier 

voetbal - zaterdag voetbal - zondag

basketbal

softbal

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.

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 geprodu-
ceerd werden, is een slecht saldo. Zondag moesten Jamal  
en zijn mannen naar De Brug, altijd een uiterst lastige  
tegenstander.

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 moei-
te 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.

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.

runs toe staan. Vier honksla-
gen waaronder een 3-honk-
slag 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 onge-
wijzigd bleef. In de 6e inning 
sloeg de ZSC-aanval de ver-
dediging 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 for-
matie niet meer. Komende 
maandag 29 september om 
19.30 uur wordt het seizoen 
besloten met een thuiswed-
strijd tegen Bloemendaal.

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 verdien-
de 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 verras-
send met 2-0 van HBOK, dat 
wel twee doelpunten afge-
keurd 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.

Jan  Lammers opent 
Rob Slotemakerstraat

Jan Lammers, ooit 
begonnen als baan-
spuiter, 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 be-
staan. Gelukkig had 
hij toch even tijd kun-
nen vrijmaken voor 
het openen van ‘zijn’ 
Rob Slotemakerstraat. 
Een initiatief van Slotemakers 
anti-slipschool. 

Jan is zeer content met het 
bestaan van deze straat: “Rob 
krijgt hiermee de eer die hem 
toekomt. Hij was zijn tijd ver 
vooruit toen hij in 1957 de 
anti-slipschool oprichtte en 
ook aan de basis stond van 
de huidige Rensportschool 
Zandvoort. Inmiddels zijn 
beide organisaties diep ge-
worteld in de wereld van rij-
vaardigheidstrainingen, nog 
steeds volgens de principes 

Met het doorknippen van het lint, heeft Jan Lammers of-
ficieel de Rob Slotemaker straat geopend in Zandvoort. 
Sinds 18 september bestaat er een permanent slipgevaar 
bij de ingang van huidige anti-slipschool, aan de voorma-
lige Vondellaan. 

Robert Doornbos en Jeroen Bleekemolen 
vormen rijdersduo A1 Team Nederland

ZSC’04 begint goed aan het seizoen

Wat betreft de verdeling 
van races tussen beide cou-
reurs zal het om en om zijn, 
een roulatiesysteem dat al-
leen 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 

locatie hiervan wordt nog 
bevestigd) voor zijn rekening. 
Doornbos komt verder in 
actie bij de races van Nieuw 
Zeeland, Zuid Afrika, Mexico 
en de seizoensfinale op het 
circuit van Brands Hatch.

De 26-jarige Doornbos: “Dit 
is een hartstikke mooie ge-
legenheid die zich nu voor-
doet. Ik doe er altijd alles 
aan om op het hoogste ni-
veau in de autosport actief 

te zijn en mij op deze manier 
scherp en paraat te houden. 
A1GP past, zeker met de in-
troductie 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 cre-
eert, waar ik ooit voor Red 
Bull mijn beste F1-race heb 
gereden.”

Bleekemolen over het nieu-
we seizoen: “Ik ben ontzet-
tend blij dat ik na mijn eer-
ste contact met A1GP nu 
ook de nieuwe fase ‘A1GP 
Powered by Ferrari’ mee 
kan maken. Betere auto’s, 
betere banden, aanpas-
sing 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 prach-
tig rijders duo hebben. We 
hebben ook getracht te 
luisteren naar de wensen 
van het publiek. De resul-
taten 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 uitste-
kend gepresteerd en Jeroen 
heeft zowel binnen A1GP 
als daarbuiten veel laten 
zien. We gaan er een mooi 
jaar van maken!”

autosport

futsal 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:

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

(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

adverteerders

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 
hoog rijders duo in huis gehaald.

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 Zand-
voorters naar deze klasse te promoveren met zeer mooi 
futsal.

Bij de eerste wedstrijd, 
waar ZSC’04 op bezoek 
kwam bij De Stal ’81, lie-
ten de Zandvoorters de 
Spaarndammers achter in 
tranen. ZSC’04 won met 2-7, 
waarbij de nieuwe aanwinst 
Maurice Mol van grote waar-
de bleek te zijn. 

Afgelopen vrijdagavond in 
de Korverhal was de ploeg 
van coach Marcel Paap we-
derom succesvol met een 
aantal bekende namen zo-
als 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 ac-
tie tegen TT/Goodnight dat 
vooraf door Paap werd be-
stempeld als ‘lastig’. De zor-
gen 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 eind-
stand, op het nieuwe score-
bordje, 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 afloop. In de stand staat 
ZSC’04 aan kop met zes pun-
ten uit twee gespeelde wed-
strijden.

Jeroen Bleekemolen kijkt toe hoe Robert Doornbos zijn stoeltje past in de A1 bolide

van Rob zelf.” Lammers zelf 
draagt de organisatie een 
warm hart toe en werkt nog 
regelmatig samen met het 
organiseren van zijn eigen 
incentives.

Precies 29 jaar na het over-
lijden van Rob Slotemaker 
heeft Zandvoort nu zijn ei-
gen Rob Slotemakerstraat, bij 
de ingang van Slotemakers 
anti-slipschool. Slotemaker 
overleed in 1979 tijdens 
een race op het circuit van 
Zandvoort. 

Foto: Chris Schotanus



nieuw

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--

villa aan boulevard

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,--

nieuw

Burg. van Fenemaplein 4/6
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
• Gebruiksoppervlakte ca. 100 m2

Vraagprijs:  € 239.555,--         

in prijs verlaagd

Piet Le�ertsstraat 30
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.

• 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,--

rustig gelegen

Jac. Van Heemskerckstraat 65
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.

• 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

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: € 2.199.000,--
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