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Dinsdag 4 november en op woensdag 
5 november vergadert de gemeenteraad 

over de Begroting 2009. 
Beide vergaderingen starten om 19.00 uur. 

In deze krant een handige samenvatting van 
de begroting – De Begroting in één oogopslag. 

Woningbouwvereniging EMM bezit garages, bergingen en/
of parkeerplaatsen door het hele dorp die worden verhuurd. 
Een groot aantal huurders is per 1 december aanstaande de 
wacht aangezegd. Via een brief hebben zij verstaan gekre-
gen dat zij de garages, die niet in hun huidige woonwijk 
liggen, leeg moeten opleveren. Omdat er voor garages, ber-
gingen en/of parkeerplaatsen geen huurbescherming be-
staat, komt een flink aantal van hen in de problemen.

Garagehuurders 
huur opgezegd

Voorlopig heeft de nieuwe basisschool in Zandvoort, De School, een eigen gebouw tot 
haar beschikking gekregen. Vanaf 21 oktober jongstleden is de oude Gereformeerde kerk 
op de hoek van de Emmaweg en de Julianaweg de thuisbasis voor deze op sociocratische 
leest geschoeide basisschool.

De School in Gereformeerde kerk

noreerd door de stichting: De 
School mocht het gebouw ge-
bruiken voor lesdoeleinden.

Een aantal weken geleden 
belegde de gemeente een 
informatiemiddag die be-
doeld was om eventuele on-
rust bij de buurtbewoners 
weg te nemen. De reactie 
van de buurt gaf echter een 
ander beeld dan wethouder 
Gert Toonen gedacht had. Er 
was wel degelijk weerstand 
in deze nogal rustige buurt. 
Omwonenden verwachten 
overlast van ouders die ge-
durende de hele dag hun 
kinderen komen brengen en 
halen. Een enkeling vreesde 
zelfs voor overlast tijdens het 
speelkwartier en wel zo erg 
dat er niet meer in de tuin zou 
kunnen worden gezeten. 

Toch heeft het college de 
procedure voor de wijziging 
van het bestemmingsplan 
gestart met als resultaat de 
verhuizing van De School 

Huisvesting voor De School 
is de afgelopen maanden 
nogal een ‘hot’ item geweest 
in Zandvoort. De gemeente, 
die verplicht voor huisvesting 
moet zorgen, had eerst het 
plan geopperd om een aantal 
containers op het grasveld bij 
de Oranje Nassauschool (ONS) 
te plaatsen en die geschikt 
te maken voor onderwijs en 
ondersteunende activiteiten. 
Daartegen kwam het school-
bestuur van de ONS in opstand 
en het plan ging de prullenbak 
in. Daarna kwamen nog een 
paar mogelijkheden naar bo-
ven die allen op weerstand of 
onmogelijkheid stuitten. Tot 
slot kwam de Gereformeerde 
kerk in beeld. Deze was door 
de woonstichting EMM/
De Key gekocht, nadat de 
Zandvoortse Gereformeerde 
gemeenschap zichzelf had op-
geheven. EMM/De Key wenste 
het gebouw te laten zoals het 
is. Overleg tussen de directie 
van de woonstichting en de 
gemeente werd al snel geho-

De voormalige Gereformeerde kerk fungeert nu als schoolgebouw

Vele huurcontracten voor o.a. garages worden door de EMM ontbonden

Alle Monturen 
50% korting

Alle zonnebrillen 
25% korting

Zandvoort Optiek

Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

De Mannetjes
EMM garages

‘Opnieuw een verschuiving 
van het parkeerprobleem’

Arbeids-, huur en strafrecht
Echtscheidingen, (verweer) incasso

Immigratierecht

Verspronckweg 1, Haarlem
023 – 534 71 56

(Bel voor gratis oriëntatiegesprek)
(ook voor gefinancierde rechtshulp)

www.meijeradvocaten.nl

A d v o c A t E n

MEIjEr

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

•	 Speculaasbrokken		 € 4,95
•	 Broodje	“Hete	Kip”		 € 2,95
•	 Speculaasstaven		 € 4,95
•	 Cake	naturel	en
	 chocolade-marmer			 € 4,50
•	 Weekendtaartje		 € 7,95

Stap	ook	eens	binnen
voor	een	heerlijk	kopje
koffie	met	een	gebakje.

uit gebouw De Golf, waar 
tijdelijk twee lokalen van de 
Beatrixschool werden ge-
bruikt, naar de Gereformeerde 
kerk. Ondertussen heeft de 
gemeente ook niet stil geze-
ten en heeft het interieur van 
het kerkgebouw aangepast 
en is alles opnieuw geschil-
derd. Ook is er een nieuw 
afsluitbaar hek rondom het 
terrein verschenen.

Nu echter komt de span-
nendste tijd voor De School. 
De komende twee jaar zal 
De School zich moeten be-
wijzen. Als er binnen die pe-
riode minder dan het door 
het ministerie voorgeschre-
ven minimale aantal leerlin-
gen zich hebben aangemeld, 
gaat het hele feest niet door. 
De grote vraag is dus of dit 
zeer vernieuwende onder-
wijsconcept aan zal slaan 
in Zandvoort en de directe 
omgeving. Slechts dan kan 
De School een zonnige toe-
komst tegemoet gaan.

In de brief die door de EMM 
aan een huurder van een 
EMM-garage is gestuurd, 
wordt de situatie uitgelegd: 
“Vanwege de grote vraag is 
er een wachtlijst aangelegd 
met huurders van EMM die 
een garage, parkeerplaats 
en/of berging zoeken. In het 
nieuwe verhuurbeleid, dat op 
1 januari 2007 is ingegaan, is 
onderstaande volgorde van 
toewijzing opgenomen: Om 

te bepalen wie het eerst in 
aanmerking komt, worden 
eerst alle ingeschreven huur-
ders die wonen in de wijk 
waar een garage, parkeer-
plaats of berging vrijkomt 
geselecteerd. Zijn er geen 
kandidaten uit de eigen wijk, 
dan komen de ingeschreve-
nen uit de andere wijken in 
aanmerking.”

Actueel Cultuur Rubriek Sport
Eerste ‘poppy’
voor Tates

Inschrijven voor
Circuitrun 2009

Expositie
Str@ndleven21

Finaleraces op
nat circuit

vervolg op pagina 3
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familieberichten

okt/nov w a t e r
Hoog Laag Hoog Laag

Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do

Hoog

waterstanden

04.06
-
-
-
-
-
-
-

30
31
1
2 
3 
4
5
6

1 1 . 5 4
00.15
01.00
0 1 . 1 5
01. 45
02.25
03.20
04.04

1 6 .1 8
04.36
0 5 . 1 1
05.45
06.16
06.46
07.25
08.15

-
1 2 . 3 4
1 3 . 1 5
1 3 . 5 7
1 4 . 2 5
14.56
1 5 . 3 5
1 6 . 2 5

-
16.49
1 7. 2 1
1 7. 5 6
1 8 . 2 5
18.59
19. 45
21.04

Volgens mij…
staat Zandvoort positief 
vermeld in de top 10 van de 
Nationale Uitjestest. Ruim 
44.000 toeristen hebben mee-
gedaan om de 1000 uitstapjes 
te testen. De eeuwige strijd om 
de eerste plaats komt ook in 
deze test naar voren. Zo staat 
Zandvoort afwisselend met 
Noordwijk en Scheveningen op 
het ereschavot. Verder lees ik 
dat het strand van Zandvoort 
minder romantisch en min-
der leerzaam is dan de andere 
twee badplaatsen. En met de 
lekkerste koffie en bij de 55 
plussers staan we in de top 10 
van gezellige uitstapjes op de 
laatste plaats. Persoonlijk vind 
ik het een magere score, dat 
moet hoger.
 Maar hoe bekend is Zand-
voort eigenlijk in het buiten-
land? Dat vraag ik me af tijdens 
onze laatste vakantie op Kreta. 
Nieuwsgierig wil ik weten 
waar mijn medehuurders van 
het complex vandaan komen. 
Het gezelschap is zeer gemê-
leerd en bestaat uit: Noren, 
Schotten, Fransen, Engelsen 
en Australiërs. “Zandvoort? 
Nog nooit van gehoord!” We 
vertellen dat het dicht bij 
Amsterdam ligt. Bingo, daar 
scoren we mee. Ook Haarlem 
lukt nog, maar dan houdt de 
kennis op. Als joker gooien we 
nog het circuit in de groep 
met als toetje de A1GP. Ook nu 
gaat er geen belletje rinkelen. 
Hoe is dat toch mogelijk? Zijn 
de mensen ergens anders in 
geïnteresseerd? Beslist niet 
want, net zoals wij, zijn ook zij 
strandaanbidders. 
 Er is zelfs een overeen-
komst met de Griekse bad-
plaats en Zandvoort. Beide 
hebben ze de blauwe vlag! 
Hoewel de eisen misschien 
lager zijn dan in Nederland 
zijn ze toch genomineerd.  
We genieten van de heerlijke 
zon, het schone strand, de 
blauwe zee en de Griekse kof-
fie maar ergens zit het ons niet 
lekker. Volgende keer 
nemen we folders 
mee om Zandvoort 
te promoten. Diep in 
mijn hart blijf ik een 
scharrekop. N
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columnAlgemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~

~ Verzorging van overledene ~ 
~ Begeleiding voor nabestaanden ~ 

~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~ 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer

Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

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

burgerlijke stand
11 oktober - 24 oktober 2008  

Geboren:
Ryan, zoon van: van der Kuijl, Marcel Theo en: Nijssen, 
Jessica.
Shamal Raphael, zoon van: Abdoelrahman, Faroek en: Hakhof, 
Irene Julia Alice.

Ondertrouwd:
Kooter, Marcus Nicolaas en: de Koe, Maria Margaretha 
Yolanda.
Vossen, Gerardus Albertus en: van Loon, Bianca.

Overleden: 
Maissan, Johannes Albertus Dominicus, oud 58 jaar.
van der Hoeven geb. Kuipers, Edith Erna, oud 66 jaar. 
Kirk, Charles David Johann, oud 78 jaar.

Het basisteam Zandvoort van de politieregio Kennemer-

land gaat geluidsoverlast gestructureerd aanpakken. Door 

middel van een drietal,kaarten wordt duidelijk gemaakt 

wat er aan de hand is.

In juni is de Nationale Uitjestest gehouden onder bezoe-

kers van de website www.eropuit.nl. Bezoekers werd ge-

vraagd een zeer uitgebreid testrapport in te vullen en ruim 

44.000 mensen gaven aan deze oproep gehoor. 

Komende zondag 2 november zal voor de 
tweede keer de herfstduik van het Wereld 
Natuurfonds (WNF) en Center Parcs worden 
georganiseerd. Na het succes van vorig jaar 
zullen nu naar schatting een klein duizend 
‘duikers’ meedoen. De presentatie is in han-
den van de bekende presentator Gaston 
Starreveld.

De melder van geluidsover-
last krijgt een groene kaart 
met de melding wat er met 
zijn/haar klacht gebeurd 
is. De overlast veroorzaker 
krijgt in eerste instantie een 
gele kaart met de medede-
ling dat deze geregistreerd 
wordt. Deze gele kaart geldt 
als een waarschuwing. Bij 
de volgende klacht tegen 
dezelfde veroorzaker, krijgt 
deze een rode kaart. Ook deze 
kaart wordt geregistreerd en 
tevens zal er proces-verbaal 

In dit rapport werd niet al-
leen gevraagd een eindcijfer 
voor een uitje te geven, maar 
ook om cijfers te geven voor 
bijvoorbeeld het personeel, 
de koffie, hoe interessant of 
juist heel romantisch het 
uitje was. In de top 10 lijst 
eindigde het Zandvoortse 
strand op een verdienste-
lijke 9e plaats, net boven 
het strand van Noordwijk. 
In de conclusie stond o.a.: 

De duik staat in het teken 
van de ‘wonderen van de 
zee’. Dit jaar wordt speci-
ale aandacht gevraagd voor 
de zuidelijke zeeolifant, de 
blauwe vinvis en de clowns-
vis, die in hun bestaan wor-
den bedreigd. Iedereen kan 
gratis meedoen aan de duik. 
Bij inschrijving ontvangen de 
duikers, zolang de voorraad 
strekt, een gratis plonspak-
ket met hierin een zwem-
band en een T-shirt. Behalve 

worden opgemaakt. Mocht 
er na deze rode kaart weer 
een klacht van dezelfde ver-
oorzaker binnenkomen, dan 
wordt er naast een nieuw 
proces-verbaal ook het ge-
luidshinderveroorzakende 
apparaat in beslag worden 
genomen. Met deze maatre-
gel wil de politie in Zandvoort 
via een eenduidige aanpak 
door alle politiemensen in-
breuk op het woongenot van 
de inwoners van Zandvoort 
beperkt houden.

Zandvoort is het leukste 
strand van Nederland. Het 
is er romantisch, ontspan-
nen en zeer populair onder 
de Noord-Hollanders. Dat 
laatste is misschien niet zo 
verrassend, het is voor hen 
immers een thuiswedstrijd. 
Wat wel verassend is, is dat 
de Zandvoortse koffie in de 
top 10 staat. Want koffie en 
strand, dat is toch een onver-
wachte combinatie.

aandacht vragen voor de zee-
wonderen maken de deelne-
mers kans op mooie prijzen. 
Per 100 duikers stelt Center 
Parcs een gratis weekend of 
midweek in een park naar 
keuze in Nederland ter be-
schikking. Bovendien krijgt 
de persoon die het hoogste 
sponsorbedrag bij elkaar 
brengt van Center Parcs 
een VIP-arrangement in één 
van de parken in Nederland 
aangeboden. De deelnemers 

kunnen zich laten sponsoren. 
Het geld dat zij ophalen gaat 
naar projecten van het WNF 
waar deze drie zeewonderen 
leven. Sponsorformulieren 
staan op www.wnf.nl/duik-
meeinzee.

Inschrijven kan vanaf 12.30 
uur in het hotel van Center 
Parcs. Daarna is er een war-
ming-up en zal om 14.00 uur 
het sein voor de herfstduik 
worden gegeven.

Gestructureerde aanpak
tegen geluidoverlast

Een leuk uitje

Herfstduik Wereld Natuur Fonds:
Duik mee voor de wonderen van de zee

kerkdiensten
ZoNDAG 2 November
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
www.aap-parochie.nl
10.30 uur pastor D. Duijves  
RK Parochie Antonius & Paulus, 
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor C. van Polvliet

cartoon Hans van Pelt

vervolg EMM garages - voorpagina

“U huurt een garage van 
EMM in de wijk [x] en woont 
in de wijk [y]. Hierbij zeggen 
wij u dan ook de garage con-
form het nieuwe verhuurbe-
leid van EMM op. Wij stellen 
voor om met ingang van 1 
december 2008 de huur te 
beëindigen. U ontvangt van 
ons nog een officiële opzeg-
ging met daarin de datum 
en het tijdstip waarop onze 
opzichter de sleutel in zal 
nemen”, aldus de brief van 
de EMM.

Opslagplaats
De huurders die er nu uit 
moeten hebben de garages 
al vaak vele jaren en zijn on-
dertussen niet meer woon-
achtig in de wijk waar ‘hun’ 
garage staat. Een aantal 
gebruikt de garage als op-

slagplaats voor goederen die 
niet direct nodig zijn maar er 
zijn er ook die bijvoorbeeld 
er een boot voor de winter 
in stallen of de motor waar 
zij gedurende de zomer veel 
op rijden. Natuurlijk zijn er 
ook die hun auto er stallen 
en met de fiets naar huis 
gaan. Een huurder die ano-
niem wenst te blijven: “Wij 
hebben nu een groot pro-
bleem want waar moeten 
we met onze spullen naar 
toe? Ik kan moeilijk onze 
boot in de gang leggen. En 
ons huis is te klein om alle 
kleding en andere zaken in 
op te slaan.”

Reactie EMM
EMM begrijpt dat het ver-
velend is voor mensen die 
al jaren een garage, par-

keerplaats of berging huren 
en nu een brief hebben ge-
kregen. EMM wil er echter 
graag voor zorgen dat het 
verhuurbeleid van garages, 
parkeerplaatsen en ber-
gingen overal op dezelfde 
manier wordt toegepast. Er 
staan namelijk veel huurders 
van EMM op de wachtlijst. 
Ook heeft EMM zelf een aan-
tal garages, parkeerplaatsen 
en bergingen in gebruik. Dit 
gebruik wordt eveneens 
tegen het licht gehouden 
en ook deze gaan voor een 
groot deel weer de verhuur 
in. Op deze manier kan de 
corporatie haar huurders 
op de wachtlijst helpen. Het 
gaat nu om een eenmalige 
actie om de verhuringen aan 
het nieuwe beleid te laten 
voldoen.

Ik ga slapen ik ben moe
sluit mijn beide oogjes toe.
Heere houdt ook deze nacht
over mij getrouw de wacht.

Toch nog onverwacht is van ons heengegaan 
mijn lieve vrouw, onze liefhebbende moeder, 

schoonmoeder en onze trotse oma

Marijtje Koning-Keur
-Zus-

* 13 augustus 1926                         † 26 oktober 2008

Vrouw van : Joop

Moeder van : Marijke en Gerard
  Henk en Annemieke

Oma van : Irene en Marco
  Gerard jr. en Marjon
  Mascha en Wouter
  Sjoerd
  Eric
  Wilko en Sheena
  Lianne

Omi van : Shanna

Catharina van Renesstraat 10
2041 BJ Zandvoort

Er is gelegenheid tot afscheidnemen en condoleren op 
donderdag 30 oktober van 19.30 tot 20.00 uur in 
Uitvaartcentrum Zandvoort, Tollensstraat te Zandvoort.

De crematieplechtigheid vindt plaats op vrijdag 31 oktober 
om 16.15 uur in crematorium Westerveld, Duin en 
Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis (Velsen).

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

Bloemen & gezelligheid

Grand Café & Restaurant

Zoekt gemotiveerde collega’s

medewerker/ster 
bediening 

voor zowel de dag - als 
avonddienst

werktijden in overleg

Ben jij gastvrij en service gericht
en heb je oog voor detail neem

dan nu contact met ons op.
Per e-mail: cafeneuf@cafeneuf.nl

of 06-26178819

Haltestraat 25
2042 LK Zandvoort

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.

colofon

Iets te (ver)kopen?

Plaats een Zandkorrel
(zie pagina 14)

Blauwe vinvis Zuidelijke Zeeolifant

Clownvis
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In de Engelssprekende landen heb-
ben de meeste inwoners de laatste 
twee weken voor de 11e dag van 
november, een klaproos op hun re-
vers om hun dank te uiten aan de 
miljoenen gesneuvelden die ervoor 
hebben gezorgd dat onder andere 
Europa een vrij continent is. De 
11e van de 11e is gekozen vanwege 
de ondertekening van een van de 
bloedigste oorlogen ooit, de Eerste 
Wereldoorlog. Op die dag tekenden 
de verslagen legers van onder andere 
Oostenrijk-Hongarije, Duitsland en 
het Ottomaanse Rijk de capitulatie. 
De ‘poppy’ is na deze oorlog in het 
leven geroepen ter herdenking van 
de meer dan 9 miljoen soldaten die 
toen sneuvelden. Later, na de Tweede 
Wereldoorlog waarin nog meer 
slachtoffers vielen, werd de ‘poppy’ 
gebruikt om alle gesneuvelden van 
alle oorlogen te herdenken. 

Allereerst krijgen de fractie-
voorzitters de gelegenheid 
om de visies van de fracties 
uit te spreken, voordat het 
college erop kan reageren. 
Vervolgens zal er hierover 

een debat zijn met de raad. 
Ook de behandeling van 
de Programbegroting zal 
dezelfde volgorde krijgen 
en wel per programma. De 
fracties kunnen tijdens dit 

Eerste ‘poppy’ voor wethouder Wilfred Tates

Raad behandelt begroting 2009

Wethouder Wilfred Tates heeft in zijn hoedanigheid als 1e locoburgemeester vorige week 
de eerste ‘poppy’ in Zandvoort opgespeld gekregen. De ‘poppy’, Engels voor klaproos, 
staat symbool voor alle gesneuvelden in de laatste oorlogen en is over komen waaien uit 
de Angelsaksische landen.

Komende dinsdag en woensdag, 4 en 5 november, behandelt 
de gemeenteraad de Programbegroting 2009 en onderlig-
gende stukken als de belastingvoorstellen van het college. 
Tevens zullen de fractievoorzitters tijdens de eerste dag hun 
Algemene Beschouwingen uitspreken, de politieke visie op 
het komende jaar. Op beide dagen begint de vergadering om 
19.00 uur in plaats van het gebruikelijke tijdstip 20.00 uur.

Onder toeziend oog van Jaap van der Werff (l) spelt Howard Miller een poppy op bij Wilfred Tates

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)

ZRB in actie
Op de website van de Zand-
voortse Reddings brigade 
meldt Ernst Brokmeier op 
23 oktober  dat de ZRB-
alarmploeg drie avonden ach-
ter elkaar in actie is geweest. 
Een wandelaar maakte op 
zaterdagavond vlak voor het 
vallen van de duisternis mel-
ding van een op het strand 
gevonden surfzeil. In overleg 
met politie en kustwacht is 
er kort (samen met de colle-
ga’s van Bloemendaal) op het 
strand en aan de waterkant 
gezocht. Omdat geen surfer 
werd vermist en het onder-
tussen al donker was, werd 
de actie na een uur gestaakt. 
Zondagavond heeft één van 
de voertuigen op verzoek van 
de politie mee gezocht naar 
een vermiste vrouw. Uit voor-
zorg zijn strand en fietspad 
achter de duinen afgezocht. 
Echter de vrouw werd daar 
niet aangetroffen. De maan-
dagavond daarop werd de 
volledige ploeg weer gealar-
meerd. Dit keer ging het om 
een kitesurfer die niet meer 
op eigen kracht naar de kant 
kon komen. Een oplettende 
strandtenteigenaar zag de ki-
ter ver uit de kant drijven en 
alarmeerde de hulpdiensten. 
Met hulp van een reddings-
boot bracht ZRB de kiter snel 
naar de kant. 

Dode grijze zeehond

Het is niet de eerste keer dat 
er zeehonden worden ge-
vonden op het Zandvoortse 
strand. Van de week werd er 
melding gemaakt over de 
vondst van een volwassen 

vrouwtje van 50 kilo die 
helaas al was overleden. De 
zeehond is in eerste instan-
tie overgebracht naar de die-
renambulance in Haarlem. 
Van daaruit is hij met een 
speciale auto van de Eerste 
Hulp bij Zeehonden (E.H.B.Z) 
naar Pieterburen vervoerd. 
Daar wordt verder onder-
zocht waaraan de zeehond 
is overleden.

Wist u dat?
Langs onze kust leven twee 
soorten zeehonden: de ge-
wone zeehond en de grijze 
zeehond. Gewone zeehon-
den zijn in het wadden-
gebied het meest talrijk. 
Ze gaan op jacht naar vis 
in de Waddenzee en in de 
Noordzee en kunnen daar-
bij grote afstanden afleg-
gen. De mannetjes van de 
gewone zeehonden worden 
maximaal 1,80 meter en we-
gen dan 130 kilo. Vrouwtjes 
worden 1,70 meter en we-
gen dan 105 kilo. Ze kunnen 
in gevangenschap 40 jaar 
oud worden en in het wild 
tussen de 20 en 30 jaar. Een 
gewone zeehond eet 4 tot 8 
kilo vis per dag.

Kom mee naar buiten
Nu alles in herfsttooi is en 
de mannelijke herten brul-
len, is het tijd om op 2 no-
vember een wandeling met 
natuurgidsen in de duinen 
van Waternet (ADW) te ma-
ken. Zij vertellen waar u op 
moet letten en geven u tips. 
De start van de wandeling is 
13.00 uur, de entree is gratis 
en aanmelden is niet nodig. 
Het vertrekpunt is het bezoe-
kerscentrum ‘De Oranjekom’ 
dat onlangs verhuisd is naar 
het oude pompstation aan 
de Oranjekom. Het vernieuw-
de bezoekerscentrum is be-
reikbaar via de ingang De 
Oase van de Amsterdamse 
Waterleidingduinen: volg 
vanuit de ingang de gele 
wandelroute.

Nacht van de nacht
Ook Zandvoort heeft af-
gelopen zaterdag mee-
gedaan aan de landelijke 
Nacht van de Nacht. In dit 
initiatief van provinciale 
milieuorganisaties en de 
stichting Natuur en Milieu, 
vragen zij aandacht voor 
het steeds meer zeldzaam 
worden van echt donkere 
natuur, iets dat zeer be-
vorderlijk is voor flora en 
fauna. In Zandvoort werd 
mondjesmaat meege-
daan. Een aantal gebou-
wen waren niet verlicht 
en bar-dancing Scandals 
had de laserbeamer niet 
aanstaan. Misschien kan 
er komend jaar wat meer 
aandacht aan deze Nacht 
van de Nacht worden 
besteed want landelijk 
hebben meer dan 120 ge-
meenten, 50.000 mensen 
en enkele tientallen bedrij-
ven deelgenomen aan al-
lerlei activiteiten rondom 
deze bijzondere nacht.

Superleeskring
Dit jaar vond de jaar-
lijkse startbijeenkomst 
van ‘Nederland leest’ van 
bibliotheek Duinrand in 
de vestiging Hillegom 
plaats. Naar aanleiding 
van ‘Nederland leest’ 
wordt van 17 oktober tot 
15 november het boek 
‘Twee vrouwen’ van Harry 
Mulisch uitgedeeld 
aan leden van de 
bibliotheek (zo-
lang de voorraad 
strekt). Tot slot 
wordt er vrijdag-
ochtend 14 novem-
ber vanaf 10.30 uur 
in de Zandvoortse 
vestiging een su-
perleeskring geor-
ganiseerd waar men zijn 
of haar mening over dit 
boek kan uitwisselen met 
andere lezers. U kunt zich 
opgeven bij de balie of via 
023-5714131.

Howard Miller, vertegenwoordiger van het Royal 
Canadian Legion, speldde Tates de ‘poppy’ op na 
het gebruikelijke voorlezen van het volgende ge-
dicht van de hand van luitenant-kolonel John 
McCrae uit 1915:

In Flanders fields the poppies blow
Between the crosses, row on row,
That mark our place; and in the sky
The Larks, still bravely singing, fly
Scarce heard amid the guns below

We are the Dead, Short days ago
We lived, felt down, saw sunset glow,
Loved and were loved, and now we lie
In Flanders fields.

Take up our quarrel with the foe:
To you with falling hands we throw
The torch; be yours to hold it high.
If ye break faith with us who die
We shall not sleep, though poppies grow
In Flanders fields.

agendapunt al dan niet hun 
amendementen of moties 
indienen. De diverse para-
grafen komen als eerste 
op de tweede dag aan bod 
waarna de financiële begro-
ting eenzelfde behandeling 
krijgt. De griffie verwacht 
dat rond 22.30 uur de diverse 
stemmingen plaats kunnen 
vinden. De vergaderingen 
zijn openbaar en worden in 
de raadszaal gehouden, in-
gang via de trappen op het 
Raadhuisplein.
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evenementen agenda
November
Bazaar Protestantse kerk - Jeugdhuis en kerk 
19.30-16.00 uur

Alzheimercafé - Pluspunt vanaf 19.00 uur 

Neveda ensemble - Agatha Kerk 20.15 uur

Dag van de dialoog - Zandvoorts Museum 
12.00-14.00 uur

Genootschapsavond - De Krocht, 
aanvang 20.00 uur

Zandvoort 500 - Circuit Park Zandvoort

Jazz in Zandvoort - Met gitarist Jeanfrancois 
Prins. De Krocht, aanvang 14.30 uur

Dag van de Mantelzorger - 
Pluspunt, 10.00 - 15.00 uur

Genootschapsmiddag - Groepsfoto’s uit het 
archief van GOZ. Bibliotheek, aanvang 
14.30 uur

Superleeskring - Bibliotheek 10.30

Intocht Sinterklaas - Aankomst om 12.00 uur 
bij de Rotonde 

Mainstream Jazzcombo - Take Five, 
aanvang 16.00 uur

Kerkpleinconcerten - Classic Concerts 
presenteert: Beach Pop Singers. 
Protestantse kerk, 15.00 uur

Historische open dag - Georganiseerd 
door GOZ. De Krocht, 10.00-15.00 uur 

Classic Concerts - ‘The Messiah’, Agathakerk 

Wintermarkt - Centrum

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!
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Dierenartsenpraktijk

de “Lijsterhof”
Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

Studio Total Care 
Hair & Beauty 

Wenst Sheila heel veel succes met de opening van 
schoonheidssalon

“ Beauty Balance by Sheila “

Wij zijn super blij met jou als collega en vinden  
het fijn dat onze klanten nu ook weer terecht  

kunnen voor diverse schoonheidsbehandelingen.

Heel veel liefs,
Feikje & Merel

Studio Total Care
Potgieterstraat 24
2041 PC Zandvoort
Tel: 023-5719633
Di t/m vrij: 9.00 tot 17.30 uur
Do: koopavond tot 20.30 uur 
Za: 9.00 tot 17.00 uur

Beauty Balance by Sheila
Tel: 0651822167
Do: 9.00 tot 21.00 uur
Za: 9.00 tot 17.00 uur 

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

 
Passage 46-48, 2042 KV Zandvoort

www.eetcafe-boomerang.nl  
Tel. : 023-5719213 / 06-54616830

Wij gaan er even tussenuit 
en zijn 27 november

weer geopend.

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

Van Stolbergweg 1 -  Tel. 57 170 93 -  dinsdags gesloten

Najaarsbeplanting
Bemesting
Tuinaarde
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Komende vrijdag om 11.00 uur starten de ouders, de leer-
lingen en de medewerkers van de Mariaschool de officiële 
sloop van hun oude gebouw aan de Prinsesseweg. De ge-
meente Zandvoort en het schoolbestuur gaan zorgen voor 
een passend afscheid van de school. De sloop van de oude 
school markeert de komst van een nieuwe school die on-
derdeel is van de te realiseren brede school.

Voor de derde maal wordt de landelijke Dag van de Dia-
loog georganiseerd. Ook de gemeente Zandvoort doet in 
samenwerking met Bureau Discriminatiezaken Kennemer-
land aan deze dag mee. Alle inwoners van Zandvoort en 
omgeving zijn op 6 november uitgenodigd om met elkaar 
in gesprek te gaan. Het thema van dit  jaar is: ‘Een goede 
buur....’

De sloop is bespoedigd door 
de recente brand in het leeg-
staande schoolgebouw. De 
betrokkenen halen vanuit 
het oogpunt veiligheid de 
sloop nu naar voren en lopen 
daarbij vooruit op de werk-

Jongeren, ouderen, werken-
den, niet-werkenden, alleen-
staanden, gezinnen en an-
derstaligen wonen allemaal 
in dezelfde omgeving maar 
ontmoeten elkaar weinig 
of helemaal niet. Het idee 
van de Dag van de Dialoog 

zaamheden die de grond 
bouwrijp moeten maken. 
Voor de school en het school-
bestuur is de sloop een mijl-
paal in de geschiedenis van 
de Mariaschool. De school 
werd in 1920 door het kerk-

is even simpel als doeltref-
fend. Mensen die elkaar 
normaal gesproken niet zo 
gauw tegenkomen, wisse-
len in kleine kring ervaringen 
uit over een bepaald thema. 
Daardoor ontstaat meer be-
grip voor elkaar, meer kennis 

bestuur van St. Agatha paro-
chie gesticht. Het oorspron-
kelijke oude schoolgebouw 
staat er nog steeds: de oude 
lagere (Maria)school aan de 
Koninginneweg. Doordat 
het leerlingenaantal van de 
school in de jaren zestig en 
zeventig groeide, was nieuw-
bouw voor de school nood-
zakelijk: het huidige stenen 
gebouw dat gesloopt gaat 
worden. Vele Zandvoortse 
kinderen volgden er rooms-
katholiek basisschoolonder-
wijs.

van elkaar en misschien zelfs 
een sterkere binding met 
elkaar. De dialogen kunnen 
ook een schat aan ideeën 
opleveren om met elkaar 
in gesprek te blijven. Reden 
voor Zandvoort om zich aan 
te sluiten bij het landelijke 
initiatief van de Dag van de 
Dialoog. 

De dialooggesprekken zijn 
op donderdag 6 november 
in het Zandvoorts Museum 
Swaluëstraat 1. Tijdens een 
lunch van 12.00 tot 14.00 
uur staat het thema ‘Een 

Leerlingen en ouders ‘slopen’ school

De Dag van de Dialoog

BEL 023 – 5 731 999

www.vrijehuizenmarkt.nl of 
www.nicktenbroeke.nl 

Nick ten Broeke
Emmaweg 21

2042 NT ZANDVOORT

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

Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:

• De leukste courtage van Nederland*;
•	 Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook ’s avonds;
•	 Persoonlijke en pro-actieve karakter van onze dienstverlening;
•	 Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop,  
 aankoop, verhuur en beheer;
•	 No cure, no pay;
•	 Gratis waardebepaling van uw woning;
•	 Gratis hypotheekadvies;
•	 Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!
•	 Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites: funda.nl, zah.nl, jaap.nl,  
 huislijn.nl, woonkrant.nl, marktplaats.nl en natuurlijk vrijehuizenmarkt.nl!
 * Vraag naar de voorwaarden

Martinus Nijhoffstraat 71  Zandvoort

Zandvoortselaan 35  Zandvoort

Brederodestraat 84  Zandvoort

Strandpaviljoen Jac. Driehuizen
Boulevard Barnaart 21  Zandvoort

Van Galenstraat 6  Zandvoort

Oosterparkstraat 27  Zandvoort

•	 Modern	-zo	te	betrekken-	2-kmr	appartement	met	terras	op	het	zuiden	
direct	aan	de	boulevard!

•	 Gelegen op de begane grond van het recent volledig gerenoveerde app. complex  
“Livorno”;

•	 Zonnige een sfeervolle living (zuid ligging) met fraai zeezicht, toegang tot het terras en 
verbinding naar aangrenzende modern-landelijke keuken vzv div. inbouwapp., moderne 
badkamer vzv doucheruimte en wastafel, 1 slaapkamer, modern toilet met fontein;

•	 Een	vrijstaand,	grotendeels	te	renoveren	50-er	jaren	woonhuis	genaamd	
“Arioso”	met	voortuin,	royale	achtertuin,	garage	en	oprit	!	

•	 Gelegen op een perceel van 290 m² in de geliefde en kindvriendelijke “Parkbuurt” in 
Zandvoort Zuid;

•	 Beg. grond: entree, hal, toilet met fontein, woonkamer met rondom raampartijen, toegang 
tot semi open keuken met zicht op en toegang tot achtertuin;

•	 1e verdieping: 3 slaapkamers, badkamer vzv doucheruimte en wastafel;

•	 Zeer	goed	onderhouden	eengezinswoning	met	verrassende	indeling,	moderne	keuken,	
moderne	badkamer,	4	slaapkamers,	voor-		en	besloten	achtertuin!

•	 Gelegen in de geliefde en kindvriendelijke “Dichters- en Letterkundigenbuurt”;
•	 Vrij parkeren op rustig aangrenzend pleintje;
•	 Beg. grond: o.a. modern toilet vzv fonteintje, royale living met toegangsdeur naar en zicht op de 

tuin, modern-landelijke keuken vzv div. inbouwapp.;
•	 1e verdieping: 3 slaapkamers, moderne badkamer vzv ligbad, sep. doucheruimte, wastafelmeubel en 

•	 Sfeervolle,	gerenoveerde	30-er	jaren	halfvrijstaande	(type	2/1	kap)	woning	met	voor-,	
zij-	en	riante	achtertuin	en	een	oprit	voor	meerdere	auto’s!

•	 Gesitueerd aan het lommerrijke, recent geheel opnieuw bestrate gedeelte van de Zandvoortselaan;
•	 Div. originele details; o.a. paneeldeuren, glas-in-lood, balkenplafonds, fraai vormgegeven raampar-

tijen;
•	 Beg. grond: o.a. luxe toilet met fontein, royale woonkamer-en-suite met o.a. eikenhouten vloer, open 

haard en toegang tot eetkamer met aangebouwde serre en schuifpui naar achtertuin, luxe semi-
open keuken vzv div. inbouwapp.;

•	 Halfvrijstaande,	moderne	20-er	jaren	woning	met	parkeermogelijkheid	op	eigen	
terrein!

•	 Deze hoekwoning is nagenoeg geheel gerenoveerd en zo te betrekken! 
•	 Gelegen aan de rand van de geliefde “Parkbuurt” in Zandvoort Zuid;
•	 Beg. grond: o.a. royale woonkamer met opensl. deuren naar de tuin, fraie parketvloer en 

verbinding naar gemoderniseerde semi open keuken vzv div. inbouwapp., bijkeuken, modern 
toilet;

•	 1e verdieping: 3 slaapkamers, moderne badkamer vzv o.a. doucheruimte, wastafel en  

•	 Te	koop	op	uitstekende	(A1)	lokatie:	ruim	opgezet	strandpaviljoen	“Jac.	Driehuizen”	
met	zeer	breed	perceel	strand!	

•	 Gelegen aan de Boulevard Barnaart in Zandvoort, op ca. 200 meter afstand van het station van 
Zandvoort, het circuit en direct tegenover het bungalowpark en strandhotel van CenterParcs;

•	 Een paviljoen ( #21) dat ruim van opzet is, met een perceel strand van maar liefst 90 meter breed; 
•	 Het paviljoen biedt momenteel plaats aan ca. 500 à 600 terrasplaatsen, ca. 85 binnenplaatsen en 

Vraagprijs: 
€ 333.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 598.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 299.000,- k.k.

Verkoop bij 
inschrijving

Vraagprijs: 
€ 149.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 369.000,- k.k.

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

•	 Gestuukte wanden en plafonds, 
nieuwe zonwering;

•	 Appartement verkeert in een uit-
stekende staat van onderhoud; 
nieuwstaat!

•	 Woonoppervlakte ca. 35 m² 
(excl. terras ca. 12 m²), inhoud 
ca. 90 m³.

•	 2 slaapkamers beschikken over een 
vide met bergruimte;

•	 Diverse glas-in-lood details door 
gehele woning;

•	 Voortuin op het westen en achtertuin 
op het oosten met stenen schuur;

•	 Woonoppervlakte ca. 90 m², 
perceel 290 m², inhoud ca. 240 m³.

2e toilet;
•	 2e verdieping: 1 ruime slaapkamer, kast 

met aansluiting was/droogmachine;
•	 Voortuin op noordwesten en achtertuin 

(ca. 60 m², 11 mtr diep) op zuidoosten 
met achterom en stenen schuur;

•	 Woonoppervlakte ca. 110 m², perceel 
123 m², inhoud ca. 300 m³.

•	 1e verdieping: 3 slaapkamers, walk-in-
closet, loggia, was-/droogruimte, zeer 
luxe badkamer met o.a. ligbad, sep. 
doucheruimte, moderne dubbele wasta-
fel, 2e toilet;

•	 De besloten achtertuin op het noorden 
(ca. 14 X 11 mtr) beschikt over div. ter-
rasgedeeltes en een buitendouche;

•	 Woonoppervlakte ca. 150 m², perceel 
339 m², inhoud ca. 467 m³.

2e toilet;
•	 Onderhoudsvriendelijke tuin rondom 

gelegen op oosten en noorden met 
overdekte motorstandplaats en hou-
ten berging;

•	 Een verrassend, modern woonhuis in 
een geliefde woonomgeving!

•	 Woonoppervlakte ca. 105 m², per-
ceel 131 m², inhoud ca. 300 m³.

ca. 500 ligbedden;
•	 LET OP: 
 BIEDINGEN GESCHIEDEN 

UITSLUITEND OP BASIS VAN 
VERKOOP BIJ INSCHRIJVING!

•	 Voorbehoud van gunning;
•	 Nadere informatie bij verkopend 
 makelaar.

Haarlemmerstraat 5a  Zandvoort

•	 Een	zéér	royale	halfvrijstaande	zgn.	“split	level”	woning	met	o.a.	moderne	keuken,	
2	moderne	badkamers,	5	slaapkamers,	een	oprit	voor	meerdere	auto’s,	garage	en	
een	ruime	voor-,	zij-	en	achtertuin.

•	 Een modern woonhuis welke in een uitstekende staat van onderhoud verkeert;
•	 Gesitueerd aan het einde van de Haarlemmerstraat, aan de rand van het “Groene Hart”;
•	 Begane grond: o.a. royale hal, modern toilet met fontein, 1 slaapkamer, trapopgang naar  

1e tussenverdieping en trapje naar…
•	 Souterrain: 1 slaapkamer, moderne badkamer vzv doucheruimte en wastafel, separate was-/ 

droogruimte;
•	 1e tussenverdieping: o.a. ruime eetkamer met toegang tot achtertuin, moderne open keuken  

vzv div. inbouwapp., trapje naar…
•	 1e verdieping: zonnige living met o.a. open haard, schuifpui naar loggia, doorkijk naar eetkamer, 

trapopgang naar….
•	 2e tussenverdieping: 2 slaapkamers, trapje naar…
•	 2e verdieping: 1 slaapkamer met toegang tot balkon, moderne badkamer vzv douchecabine,  

modern wastafel meubel en 2e toilet; 
•	 Woonoppervlakte ca. 170 m², perceel 323 m², inhoud ca. 450 m³.

Vraagprijs: € 589.000,- k.k.

NIEUW

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

Bus perikelen

Sinds enkele weken rijdt Connexxion buslijn 81 voor de periode tot 

december volgend jaar een andere route. Reizigers naar Noord 

moeten overstappen op het Stationsplein. Een regeling die overdag, 

op een enkele uitzondering redelijk tot goed verloopt. Maar in de 

avonduren voldoet deze regeling totaal niet omdat buslijn 81 dan 

om het uur rijdt.

Het gevolg is dat wie in de avonduren naar Noord wil overstappen 

ruim een half uur op het Stationsplein moet wachten. Is het nu 

niet mogelijk de bussen in de avonduren nadat ze in het dorp zijn 

geweest en naar het Stationsplein rijden wel via Nieuw Noord te 

laten rijden en vervolgens naar Haarlem? De halte Van Lennepweg 

t.o. het BP-tankstation kan worden overgeslagen.

Ongetwijfeld zal geargumenteerd worden dat er onvoldoende rei-

zigers zijn die hiervan gebruik zullen maken. Ik wil er voor pleiten 

omdat het vaak om oudere reizigers gaat, bovenstaande regeling 

gedurende avonduren in te voeren. Misschien dat B&W in deze 

zaak hun invloed kunnen aanwenden bij Connexxion en de provincie 

Noord-Holland?

Jan van Henegouwen 

Rennen, vliegen, springen, vallen 
en weer opstaan... daar bestaat 
het leven van onze Dadel uit. 
Een druktemaakster van de bo-
venste plank! Wanneer een van 
haar speelkameraden al puffend 
op de grond ligt, kan zij makke-
lijk nog een uurtje of wat door! 
Dadel moet echt veel hollen en 
spelen. Ze zoekt dan ook een 
baas met net zovel energie als 
zij. Aangezien ze alweer een tijdje bij ons in de opvang 
zit, schijnt dat nogal moeilijk te zijn. Ergens moet er toch 
een perfecte match voor onze Dadel rondlopen. 

Waar de perfecte match in ieder geval aan moet voldoen: 
lief zijn, energie hebben, net zoveel van de natuur hou-
den als Dadel, in het begin heel veel thuis zijn en geen 
kinderen of katten hebben. Wie zich aangesproken voelt, 
mag zeker kennis komen maken met Dadel. Dadel is 
trouwens een mechelse herder teef van anderhalf. Ook 
belangrijk om te weten: Dadel kan waarschijnlijk nog 
niet zo goed alleen zijn. En ze wil heel graag met haar 
nieuwe baas op cursus!

Kom langs in het asiel aan de Keesomstraat 5. 
Geopend van maandag tot en met zaterdag 
tussen 11.00 en 16.00 uur. Tel 5713888, 
internet: www.dierentehuiskennemerland.nl

Dier van de Week
Vlakbij de locatie van de te 
slopen Mariaschool komt 
een nieuw onderkomen voor 
de leerlingen. Als onderdeel 
van de brede school is het een 
deelproject binnen het pro-
ject Louis Davids Carré. Eerder 
dit jaar heeft de gemeente 
Zandvoort de realisering van 
dit project gegund aan AM 
Vastgoedontwikkeling. Het 
totale project gaat in het kort 
om 170 nieuwbouwwonin-
gen, een brede school en een 
ondergrondse parkeergarage 
voor ruim 500 auto’s.

goede buur…’ centraal en 
de gesprekken zullen wor-
den geleid door een ervaren 
gespreksleider. U wordt van 
harte uitgenodigd om aan te 
schuiven en deel te nemen 
aan het gesprek. Alle deelne-
mers zijn uitgenodigd voor 
de slotmanifestatie, ’s avonds 
van 20.00 uur tot 22.30 uur in 
de Philharmonie in Haarlem 
of De Nozem en De Non in 
Heemskerk. Voor meer in-
formatie kunt u telefonisch 
terecht via 023-5315842, aan-
melden kan via www.bdken-
nemerland.nl/dialoog.

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

door Nel kerkman

Deze week een foto van een 
muurschildering. Het is beslist 
een oud spoor uit het verleden. 
Het is al jaren weliswaar ietsje 

vervaagd op de muur van een woning 
bij de Cornelis Slegerstraat geplaatst. 
Onze vraag is: kunt u in het kort uw 
verhaal vertellen over deze ijsfabriek 
en misschien weet u ook wie de ei-
genaar is geweest? Uw verhaal kunt 

u voor dinsdag doorbellen op tel. 
5732752 of brengen naar: Kleine 
Krocht 2, 2042 JN Zandvoort of per e-
mail sporen@zandvoortsecourant.
nl. Eventuele reactie’s worden in de 
volgende courant geplaatst.
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• Digitaal opgeven van uw: 
Zandkorrel
Spotlight

Evenement

• Altijd actueel met het belangrijkste nieuws 
• Elke week de actuele ZandvoortPas aanbiedingen

• En natuurlijk de krant lezen op internet!

Verwendag voor mantelzorgers 

Alzheimer Café gaat door

Inschrijving Circuit Run geopend 

door Nel Kerkman

Sinds de informatieavond op 
6 oktober hebben meer dan 
200 Zandvoorters zich als 
mantelzorgers aangemeld. 
Op deze avond presenteer-
den de gemeente, Tandem 
en CIZ zich en brachten het 
doel van de bijeenkomst in 
beeld. Zo werd ondermeer 
informatie en ervaring uit-
gewisseld en was er tijd voor 
een kleine enquête met vra-
gen over wat er leeft onder 
de mantelzorgers. 

Wie en wat is een 
mantelzorger?
Zorgen voor een zieke mede-
mens is al heel oud. Vroeger 
bestond daar geen woord 

Sociaal geriater Hans 
Houweling, samen met 
Nathalie Lindeboom van 
‘Pluspunt’ de drijvende 
kracht van het project: “De 
opkomst is dermate goed dat 

De succesvolle formule met 
onderdelen als de 12 kilome-
ter voor individuele deel-
nemers en businessteams, 
de Grand Prix Marathon 
Estafette, de Ladies Circuit 
Run (5 km), de Kids Circuit Run 
(2,5 km) en de Scholierenloop 

voor, maar sinds enkele 
jaren wel. Tegenwoordig 
noemt men het mantelzorg. 
Het woord mantelzorger 
betekent dat mensen ( jong 
en oud, man of vrouw) zor-
gen voor iemand die dat zelf 
niet meer kan. Die persoon 
zorgt langdurig en intensief 
voor een hulpbehoevende, 
chronisch zieke of gehandi-
capte partner, ouder, kind, 
vriend of buur. Niet alle 
mantelzorgers zijn zich be-
wust van deze onbetaalde 
zorg en meestal is de taak 
uit nood geboren. Daarom 
wordt er één keer per jaar 
een landelijke dag georga-
niseerd om de mantelzor-
gers eens in het zonnetje 
te zetten.

we nu al besloten hebben 
om door te gaan.” Volgende 
week woensdag is de derde 
bijeenkomst. Het thema is 
dit keer ‘Wat gebeurt er met 
je als je Alzheimer hebt?’ Een 

vormen net als vorig jaar het 
programma.

Voor de 12 km is ook in 2009 
een aantrekkelijk, uiterst af-
wisselend parcours samen-
gesteld. Na de start vanuit 
de pitsstraat wordt eerst een 

Het verwenprogramma
Hoe ziet deze gezellige dag er-
uit? Van 10.15 uur tot 10.45 uur 
wordt u ontvangen met kof-
fie of thee en gebak. Daarna 
is tot 11.15 uur een sportieve 
warming-up voor alle aan-
wezigen. Om 11.30 uur kunt u 
een keuze uit onderstaande 
activiteiten maken: een stoel-
massage, bij de kapper of een 
zangworkshop. Van 12.30 uur 
tot 13.30 uur staat er een over-
heerlijke lunch klaar. Tot aan 
de sluiting (15.00 uur) is er een 
workshop yoga voor alle aan-
wezigen. Bent u mantelzorger, 
dan bent u van harte welkom! 
Kent u een mantelzorger? 
Attendeer hem of haar dan 
op deze speciale dag op maan-
dag 10 november tussen 10.00 
uur en 15.00 uur bij Pluspunt 
Zandvoort, Flemingstraat 55. 

Voor de dag van de man-
telzorg kunt u zich voor 5 
november aanmelden via 
023-8910610. Voor meer in-
formatie kunt u kijken op 
www.tandemzorg.nl.

inwoner van Zandvoort die 
deze ziekte heeft praat hier-
over. Er is gelegenheid tot 
het stellen van vragen.

Alzheimer Café Zandvoort 
vindt plaats op woensdag 
5 november in Pluspunt 
Noord, Flemingstraat 55. 
Inloop vanaf 19.00 uur, ein-
de 21.30 uur. De toegang is 
gratis.

hele ronde van 4,2 kilometer 
over het circuit afgelegd. Het 
zware en heuvelachtige tra-
ject met uitzicht op duintop-
pen en de zee zal voor me-
nige loper een onvergetelijke 
ervaring zijn. De passage 
door het centrum wordt op-
geluisterd met muziekbands 
en veel publiek. De finish is 
gesitueerd op het circuit, op 
het lange rechte stuk voor de 
eretribune. Hier zal ook wor-
den uitgemaakt of de Belgen 
hun titel met succes zullen 
verdedigen in de landen-
wedstrijd tussen Nederland 
en België.

Wie op 29 maart van de par-
tij wil zijn, kan zich het best 
zo snel mogelijk inschrijven. 
De vraag naar startnummers 
zal die van vorig jaar name-
lijk weer ruimschoots gaan 
overtreffen. Inschrijven is nu 
al mogelijk op www.rwcirc-
uitrun.nl, waarbij iedereen 
gevraagd wordt de uitda-
ging aan te gaan om geld in 
te zamelen voor Spieren voor 
Spieren!

Op vele plaatsen in het land wordt in november voor de 
elfde keer aandacht besteed aan de Dag van de Mantel-
zorg. De dag draagt bij aan de her- en erkenning van man-
telzorgers en is inmiddels een begrip geworden in Neder-
land. Deze speciale dag wordt in Zandvoort op maandag 
10 november in Pluspunt gevierd en staat in het teken van 
ontspanning en ontmoeting.

Het experiment ‘Alzheimer Café Zandvoort’ is geslaagd. 
Uitgangspunt was om na drie bijeenkomsten te evalueren 
en aan de hand daarvan te beslissen over doorgaan. Het 
resultaat is echter vroegtijdig al genomen. 

De 2e Runner’s World Zandvoort Circuit Run, met start 
en finish op ons bekende circuit, vindt plaats op zondag 
29 maart 2009. De primeur sloeg dit jaar met maar liefst 
9.500 deelnemers bijzonder aan. “Dit aantal overtrof alle 
verwachtingen”, aldus organisator Le Champion. 

Start kids run in 2007

 
Zandvoort

Celsiusstraat 192-16

Vraagprijs: 
€ 269.000,= k.k.
incl. Garagebox

 
Zandvoort

Nieuwstraat 13

Zaterdag 1 november OPEN HUIS van 11:00 – 13:00 uur

Vraagprijs: 
€ 269.000,= k.k.

Rob Greeven

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

Actieve makelaardij
tegen scherp tarief!

Timo Greeven Suzanne Schouten

Deze bijzonder goed onderhouden én 
halfvrijstaande woning is in het karakte-
ristieke centrum gelegen op loopafstand 
van het strand en het NS station. De 
woning heeft veel te bieden en moet 
van binnen gezien worden voor een 
juiste indruk! Zo beschikt het o.a. over 
een sfeervolle woonkamer, een moderne 
open keuken, 3 slaapkamers, een fraaie 
badkamer en een knusse patio met pri-
vacy. Het is in 2001 geheel gerenoveerd.

•  Zaterdag 1 november OPEN HUIS van 
11:00 – 13:00 uur;

•  Centraal gelegen in het oude centrum 
van Zandvoort;

•  Gezellige patio met werkende water-
pomp;

•  Deel van het dak vernieuwd in 2006;
•  Woonopp. ca.90 m2, perceelgrootte: 

69 m2.
  

Dit ruime en zéér verzorgde 3-kamer HOEK-
appartement met GARAGE is gelegen in een 
kleinschalig complex op de 2e etage. Het 
verkeert in een uitstekende staat en beschikt 
over een balkon op het ZUIDEN. De garage is in 
de onderbouw gelegen. Het complex ligt nabij 
het winkelcentrum, de scholen, de duinen 
en het strand. Ook ideaal voor zelfstandige 
bewoning door ouderen vanwege de lift en 
de aanwezig heid van winkels en de fraaie 
supermarkt Vomar. U doet nu met plezier een 
boodschap! Ideale PARKEERMOGELIJKHEDEN 
op het naastgelegen parkeerterrein!  

•  Zaterdag 1 november OPEN HUIS van 11:00 – 
13:00 uur;

•  Hardhouten kozijnen en dubbel glas;
•  Gemeenschappelijk daktuin;
•  LAGE servicekosten € 95,= per maand; 
•  Het appartement wordt inclusief garage 

verkocht als één geheel object;
•  Woonoppervlak ca. 90 m2 en bouwjaar 2002

Dit fraaie appartement 

moet u gezien hebben!Woning om zo te betrekken!

In het voormalige pand van Balledux is al sinds maart 1995 
de Mazzelmarkt gevestigd. De eigenaren zijn Berry en 
Sandra Buytenhek, maar de meeste mensen zullen vooral 
het gezicht van vaste kracht Netty Schraal, de moeder van 
Sandra, voor ogen hebben! Berry heeft een groothandel in 
cosmetica-artikelen en levert zowel in Nederland als aan 
het buitenland, terwijl Sandra nog de meeste tijd te vinden 
is in Corry’s Kaashoek. 

Bij veel mensen bestaat 
wellicht de indruk dat de 
Mazzelmarkt, doordat de 
prijzen zo laag zijn, uitslui-
tend in tweedehands arti-
kelen handelt. Maar niets 
is minder waar. Naast de 
reguliere inkoop kan men 
vaak de hand leggen op 
restpartijen van fabrieken. 
Het prijsverschil met an-
dere zaken kan hierdoor erg 
oplopen. Voorbeelden zijn 
onder meer sommige haar-
producten van de bekende 
kapper John Frieda, gel van 
Taft of een grote flacon Lenor 
wasverzachter. Daarnaast ie 
er een uitgebreide en voor-
delige sortering gezichts-
verzorgende producten van 
wereldmerken als Oil of Olaz, 
Diaderma, Dove en zelfs 
Ponds en Margaret Astor.

De Mazzelmarkt

door Erna Meijer

Er is een grote collectie ko-
piegeuren voorradig, maar 
ook de originele eau de toi-
lettes en parfums van beken-
de merken als D&G, Armani, 
Joop!, Bulgari of Davidoff zijn 
te koop. Het leuke is dat de 
‘ouderwetse’ luchtjes zoals 
eau de cologne (4711 van 
Boldoot) voor dames en de 
aftershaves van Old Spice en 
Tabac nog steeds aftrek blij-
ven vinden. De scheermesjes 
van Gillette zijn eveneens 
een aanrader.

Een grote hit, waarvoor zelfs 
van tijd tot tijd wachtlijsten 
zijn, is de befaamde Ginseng 
Crème (slechts € 1,59! voor 
een pot van 250 ml). Deze 
crème kan gewoon als dag- 
en nachtcrème, bodylotion of 
aftershave gebruik worden, 

maar helpt bijvoorbeeld ook 
bij eczeemklachten, kalkna-
gels, koude handen en voe-
ten, kloofjes, eeltvorming, 
couperose, likdoorns en in-
sectenbeten. 

Niet alleen voor de feestda-
gen maar het gehele jaar 
maakt Netty hele leuke en 
voordelige cadeaumanden 
op. Naast een uitgebreide 
mand als relatiegeschenk 
zijn er ook speciale pakket-
ten, die voor een vader- en/
of moederdagcadeau spe-
ciaal betaalbaar zijn uit de 
kinderspaarpot. Deze week 
zijn alvast voor de kleintjes 
verkleedkleren als Zwarte 
Piet en Sinterklaas (met mij-
ter) voor € 2,99 te koop en op 
30 november kunt u tijdens 
de feestmarkt bij twee kra-
men voor de winkel terecht, 
waarop alles voor slechts één 
euro verkocht zal worden.

De grote kracht van de 
Mazzelmarkt is niet alleen 
de lage prijzen, maar ook 
de persoonlijke aandacht. 
Zoals Netty het verwoordt: 
“Je maakt gezellig een 
praatje met de mensen en 
wij doen ook niet moeilijk 
als iets niet in orde blijkt te 
zijn. Dan geven we gewoon 
het geld terug! Kom eerst 
eens kijken wat wij te bieden 
hebben, dat scheelt enorm 
veel geld!” Wel contant geld 
meenemen, want pinnen is 
helaas niet mogelijk…..

Mazzelmarkt, Haltestraat 
27, is van dinsdag t/m zater-
dag van 10.00 tot 17.00 uur 
geopend; op zondag vanaf 
11.00 uur en op maandag 
vanaf 12.00 uur. Tel. 5715795.

Nieuwe website nú online

Courant 
Zandvoortse 
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tekst en foto Nel Kerkman

Ter afsluiting van het project 
Str@ndleven21 is de over-
zichtstentoonstelling niet 
op het strand maar tot 7 
december in het Zandvoorts 
museum te bezichtigen. De 
provincie Noord-Holland, 

De avond staat onder leiding 
van de eerste vicevoorzitter 
van het genootschap, Ankie 
Joustra-Brokmeijer. Zij is de 
afgelopen maanden druk 
in de weer geweest om het 
Zandvoortse carnaval in 
beeld te brengen en het ar-
chief van de verenigingen uit 
te spitten. 

Na de carnavalspresentatie 
volgt de pauze met de traditi-
onele loterij, gevolgd door de 
9e aflevering van ‘Zandvoort 
in de vorige eeuw’. Hierin 
worden unieke filmbeelden 
getoond van Jelle Attema sr. 
en beelden uit het bekende 

23 november is de eerste 
Hiphop avond in café Alex. 
Hiphop artiesten als de V.A.K. 
Mannen en de KrimiKlownz 
uit IJmuiden zullen dan  
een optreden verzorgen. 
Tevens zal er die avond een 

Vernissage
De laatste tijd is het ge-
bruikelijk om de tentoon-
stelling buiten te openen, 
gelukkig was het dit keer 
droog. Onder de belangstel-
lenden waren wethouder 
Gert Toonen, Carl Simons, 
fractievoorzitter OPZ en en-
kele leden van BKZ aanwe-
zig. De kunstenaar Fredrike 
Top, van kunstenaarscol-
lectief Groene Honden, en 
projectleider van Stichting 
Museumontwikkeling Hans 
van Helden, openden de 
tentoonstelling met een 
humoristische opsomming 
van “welke BN’er hebben 
wij mogelijkerwijs gevraagd 
om dit bijzondere project 
te openen”, maar helaas er 
was niemand gevonden. Na 
de bezichtiging van de drie 
hoge fotocollages aan de pui 
van het Zandvoorts museum 
van Tijmen Zonnevijlle liepen 
de genodigden, aangegeven 
met een spoor van steiger-
hout, naar het vervolg van de 
tentoonstelling.

Str@ndleven21
Het contrast met de histo-
rische cultuur en de nieuwe 
tentoonstelling is groot 
maar niet storend. Het aan-

de gemeente Zandvoort en 
de gemeente Bloemendaal 
hebben het project gefinan-
cierd met als achterliggende 
gedachten de wisselende be-
zoekersgroepen die de strand-
paviljoens bezoeken, kennis 
te laten maken met heden-
daags beeldende kunst.

Polygoon Journaal, die recen-
telijk zijn ontdekt. Het ge-
nootschap heeft tevens deze 
maand een mijlpaal bereikt. 
De archivaris van de vereni-
ging heeft de 20.000ste foto 
ingescand en aan de digitale 
collectie toegevoegd.

De genootschapsavond is 
op vrijdag 7 november aan-
staande in De Krocht. De zaal 
is geopend om 19.00 uur en 
de avond begint om 20.00 
uur. De toegang is gratis voor 
leden van het genootschap. 
Mocht u dat onverhoopt niet 
zijn, dan kunt u aan de deur 
lid worden.

rap battle plaatsvinden. 

Elke zondag vanaf 20.00 uur 
dus jongerencafé in Café 
Alex aan het Gasthuisplein 
9a. Kijk voor meer informatie 
opwww.onair-events.nl. 

bod van de kunstuiting is 
zeer divers en niet iedereen 
zal zich er in kunnen vin-
den. De meest opvallende 
kunst zijn de 4 badpakken 
van Berber Soepboer die op 
een creatieve wijze speelt 
met lappen stof en druk-
kertjes. Ook het kunstwerk 
van Nellie Keijzer met ‘1001 
at the beach’ valt zeker op. 
Ze heeft met een eigen ont-
worpen Arabisch lettertype 
1001 het Arabische woord 
‘nacht’ uit Cortenstaal ge-
sneden. De  Groene Honden 
hebben ontwerpen gemaakt 
met het thema ‘spelen met 
de elementen’ waarvan het 
kunstobject met de halve 
meeuwen zeker niet zou 
misstaan aan de wand van 
een strandpaviljoen. 

Het Zandvoorts Museum 
laat met deze nieuwe ten-
toonstelling zien dat, naast 
objecten van de eigen col-
lectie, het toegankelijk is 
voor een zo breed mogelijk 
publiek. De tentoonstelling 
Str@ndleven21 is te zien van 
26 oktober t/m 7 december 
op woensdag tot en met zon-
dag van 13.00 tot 17.00 uur 
in het Zandvoorts Museum, 
Swaluëstraat 1.

“En dan mag je op. Stijf van de zenuwen en met al die lichten, 
camera’s en de jury voor je, was het toch wel even slikken”, 
zei een koorlid. Nadat dirigent Arno Westenburger het een 
en ander over het koor verteld had, mochten ze dan einde-
lijk beginnen. Het eerste nummer werd ‘De Speeltuin’, dat 
door Westenburger speciaal voor het koor was bewerkt. Hij 
had dat gekozen omdat er geen extra instrumenten mee-
genomen mochten worden en natuurlijk omdat het koor 
hiervoor tijdens de uitreiking van de Prix d’Humanité een 
compliment van Marco Borsato had gekregen. Als tweede 
nummer werd het nummer ‘I have got the music in me’, de 
afsluiter van de Korendag Zandvoort, gezongen.

Uiteindelijk haalde het Zandvoortse koor het niet. “Een beet-
je een stijf en timide koor, maar wel met potentie”, luidde 
het juryrapport. Voor The Beach Pop Singers was het ech-
ter een grote ervaring en men is vast van plan om volgend 
jaar weer mee te doen. Een aantal foto’s van de dag kunt  
u binnenkort vinden op de website van het koor: www. 
thebeachpopsingers.nl.

Hedendaagse kunst in Zandvoorts museum

Genootschapsavond 
in het teken van carnaval

Nieuw: Jongerencafé

Beach Pop Singers niet door bij Korenslag

Na de tentoonstelling van Kunstkracht 12 van BKZand-
voort heeft  museumbeheerder Sabine Huls voor de nieu-
we overzichtstentoonstelling ‘Str@ndleven21’  tien jonge 
kunstenaars uitgenodigd. Vanaf 18 mei hebben zij hun 
kunstwerken, verspreid over meerdere strandpaviljoens in 
Zandvoort, Bloemendaal, Wijk aan Zee, Castricum en Ber-
gen geëxposeerd.  

Op 7 november zal het Genootschap Oud Zandvoort (GOZ) 
tijdens de genootschapsavond aandacht besteden aan het 
grootse carnaval dat Zandvoort ooit kende. Wim Buchel 
en Boudewijn Duivevoorden zullen terugblikken op bijna  
60 jaar Zandvoorts carnaval, toentertijd het grootste  
carnaval van ‘boven de rivieren’. Vanaf 1966 tot dik in de  
jaren 90 van de vorige eeuw kende Zandvoort een uiter-
mate bloeiend carnavalsleven.

Vanaf 2 november staat café Alex iedere zondagavond 
in het teken van jongeren. Van 20.00 uur tot aan mid-
dernacht verzorgt DJ Roy voor live entertainment in het 
‘jongerencafé’. Om de week wordt er een speciale thema 
avond georganiseerd, van hiphop tot karaoke. 

The Beach Pop Singers zijn vorige week in Hilversum ge-
weest om auditie te doen voor Korenslag, een programma 
van de EO met Henny Huisman als presentator. Het was 
die dag het eerste koor dat op moest treden. Aangezien de 
set nog niet klaar was, moesten ze helaas een uur wachten 
voordat ze konden beginnen.

C U L T U U R

Berber Soepboer legt de laatse hand aan haar kunstwerk

Carnaval in Zandvoort, bld13884

The Beachpopsingers vlak voor de auditie van Korenslag

Grand Café Danzee - Kerkplein 8 - T. 023 571 22 52

Donderdag 6 november
start Danzee met de 

nieuwe
winter 

dinerkaart

Café Oomstee
Vrijdag 31 okt., aanvang 21.00 uur:

Karen Neumann (USA)
& Swinghouse

Karen Neumann - zang, Bart van Ballegooijen - sax,
Kees Jan Hoogeboom - trompet, Curro Noriega - gitaar,

Clay Windham - contrabas, Bent Nellen - drums.

Vrijdag 14 november:

Saskia Laroo Quartet
Saskia Laroo - trompet, Ricky Wiranatakusuma - piano,

Micha Stratz - bas, Menno Veenendaal - drums.

Zie www.oomstee.nl voor verdere agenda!

Kerkstraat 14, 
2042 JE Zandvoort
Geopend van 9.00- tot 22.00 uur
maanda gs gesloten

Geen zin om te kokkerellen?
Gewoon Harocamo even bellen!

Wij bezorgen o.a.:
visgerechten - 
vleesgerechten
zoals spare ribs - saté!
of voor de kleine trek:
allerlei vers belegde broodjes!

Bel: 5712102  
kijk voor meer info:
www.harocamo.nl 

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

De unieke locatie voor:
* Een gezellige dag/avond

* Bruiloft of partij

* Bedrijfsfeest of themafeest

Al uw wensen zijn bespreekbaar!
Voor info en of boekingen

0643906935

Verkoopdag
Zaterdag 1 november • van 9.30 tot 16.00 uur

protestantse kerk en het jeugdhuis
aan het Kerkplein

Veel boeken, vrije handwerkartikelen en allerlei snuisterijen. Tevens zijn 
er in de aanbieding mooie wenskaarten voor Kerstmis, grote sortering 

glaswerk, artikelen uit grootmoederstijd, spellen en puzzels. 
Voor de inwendige mens is er koffie met gebak, etc.

Verloting, spelletjes en sjoelen voor kinderen, de hele dag.

Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl

Keuzeweekmenu 
(ma t/m vrij)

Uitgezonderd feestdagen

€ 16,75

Wij heten u 
van harte welkom

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 Textielbedrukking
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persoon en schroomde niet om zonodig bij allerlei hoogge-
plaatste personen de nodige vergunningen los te krijgen. Zo 
heb ik in dat zelfde jaar ook van de directeur-generaal van 
de Rijksluchtvaartdienst een brief losgepeuterd, waarin wij 
zogenaamd toestemming kregen een kabelvlieger van 20 
x 15 meter met een oppervlakte van 300m2 op te laten op 
het voormalige BP parkeerterrein; dit samen met het door 
Edo van Tetterode ook opgerichte vliegergenootschap ‘Fly 
Away’.”

Dat Van den Berg zich met dit gevoel van humor (“Als ik 
straks in mijn kist lig, lig ik nog te schudden van plezier”) 

vanzelfsprekend ook thuis voelde bij sociëteit 
Duysterghast lijdt geen twijfel. In na-

volging van eerder genoemde Edo, 
die als prins Doerak de Eerste in-

derdaad ook de eerste carna-
valprins van de sociëteit was, 

kon Jac zich een jaar lang ook 
als prins manifesteren, maar 
trad hij daar ook jaarlijks op 
als Sint Nicolaas. Daar had 
hij al ervaring mee want 
dat ‘beroep’ beoefende hij 
gedurende 15 jaar op een 

scholengemeenschap in 
Den Haag uit. Wie hem kent, 

zal zijn geloofwaardigheid be-
slist niet in twijfel trekken!

Sinds een paar jaar heeft hij een oude 
hobby weer opgepakt. In zijn jeugd speelde 

hij mondharmonica in een orkestje, maar hoewel 
hij later nog wel gezongen heeft in en voorzitter geweest 
van het Zandvoorts Mannenkoor had hij het zelf muziek 
maken eigenlijk voor gezien gehouden. Toch begon het drie 
jaar geleden weer te kriebelen. “Via Ger Groenendaal ben 
ik aan een altsaxofoon gekomen en heb ik bij verschillende 
mensen les genomen. Na 1,5 jaar ben ik in Heemstede naar de 
dirigent van de Teisterband gestapt en ben ik aangenomen! 
Dit is een uit circa 40, uitsluitend mannelijke, leden bestaand 
orkest, dat voornamelijk dixieland, jazzmuziek en rock & roll 
speelt. Daarnaast speel ik ook in het Symfonisch Blaasorkest, 
dat zich vooral op klassieke muziek richt. Zeer recent heb-
ben wij nog met veel bijval een uitvoering  gegeven in de 
Protestantse Kerk in de serie Classic Concerts.”

Samen met zijn Gré, die hij een aantal jaren na het overlijden 
van zijn eerste vrouw heeft ontmoet, heeft Jac een goed 
gevuld leven, waarin nu voor beiden het actief beoefenen 
van muziek een heel belangrijke rol speelt. Hopelijk kunnen 
zij hier nog lang samen van genieten!

Dorpsgenoten

Jac is 76 jaar geleden in Vlaardingen geboren als oudste van 
zeven kinderen, maar woont inmiddels al ruim vijftig jaar 
Zandvoort. “Ik kom uit een gezin waar zowel van vaders- als 
moederskant de Rijnvaart en de visserij een hoofdrol 
speelde. Al heel jong had ik belangstelling voor 
boten; op mijn zesde had ik al een kano en 
ik ben daarna nooit meer zonder boot 
geweest, want tot op de dag van van-
daag heb ik een boot. Jarenlang was 
het een Zuiderzeebotter, maar nu 
een motorboot die op Loosdrecht 
ligt. Wij gaan daar zeer regelmatig 
naartoe en in principe verblijven 
wij in juni een hele maand aan 
boord. Op mijn derde sprak ik al 
mijn fascinatie voor het redding-
wezen uit. Dat is dan ook de reden 
dat ik in Zandvoort ben gekomen, 
want ik wilde uitsluitend ergens wo-
nen waar een reddingsbrigade was!” 
Nu was het in die tijd niet zo gemakke-
lijk om daar bij te komen als buitenstaan-
der want de echte Zandvoorters, met namen als 
Zwemmer en Paap, gingen haast als vanzelfsprekend 
voor als er al een vacature was. Toch is het Jac uiteindelijk 
gelukt en dat heeft er ook toe geleid dat hij nog steeds in het 
bestuur zit van de 100 jarige oud-redders club MVZ (Moed, 
Volharding en Zelfopoffering) van de KNZHRM. 

In zijn werkzame leven was Jac ook een positieve doorzetter. 
Hij heeft al vroeg twee eigen zaken in de houthandel gehad, 
die hij na tien jaar heeft verkocht. Daarna was hij o.a. hoofd-
vertegenwoordiger bij Henkel en later Unilever en tenslotte 
tot zijn pensionering adjunct-directeur bij een Amerikaans 
bedrijf. Binnen het Zandvoortse was hij niet alleen actief bij 
de reddingsmaatschappij, maar in de zeventiger jaren tevens 
lid van een uit vijf heren bestaand clubje, VUT genaamd. Uw 
scribente had hiervan nog nooit gehoord maar uit foto’s 
blijkt dat de mannen, waaronder ook Ab Fijma, nogal op een 
bijzondere manier de aandacht wisten te trekken. Jac: “op 30 
maart 1978 hebben wij in het kader van ‘150 jaar badplaats 
in hart en nieren’ de watertoren behangen met 1485 m2 aan 
elkaar genaaide beddenlakens. Ik was nogal een doortastend 

Jac van den Berg

door Erna Meijer

Enige weken geleden was er in deze rubriek een uitgebreid 

portret van de accordeoniste Gré van den Berg te lezen.  

Tijdens het geanimeerde gesprek met haar kwam regel-

matig haar echtgenoot Jac aan het woord. Hij had ook 

zoveel boeiends te vertellen, dat een apart interview met 

hem zeker de moeite waard bleek.

                       Jac van den Berg

Alle monturen 50% korting
Alle zonnebrillen 25% korting

Zandvoort Optiek

Prada • RayBan • Oakley • Dior • Gucci • Serengeti • Roberto Cavalli 
Versace • Chopard • Gijs • Tom Ford • Chanel • Dolce&Gabbana • Persol

Kerkstraat 34-36  |  2042 JG Zandvoort  |  Tel. 023 - 57 12 466

Uitnodiging
Graag nodigen we u uit voor de opening van onze nieuwe salon.

U bent van harte welkom op zaterdag 
1 november 2008 van 13.00 tot 19.00 uur.

Het adres is Haltestraat 22, 
2042 LM Zandvoort 
Tel. 023-573 01 72

Graag tot ziens!
Nelly en Stephanie Wendelgelst

Openingsactie: 
maak op 1 november een afspraak

en u ontvangt 10% korting

 Do. Vr. Za. Zo.

Temperatuur

Max 8-9 8-9 8-9 11

Min -1/-2 1 3 5

Zon 50% 45% 30% 35 %

Neerslag 15% 10% 20% 35% 

Wind nno. 3 ono. 4 ono. 4-5 no. 4-5

Opmerkelijk koud slot 
van oktober

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Een geheel ander weerregi-
me dan in de afgelopen tij-
den hebben we inmiddels 
in huis dezer dagen en de 
belangrijkste schaakstuk-
ken op het weertoneel zijn 
dan ook drastisch verzet. 
Een krachtig hogedruk-
gebied op de noordelijke 
Atlantische Oceaan is te-
zamen met een omvang-
rijke lagedruktrog rich-
ting Noord-Europa en de 
Benelux weersbepalend.
Lagedrukgebieden gevuld 
met koude lucht worden zo 
gedwongen via onze om-
geving richting Frankrijk te 
koersen, vooral later deze 
week. 

Die lagedrukgebiedjes 
zitten nogal ruim in hun 
jasje, zodat wind en regen 
(buien) eigenlijk wel zullen 
meevallen in ons land. Toch 
blijft er nog wel een kleine 
buienkans bestaan dezer 
dagen door de instabiliteit 
van de lucht (grote verschil-
len tussen temperaturen 
aan de grond en die in de 
bovenlucht). Er is daarbij 
een kans op wat stofhagel 
en wellicht merkt de zeer 
alerte waarnemer zelfs 8 

of 9 natte sneeuwvlokken 
op, want ook dat is mogelijk 
en dat zou zeer vroeg in het 
seizoen zijn. 

Overdag komen we niet meer 
aan de 10˚C op deze donder-
dag en vrijdag, maar ook 
de nachten zijn inmiddels 
belangrijk kouder gewor-
den (donderdagochtend al 
vorst richting de Bentveldse 
kant). De wind (meest kracht 
3) gaat trouwens om naar 
het noordoosten vanaf van-
daag. 

Richting en in het aanstaan-
de weekeinde gaat de druk 
wat meer stijgen ten noor-
den van ons en die ontwik-
keling zou dan een lichte 
weersverbetering teweeg 
kunnen brengen. Toch zou 
er op zondag misschien nog 
wat lichte regen vanuit het 
zuidwesten kunnen binnen-
lekken. In het algemeen gaan 
de temperaturen wel wat 
omhoog vanaf zaterdag en 
dat lijkt niet meer dan lo-
gisch, want kouder dan nu 
is het zelden in deze tijd van 
het jaar. 

weerman Marc Putto    

We zitten inmiddels in een opvallend koude oktoberfase 
en ook november zal zeker niet zacht starten in Zand-
voort en Bentveld. Zo extreem koud als in 1980, toen het 
kwik op 3 november zelfs het hele etmaal rond nul bleef 
in Zuid-Kennemerland, wordt het zeker niet, maar we 
duiken voorlopig wel royaal tot beneden de langjarige 
temperatuurgemiddelden. Op 7 november 1980 lag er 
trouwens bijna 15 centimeter sneeuw in het gebied tus-
sen Haarlem en Zandvoort. 

Al uw verzekeringen bij
één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Wekelijks veel interessante aanbiedingen met uw ZandvoortPas

Heeft u ook een ZandvoortPas? 
Kijk dan snel op pagina 28 en 29
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Begroting in één Oogopslag

Is Zandvoort de goedkoopste/duurste in de regio?

Acht programma’s. Wat houden ze in?

Hoe vallen de lokale heffingen uit?

Op 4 en 5 november 
vergadert 

de gemeenteraad 
over de begroting

In dit katern presenteert uw gemeente u een begroting in één

oogopslag (BIEO). U kunt snel kennis nemen van het financiële van

allerhande zaken. Wat zijn de inkomsten en wat zijn de uitgaven

voor 2009? Welke keuzes zijn er gemaakt? Gaan de lasten omhoog 

voor de burgers? Op welke ontwikkelingen wordt ingezet? Wat

mag  u van de gemeente verwachten in 2009? 

De begroting zelf is terug te vinden op www.zandvoort.nl. Kies voor het 

gemeentegedeelte, rubriek: bestuur/beleid/begroting en jaarverslag.

speciale bijlageZANDKORRELS

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

Lieve Sheila, 
veel succes met je eigen 

salon! Mama, Martin, 
Soraya, Jordi, Danny

.................
Lieve Sheila, veel geluk in je 

Beauty Balance salon! 
Dikke kus, je trotse 

oma en opa
.................
Te koop: 

Icoon zijdeprint 
0,30 x 0,40: €15. 

Boekbinders linnen 
0,55 x 1,00: € 5. 

Litho koe, genumm.: €6,50. 
Litho’s bloemen 0,20 

x 0,30: €2,50 p.st. 
Ets 0,11 x 0,16: €15. 

Tel. 5713509
.................

Nieuwe nagelstyliste 
in Zandvoort. 

Tijdelijke kennismakings-
aanbieding: complete set 

French Manicure € 20,- 
Set Naturel Acryl € 15,- 

Bel voor afspraak 
5715988 / 06-55546008

.................
Te koop: 

afwasmachine merk 
Bosch: € 75,- 

Vier eetkamerfauteuils 
met zijleuning d.br. 

alcantara stof: € 175,- 
Tel. 06-20543796 / 5720405

.................
Pedicure Carla. 

Voor al uw voetproblemen 
en massage. Meer dan 

10 jaar ervaring. Pro voet lid. 
Tel. 06-4609 8919

.................
Klokkenluiders, 

jullie zijn niet goed 
geïnformeerd. 

Huis in de Duinen is top! 
Joop en Bert (MP Coiffures)

 .................
Je huidige leven is de 

uitkomst van je gedachten. 
Info: 5716793

 .................
Te huur: luxe loods 
met kantoor 30m2

Electr. deuren en alarm. 
Vraagprijs € 1500,00 per 

maand. Info (overdag) 
via 5738777

 .................
Zaterdag 8 november: 

Markt met tweedehands 
en nieuwe artikelen in 
de grote zaal van het 

Huis in de Duinen, Herman 
Heijermansweg 73. 
Aanvang 14.00 uur 

tot 16.00 uur

Kabel-internet/
adsl installateur 

helpt bij alle 
PC-PROBLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend. 

Rep-it, 
totaal service 

voor computergebruikers.  
023-5719666 of 
06-44696001. ;

Met garantie en KvK.

Autobedrijf 
Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP.  
Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 
06-53498304 

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

Klussenbedrijf Rico. 
Voor al uw kleine klussen 

in en om het huis. 
Redelijke prijs. 

Voor info: 06-1423 2051 
.................

Het Pakhuis. 
Tweedehands 

artikelen en kleding. 
Kennemerweg 6 

Zandvoort. 
Open: 

don-vrij-zat 10-17 uur. 
.................

Beautysalon MYRNA
Van Speijkstraat 2/101, 

2041KL Zandvoort. 
Behandeling volgens 

afspraak, ook ‘s avonds. 
Tel. 5720108 of 
06-48318230

.................
Chinese massage 

Zandvoort. Bij u aan huis, 
Chinese body- en voetmas-

sage. 80 Minuten à €40. 
Bel voor afspraak: 

06-3454 9835
.................

Schoonmaken bij ouderen 
thuis! ThuiszorgInHolland.

nl  heeft werk voor 
vrouwen (v/m)

3 – 10 uur p.w. Haarlem e.o. 
Ook Marokkaanse en Turkse 

vrouwen meer dan wel-
kom. Bel nu  023-5519810

.................
Leuke kado-tip:

Verjaardagskalender
van Zandvoortse plekjes. 

Naar schilderijen van 
Yvon Schoorl

Brederodestraat 83
Tel. 023-5717063

Voor grotere aantallen
(relatiegeschenken)

te bestellen bij 
Yvon Schoorl.

Verder is de kalender te 
koop bij Bruna, bloemiste 

Hanneke Voit (Buureweg 1)
en Zandvoorts Museum

.................
Bijbel: 

God vertrouwt je toe 
aan zijn engelen die 

over je waken, waar je 
ook gaat (Psalm 91:11). 

Gebed nodig? Bel het Huis 
van Gebed: 5363804. 

Behang- en 
schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw 
behang-, 

wit- en schilders-
werkzaamheden 

   

JA, stuur mij gratis de uitgebreide brochure.

Naam Dhr/Mevr
Adres
PC/Plaats
Telefoon
Email
Opsturen naar: Beter Mobiel, Antwoordnummer 310, 2040 VB Zandvoort

Max Planckstraat 44, 2041 CZ, Zandvoort
023-5735735

www.betermobiel.nl info@betermobiel.nl

ZC
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officieel dealer van
voor Gem. Bennebroek, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 

 levering en plaatsing 
van alle glassoorten

 
vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK



Het project ter voorkoming en bestrijding van overgewicht 
bij kinderen zal worden voortgezet. Enerzijds wordt ingezet 
op het bevorderen van actieve beweging, anderzijds wordt 
aandacht besteed aan leef- en eet- (snoep-)gewoonten.

Er zal nieuw beleid worden ontwikkeld voor buurt- en wijk-
feesten. Hiervoor is met ingang van 2009 structureel een 
verhoogd budget beschikbaar, afkomstig van het budget 
initiatieven bevolking.

Het project Breedte Sport Impuls zal de komende vier jaar 
worden voortgezet. Met verschillende sport- en beweegacti-
viteiten worden Zandvoortse ouderen en kinderen / jongeren 
gestimuleerd te gaan bewegen of te gaan sporten. De ko-
mende 4 jaar zullen diverse bekende activiteiten, alsook de 
Jeugdsportpas, worden voortgezet. Daarnaast zullen nieuwe 
activiteiten worden geïntroduceerd.

Programma 4 Toerisme en economie

Dit programma gaat niet alleen over de toeristen, maar ook 
over de inwoners van Zandvoort. Zo valt ook het parkeerbe-
leid onder dit programma. 

In 2008 is een proef gehouden met betrekking tot parkeer-
beleid in Zandvoort-Zuid. Eind 2008 zal door de raad worden 
besloten of hieraan een vervolg zal worden gegeven. In 2009 
zal conform de planning worden gestart met de eerste fase 
van de bouw van de parkeergarage Louis Davidscarré.

Heeft u weer genoten van de tuk-tuk’s? Deze zijn onderdeel 
van een groot project “Bereikbaarheid Kust”, in samenwer-
king met de provincie Noord-Holland en andere gemeenten. 
Ook de strandbus, verkeersregelaars, fietstaxi’s, O(penbaar) 
V(ervoer)fiets en de bewaakte fietsenstalling achter het  
casino vallen onder dit project. In 2009 wordt dit soort  
activiteiten gecontinueerd.

Om op het gebied van toerisme en economie een consistent 
beleid te voeren, zal in 2009 een visie op toerisme en econo-
mie ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden. 

Evenementen zijn sinds enkele jaren het speerpunt binnen 
het marketingbeleid. Per slot van rekening wordt de bad-
plaats extra gepromoot door aantrekkelijke evenementen. 
In het kader hiervan wordt in 2009 een beleidsnota opge-
steld, waarin de visie op evenementen voor de komende 
jaren vastgelegd wordt.
 
In het vierde kwartaal van 2009 zal een nota Kwaliteitsimpuls 
Strand aan de raad worden aangeboden, met daarin de visie 
op de kwaliteitsverbetering van het strand en de aanwezige 
voorzieningen.

Op 11 augustus 2008 is op feestelijke wijze het nieuwe 
VVV-pand geopend. VVV Zandvoort oftewel de Stichting 
Marketing Zandvoort zal de badplaats op een frisse, krach-
tige wijze onder de aandacht brengen aan de hand van het 
meerjarenmarketingplan.

Programma 5 Ruimtelijke inrichting en vernieuwing
Bestemmingsplannen, structuurvisie en grote projecten zo-
als de Middenboulevard, Louis Davidscarré en Project Nieuw 
Noord vallen onder dit programma. Na een jarenlange voor-
bereiding zal in 2009 de uitvoering starten van de bouw van 
de Brede School accommodatie, het eerste bouwdeel van het 
project Louis Davidscarré. Belangrijk voor u als inwoner en 
ondernemer, want deze zaken treffen direct uw wijk. Voor 
deze onderwerpen worden regelmatig informatie/inloop-
avonden georganiseerd.

Programma 6 Bestuur en gemeentelijke  dienstverlening
Burger, ondernemer en toerist, iedereen wil graag vriendelijk 
en goed geholpen worden. Dus ook door de gemeente. Uw 
gemeente blijft druk bezig de dienstverlening te verbeteren. 
Met ingang van 2009 is een structureel budget opgenomen 
voor het houden van dorpsgesprekken. De bedoeling van de 
dorpsgesprekken is om de inwoners dichter bij het lokale 
bestuur te brengen en van hun inbreng te leren.

Onder programma 6 valt ook de nieuwe benchmark 
Waarstaatjegemeente.nl. De Staat van de Gemeente en 
Watdoetjegemeente.nl zijn hierin samengevoegd. Aan de Staat 
van de Gemeente deed gemeente Zandvoort voor het eerst mee 
in 2007. De nieuwe benchmark is een aanvulling op het reeds 
bestaande klanttevredenheidsonderzoek en heeft ook raak-
vlakken met de Veiligheidsmonitor, de Leefbaarheidsmonitor 
en de tevredenheid van burgers en bedrijven over een aantal 

diensten van de gemeente. Het onderzoek draait om u. De 
vraag die centraal staat in het onderzoek luidt dan ook “Hoe 
tevreden is de burger over de gemeente waar hij woont?”. Het 
onderzoek wordt om het jaar gehouden. Er rollen rapportcijfers 
voor uw gemeente uit en deze rapportcijfers kunnen weer 
leiden naar verbeter- en aandachtspunten. 

In 2008 zijn de uitkomsten gepresenteerd van het bestuurs-
krachtonderzoek. Op basis hiervan wordt in 2009 een begin 
gemaakt met het opstellen van de gemeentelijke visie op 
intergemeentelijke samenwerking.

In 2009 wordt gestart met “mijnzandvoort.nl”. Hier kun-
nen burgers en bedrijven inloggen met DigiD op de web-
site  HYPERLINK “http://www.zandvoort.nl”. Men krijgt hier 
inzicht in de status van lopende of afgehandelde aanvragen 
en/of gekochte producten en afgenomen diensten bij de 
gemeente Zandvoort.

Programma 7 Recht, veiligheid en handhaving
De naam van het programma zegt het al. Onder dit pro-
gramma vallen onder andere onderwerpen als handhaving, 
brandweer en crisis- en rampenbestrijdingsorganisatie. 

In 2009 wordt het integrale veiligheidsplan opgesteld, 
waarin wordt verwoord hoe de veiligheid in Zandvoort zo 
integraal mogelijk kan worden vormgegeven.

Het Gemeentelijke Rampenbestrijdingsplan bestaat uit 11 
deelplannen. Medio 2009 worden de deelplannen geëvalu-
eerd en indien noodzakelijk geactualiseerd.

De gemeenten Bloemendaal en Zandvoort zullen door middel 
van samenwerking en afstemming afspraken en acties concre-
tiseren met als doel de veiligheid op het strand te vergroten.

De brandweer Zandvoort is per 1 juli 2008 geregionaliseerd 
en ondergebracht bij de Veiligheidsregio Kennemerland. 

In 2008 worden intern voorbereidingen getroffen om de samen-
werking met de partners (Voedsel en Warenautoriteit, Politie, 
Brandweer, Belastingen) te kunnen intensiveren in 2009. 

Programma 8 Financiële middelen
Onder dit programma vallen alle belastingen en ook een 
grote uitkering van het Rijk, de algemene uitkering (ge-
meentefonds), valt hieronder. De algemene uitkering is vrij 
besteedbaar en wordt onder andere gebruikt voor de Wet 
maatschappelijke ondersteuning.

Begroting 2009 algemeen
De begroting bestaat uit de beleidsbegroting en de financi-
ele begroting. De begroting is onderverdeeld in 8 program-
ma’s, waarin staat beschreven wat de ontwikkelingen zijn 
en wat de gemeente per taakveld gaat doen. Ook bevat de 
begroting 8 paragrafen. Deze geven een dwarsdoorsnede 
van de programma’s en zijn wat meer technisch van aard. In 
de financiële begroting zijn onder andere het overzicht van 
inkomsten en uitgaven en de financiële positie opgenomen, 
zoals wat heeft de gemeente op de bank staan en wat zijn 
de reserves, met toelichting.

Positief meerjaren beeld
De meerjarenbegroting is sluitend met een positief meer-
jaren beeld. Dat wil zeggen dat er meer inkomsten dan 
uitgaven zijn. Dit geeft uw gemeenteraad ruimte om bij 
de behandeling van de begroting met extra voorstellen te 
komen. De raad kan nieuwe wensen vervullen zonder daar 
“oude” wensen voor te hoeven inleveren. Deze behandeling 
vindt op 4 en 5 november aanstaande plaats. 

Keuzes maken
In de begroting somt het college van Burgemeester en 
Wethouders op wat de gemeente in 2009 van plan is te doen. 
Aan elke keuze ligt een afweging ten grondslag. Er is geen 
onbeperkt budget, waardoor het nodig is om soms lastige 
keuzes te maken. Verhogen van belastingen? Of geen bij-
drage voor bepaalde projecten? Of investeringen uitstellen? 
Per programma zal hier worden toegelicht welke keuzes er 
zijn gemaakt en waar extra aandacht aan wordt besteed.

Programma 1 Maatschappij en Zorg
Voor het Programma Maatschappij en Zorg staan vele ini-
tiatieven op stapel. Met name de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) blijft centraal staan. Deze wet om-
vat activiteiten die het inwoners van jong tot oud mogelijk 
maakt om mee te doen in de samenleving. De gemeente 
stimuleert dat meedoen volop en op vele fronten. 

De volgende initiatieven staan beschreven in de Beleidsnota 
Maatschappelijke Ondersteuning en Gezondheid: vrijwilli-
gersbeleid, ondersteuning mantelzorgers, jeugd- en jonge-
renbeleid, opvoedingsondersteuning, Centrum voor Jeugd 
en Gezin en gezondheidsbeleid. Deze nota presenteert de 
plannen om het meedoen en de gezondheid van alle burgers 
te bevorderen. 

De nota’s Bijzondere bijstand en minimabeleid zijn in 2008 
vastgesteld door de raad. De opzet om te komen tot een 
Centrum voor Jeugd en Gezin, waarmee één loket voor alle 
vragen rondom opvoeding en opgroeien zal worden gerea-
liseerd, is in volle gang. Vanaf 2009 kunnen mantelzorgers 
in Zandvoort informatie en advies krijgen over mantelzor-
gondersteuning en over de ondersteuning van de mensen 
waar ze voor zorgen.  

Loket Zandvoort zal worden gecontinueerd, zodat ook na 
2009 de burgers met hun vragen bij het Loket Zandvoort 
terecht kunnen. 

Jaarlijks zal een een klanttevredenheidsonderzoek onder  
de inwoners worden gehouden. In 2008 heeft dit voor het 
eerst plaatsgevonden. 

De Wet inburgering is in 2007 van kracht geworden. De 
hieruit voortvloeiende consequenties (o.a. afspraken met 
onderwijsinstellingen) zijn in 2008 uitgewerkt. De resultaten 
zullen in 2009 zichtbaar worden.

Medio 2008 is de Wet Sociale Werkvoorziening gedecentra-
liseerd. De gemeente is voortaan geheel financieel verant-
woordelijk voor de WSW.

Wie van een minimuminkomen moet rondkomen, kan ook 
volgend jaar weer in aanmerking komen voor kwijtschel-
ding van een aantal gemeentelijke belastingen. Via de 
Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (www.GBKZ.nl) 
is een kwijtscheldingsformulier op te vragen. 

Programma 2 Wonen en leefomgeving
Programma 2 is veelomvattend en bevat onder andere infor-
matie over wegen, straatreiniging, rioolbeheer, speelplaat-
sen, milieubeheer en Bouw en Woningtoezicht. 

In 2009 zal een aanvang worden gemaakt met de uitvoering 
van de heraanleg Koninginnebuurt (wegen en riolering). 

Voorts staat de aanleg van een fietspad in de Frans 
Zwaanstraat gepland, zal in het kader van het project Louis 
Davidscarré worden begonnen met het omleggen van de 
riolering in de Louis Davidsstraat, wordt gestart met de uit-
voering van de aanpassingen van het randstelsel van de 

riolering en zal in 2009 een aanvang worden gemaakt met 
een inspectieprogramma voor de bestaande bergingskelder 
Zwarte Veld. 

Ook wordt in 2009 begonnen met het wettelijk verplicht 
gescheiden inzamelen van kunststof verpakkingen (het gaat 
om flessen, flacons, folies, plastics) en staat het brengstation 
op de gemeentelocatie aan de Kamerlingh Onnesstraat ver-
meld. Als de plannen goedgekeurd worden door de raad, kan 
in 2009 deze milieustraat opgeleverd worden. Dichtbij huis 
heeft u dan een locatie waar u terecht kunt. 

Programma 3 Onderwijs, cultuur en sport
Een belangrijk programma, waarin onderwijs centraal staat. 
Er gebeurt veel. In het Louis Davidscarré zal de Brede School 
gerealiseerd worden. In augustus 2008 is een nieuwe basis-
school op sociocratische grondslag (De School) geopend. 
Hiermee komt het aantal basisscholen in Zandvoort op 7.

Muziek wordt opgenomen in het onderwijs. Met ingang 
van 2009 zal door New Wave muziekonderwijs op de basis-
scholen worden gegeven.

Jaarlijks wordt met de scholen een nieuw cultureel program-
ma opgesteld om alle kinderen in het basisonderwijs kennis 
te laten maken met de verschillende uitingsvormen, zoals 
drama, toneel, musical, klassieke muziek.

Ook kunst is opgenomen in het onderwijs. Er zijn middelen 
beschikbaar om alle kinderen van groep 8 in het basisonder-
wijs en in de brugklas van de Gertenbachschool schilder- en 
mozaiëklessen te geven. De gemaakte stukken zijn voor het 
eerst in 2008 geëxposeerd in de etalages in Zandvoort, de 
eerste KinderKunstlijn van het land.
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Zandvoortse college presenteert een sluitende begroting 
met een positief meerjarenperspectief

Permanent werken aan het verbeteren van het Zandvoortse riool

Vanuit de lucht zie je pas goed hoe groot het 
plangebied van het Louis Davids Carré is Aandacht voor kunstonderwijs dankzij unieke initiatieven

Marco Termes droeg een olijk gedicht voor 
tijdens de opening van de Kinderkustlijn

Het Louis Davidscarré wordt ontwikkeld: zó ziet de 
nieuwe woonkamer van Zandvoort er straks uit

Op naar de nota Kwaliteitsimpuls Strand

Tevreden bezoekers, want de gloednieuwe Zandvoortse 
VVV startte met handige infozuilen

Prominent aanwezig: VVV Zandvoort

Burgemeester Meijer bedankt alle deelnemers voor  
hun bijdrage aan het Bestuurskracht Onderzoek

In 2008 werd de slagvaardigheid van de veiligheidsregio gestest. De minis-
ter sprak op grond van de resultaten haar vertrouwen uit in de organisatie 

De School kreeg een tijdelijk onderkomen 
in de voormalige Gereformeerde Kerk

Dóór met het bekende Loket Zandvoort  



Lokale heffingen en tarieven 2008
Voor u natuurlijk erg belangrijk, wat gaat het u kosten? 

In het kort gezegd: de hondenbelasting, precariobelasting, begraafplaatsrechten en  
reinigingsheffingen stijgen met alleen het inflatiepercentage van 2,5 % ten opzichte van 
de tarieven van dit jaar. 

De rioolrechten zullen bovenop het inflatiepercentage van 2,5 % met 1,75 % verhoogd 
worden. 

Bij de onroerende zaakbelastingen is gerekend met een inkomstenstijging van 4,99 %.  

De parkeerbelastingen worden verhoogd. Dit is afhankelijk van het nieuwe (nog te be-
sluiten) parkeerbeleid.

Tarieven 2009
Afvalstoffenheffing
De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar net als vorig jaar:
- bij gebruik daarvan door ten hoogste één persoon €   185,20
- bij gebruik daarvan door meer dan één persoon €   253,00
- extra  140 liter rolemmer €      91,50
- extra  240 liter rolemmer €     121,20

Rioolrechten
Het rioolrecht voor een particulier huishouden in 2009 stijgt van € 167,43 naar € 174,60.

Hondenbelasting:
- voor de eerste hond €  71,55 (was €  69,84)
- voor de tweede hond €  136,80 (was €  133,44)
- voor iedere volgende hond van dezelfde houder €  270,15 (was €  263,52)
- Het kenneltarief bedraagt €  478,50 (was €  466,80)

De onroerende zaakbelastingen
De tarieven voor onroerende zaakbelastingen zijn op dit moment nog niet bekend, omdat 
de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) 2008 nog niet bekend zijn. Per 1 
januari 2009 wordt de berekening van de verschuldigde OZB vastgesteld aan de hand van 
een percentage. Het tarief per € 2500 waarde vervalt derhalve.

De totale opbrengst OZB woningen (eigendom) wordt naast de trendmatige verhoging 
van 2,5% extra verhoogd (in totaal 4,99%) ten opzichte van 2008. De gemiddelde waarde-
stijging van woningen per 1 januari 2008 t.o.v. vorige waardepeildatum 1 januari 2007 be-
draagt 5%. Dit percentage kan echter per woningtype/ligging etc. variëren. Per individuele 
belastingaanslag kan de verhoging/verlaging ten opzichte van 2008 daarom variëren.  
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Hierboven zijn diverse tarieven 2008 opgenomen. De tarieven voor 2009 zijn nog niet 
bekend. Wanneer we de tarieven van 2008 uit het overzicht vergelijken met omliggende 
gemeenten dan blijkt dat Zandvoort voor diverse diensten de goedkoopste tarieven han-
teert en voor geen één tarief uit het overzicht heeft Zandvoort duurdere tarieven dan de 
omliggende gemeenten. 

In deze cirkeldiagram vindt u de onderverdeling van opbrengsten uit de lokale 
heffingen.

Is dit alles definitief?
Wat u leest in deze Begroting in één oogopslag, is nog niet besloten door de raad.  
Op 4 en indien nodig op 5 november wordt hier door de gemeenteraad over gediscus-
sieerd en uiteindelijke definitief besloten. U bent altijd van harte welkom op de raads-
vergaderingen om mee te luisteren naar de discussie van uw volksvertegenwoordigers. 
En natuurlijk zijn alle raadsvergaderingen te beluisteren via de radio op de Zandvoortse 
omroeporganisatie ZFM.

De Begroting in één oogopslag is een uitgave van de gemeente Zandvoort, oktober 2008. 

 Zandvoort H’stede H’liede B’daal H’lem
Tarieventabel leges 2008 2008 2008 2008 2008

Paspoort 48,35 48,35 48,35 48,35 48,35

Nederlandse
identiteitskaart (NIK) 40,70 40,73 40,70 40,70 40,70

Prijs vermissing paspoort 24,18 22,05 20,40 16,15 28,35

Rijbewijs 41,05 42,20 32,50  41,35 35,45

Trouwen/geregistreerd 
partnerschap   320,85
doordeweekse dagen 258,20 362,35 344,75 368,55 339,00

Trouwen/geregistreerd   784,90   468,00   
partenerschap weekend 757,00 902,75 486,55 670,50 655,00

Beschikbaar stellen van 
getuigen, per getuige 15,15 16,75 47,95 31,75 16,60

Trouwboekje / 
partnerschapboekje  12,20 17,65 22,65 18,70 14,25

Overschrijven een verleende 
bouwvergunning 34,45 75,75 82,60 21,50 61,00

Gebruiksvergunning bij 
een vloeroppervlakte 
tot en met 100 m2 234,35 435,05 464,00 406,58  

Aanvraag sloopvergunning      1,25 %, 
als bedoeld in artikel 8.1.1                        minimaal
van de bouwverordening 84,45 103,90 82,90 127,00 122,40

Het tarief ter zake van het 
op verzoek doen van 
nasporingen in de in het 
gemeentearchief berustende 
stukken, voor ieder daaraan 
besteed kwartier 10,85 9,35 14,55 18,45 11,50

Aanvraag loterijvergunning 19,30 18,05 13,05 36,55  

Aanvraag vergunning 
ingevolge artikel 3 van 
de Drank- en Horecawet 179,85 166,05 303,65 438,35 572,20

Gehandicapten-
parkeerkaart 40,60 0,00  26,95  146,50 127,50

OZB tarief woningen 1,00 1,95 2,16 1,99 2,19

Afvalstoffenheffing 
meerpersoons-
huishouden 246,84 244,65 280,00 272,60 277,80

Geïnteresseerd in gemeentenieuws?

Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief via 
www.zandvoortnieuws.nl. 

Bijna elke werkdag verschijnt deze 
digitale nieuwsbrief van de gemeente. 

Meedoen met officiële enquêtes?
Dan kunt u zich via de website www.zandvoort.nl 

aanmelden bij het Digipanel. 
Zo kunt u anoniem laten weten hoe u 

over bepaalde onderwerpen denkt.  

Zandvoort: zeker niet de duurste in de regio!
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Hondenbelasting slechts met het inflatiepercentage verhoogd



CDA fractie biedt haar excuses aan !

fractie CDA Zandvoort               Met uw hulp, staan we sterk!            www.zandvoort.cda.nl

Wij kunnen u vertellen 
dat het héél slecht gaat: 
Zandvoort stond al stil, 
holde vervolgens achter-
uit en dreigt nu zelfs om 

te vallen. Het meest ne-
gatieve is, dat we maar 
één positieve mededeling 
hebben: “We blijven zelf-
standig”

Na drie jaar zwalken van 
incident naar incident 
kunnen we de balans op-
maken.

WAT WIL DE CDA FRACTIE BEREIKEN?

• Een evenwichtig beleid gebaseerd op realiteitszin  
 met haalbare doelstellingen en uitgangspunten.

• Eerst afmaken waarmee we bezig zijn alvorens 
 nieuwe projecten te starten.

• Een echte visie op de toeristische economische 
 ontwikkeling in Zandvoort. 

• Geen extra belastingverhogingen maar het om
 buigen van dreigende tekorten door besparingen.

• Dat de risico’s voor de komende jaren verantwoord  
 zijn en dat de toekomstige lasten niet te zwaar wor- 
 den voor onze kinderen en kleinkinderen.

• Dat de omvang van onze ambtelijke organisatie op  
 een aanvaardbaar niveau blijft.

De CDA fractie vindt dat dit niet zo verder kan en 
zeggen NEE tegen extra belastingverhogingen. 

BELASTINGVERHOGINGEN?
 WIJ ZEGGEN NEE! 

Bezint eer ge begint.

De bodem van de Zand-
voortse schatkist is in 
zicht en dat betekent in 
onze visie: 

•  zuinig omgaan met uw  
 belastingscenten
•  keuzes maken
•  prioriteiten stellen

WAT HADDEN WE KUNNEN VOORKOMEN?

• Dat de ontwikkelingen rondom de Middenboulevard  
zo goed als stil liggen, maar we zijn met z’n allen wel 
voor veel geld eigenaar geworden van een paar  ats. 
Er is al bijna een miljoen uitgegeven aan onderzoek, 
voorbereiding en aankoop zonder enig zichtbaar re-
sultaat.

• Een duur maar falend parkeerbeleid in Zandvoort-
zuid is ingevoerd. Overleg met de bewoners vond 
men niet nodig, nee, dure externe krachten moesten 
ingehuurd worden die de problemen beter zouden 
kunnen inschatten. 

• We zijn als Zandvoortse bewoners gedwongen om in 
zaken te gaan: voor veel geld zijn we allen eigenaar 
geworden van een strandtent. Jammer genoeg is er 
nog steeds geen beleid over hoe nu verder te gaan. 
(Geld in zee gegooid?)

WORDT ER NOG 
NAAR DE BEWONERS EN 

ONDERNEMERS GELUISTERD ?

Zandvoort staat op 
omvallen:

Het is één voor twaalf maar nog niet te laat. Politiek 
Zandvoort moet haar verantwoordelijkheid nemen en het 
college van Zandvoort ter hand nemen. We zijn benieuwd 
of de coalitie van VVD, Ouderenpartij en PvdA de hand-
schoen oppakt en Zandvoort redt van een dreigend fail-
lissement.

Houdt ons alert, dan houden 
wij u op de hoogte

Wilt u ons helpen met de juiste keuzes maken? Ga dan 
naar onze website www.zandvoort.cda.nl en rea-
geer! Hier vindt u ook altijd het laatste nieuws en onze 
mening over tal van actuele onderwerpen. U kunt zich ook 
aanmelden voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Een dorp dat voor een HAP- SNAP beleid ZwiCht
           verliest meer Dan lijf en goed 
            dAn dooft het licht

Het is eind 2008 en dat betekent dat dit college van Burge-
meester en Wethouders voor de 3e keer de begroting aan de 
Zandvoortse bevolking aanbiedt. Voor u als burger en onder-
nemer wordt na twee jaar “Hapsnap” beleid duidelijk hoe het 
er met Zandvoort voor staat. 

•  De Strandpachters staan lijnrecht tegenover de voorstel-
len van dit college. Het is te hopen dat we als bewoners 
niet nog meer strandtenten in ons bezit krijgen !!!!!

• Hoe staat het eigenlijk met de procedure van de Prin-
sesseweg? Hiervoor is nog steeds geen de nitieve 
oplossing gevonden.

• Hoe staat het met de voortgang van de onderhande-
lingen met de eigenaren van de panden aan de Mid-
denboulevard met betrekking tot de Wet Voorkeur-
recht Gemeente en de erfpacht????

• Onze parkeertarieven zijn onaanvaardbaar hoog en 
brengen onze positie als toeristenbadplaats in gevaar.

• Dit jaar is € 360.000,- extra uitgegeven aan personeels-
kosten binnen de gemeente Zandvoort. Met de andere 
onvoorziene uitgaven zitten ze al op een   tekort van 
meer dan TWEE MILJOEN euro. Gelukkig heeft het

 college beloofd het nóóóóóóit meer te doen. Ze dron-
ken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het 
was. 

• Door het niet luisteren naar, het niet samenwerken 
met en geen oplossingen te zoeken met de inwoners 
van Zandvoort, verliezen we veel tijd en maken we 
veel extra kosten. Resultaat: de burger heeft geen 
enkel vertrouwen meer in het openbaar bestuur.

Zandvoort staat op omvallen: zou de coalitie 
de ambitie en de knowhow hebben om Zand-
voort uit het slop te halen?

Een nieuwe attractie!

Gert-Jan Bluijs en Gijs de Roode in actie 
tijdens een van de bewoners avonden.

Zan dvoo r t
Ben t veld &
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Gijs de Roode, 24 jaar, leraar Aardrijkskunde en raadslid voor het CDA in Zandvoort:
“Volgens mij wordt er al een heleboel georganiseerd aan culturele activiteiten in Zandvoort. Of het 
genoeg is, dat weet ik niet. Ik denk wel dat er behoefte is aan een nieuwe ruimte waar de mogelijk-
heid is om verschillende culturele activiteiten te organiseren, want dan kan het aanbod vanzelf gaan 
groeien. Denk bijvoorbeeld aan het gebouw De Krocht, dat mag van mij best eens opgeknapt worden, 
waarna in de hernieuwde Krocht een goede cabaretier kan komen te staan als openingsact!”
 
Thomas van Gameren, 24 jaar, studeert Communicatie en werkt bij restaurant La Fontanella:
“Ik denk dat hier inderdaad meer aandacht voor mag komen. Ik weet nog dat een aantal jaar geleden 
de Lama’s speelden in het Circus Theater. Dit was erg populair en een groot succes. Ik weet alleen niet 
of je de zalen vol krijgt als je met regelmaat theatervoorstellingen in Zandvoort laat spelen. Ik denk 
dat men het gewoon eens zou moeten proberen. Haal maar eens een half jaar wat goede voorstel-
lingen naar Zandvoort en maar kijken wat er gebeurt.”

Jurre Reijenga, 23 jaar en werkt bij de beveiliging op Schiphol:
“De jeugd heeft de toekomst, zeggen ze altijd. Maar de gemeente doet vrij weinig naar mijn mening 
om de Zandvoortse jeugd te ontwikkelen van tussen de 10 en 18 jaar. Het beste is om dan te kijken 
wat er in deze leeftijdscategorie speelt en daarop in te spelen met wedstrijden, feesten en culturele 
evenementen. Mooi citaatje van Johan Cruijff, ‘Het is noodzakelijk dat iedereen er is om het meeste 
uit zichzelf te halen, wat dat dan ook mag zijn’. En zo ontwikkel je de Zandvoortse jeugd alleen maar 
en dat zal zich ooit wel terug betalen.”

Google eens op ‘theater’ en 
‘Zandvoort’ en je krijgt bar 
weinig links. Een enkele ca-
baret try-out in het Circus 
Theater en Jazz in Theater 
De Krocht. Dit theater is ei-
genlijk ideaal en zou vaker 
gebruikt kunnen worden 
als klein plaatselijk thea-
ter, waar ook dans, cabaret, 
muziek en jeugdtheater ver-
toond kunnen worden. Wij 
van de JONG-pagina zijn van 
mening dat er meer gepro-
grammeerd mag worden op 
cultureel gebied en de ideale 
locaties hiervoor zijn bijvoor-
beeld De Krocht en het Circus 
Theater. Maar hoe denkt het 
panel hierover? Hebben zij 
ook behoefte aan meer cul-
tuur in Zandvoort of vinden 
zij het bijvoorbeeld prima om 
naar Haarlem te gaan voor 
theater en muziek? Deze 
week geven Gijs, Thomas en 
Jurre hun reactie.

JONG!

 

Wanna be 
famous! 

Niks leukers dan op de bank 
lekker te kijken naar program-
ma’s als Idols of So you think 
you can dance? De jacht naar 
het nieuwe danstalent, musi-
calster of idool van Nederland 
is in volle gang. Duizenden 
talentvolle en minder talent-
volle deelnemers melden zich 
aan. Dit zijn de ‘wannabe’s 
of the rich and the famous’. 
Allemaal dromen zij van een 
succesvolle carrière in de 
schijnwerpers. En het mooi-
ste is: wij kunnen alle ups en 
downs van deze deelnemers 
volgen. Net als bij een goede 
film, boek of toneelstuk wil-
len we graag weten hoe het 
afloopt. Bij elke afvalronde 
zitten we op het puntje van 
onze stoel. We sms-en onze 
stemmen door, zodat onze 
favoriet doorgaat naar de vol-
gende ronde. Sommigen leg-
gen weddenschappen af. Niet 
voor het geld, maar gewoon 
voor de gein. Maar vooral om 
te kunnen zeggen: “Ik zei het 
toch? … is de beste!” 

Bij Op zoek naar Evita heb ik 
me suf zitten sms-en. Mijn fa-
voriete wannabe musicalster 
was Suzanne. Ze kon niet al-
leen ontzettend mooi zingen, 
maar ze kwam ook heel erg 
sympathiek over. Niet alleen 
op televisie, maar ook in het 
echt. Ik zag haar vaak in de 
tram zitten. Een onopvallen-
de, vriendelijke jonge vrouw 
met een dijk van een stem. 
Maar wie het programma niet 
volgde zou vast niet kunnen 
vermoeden dat zij wel eens 
de nieuwe Simone Kleinsma 
zou kunnen worden. Het 
minste wat ik voor haar kon 
doen was mijn stem op haar 
uitbrengen. Het kostte me 
wat euro’s, maar dat had ik er 
wel voor over. De finale was 
superspannend. Helaas, ze 
werd tweede, maar ze heeft 
nu wel een rol gekregen in 
Les Miserables. Zij blij, ik blij. 
Misschien heeft het stem-
men dan toch zin 
gehad? Ach ja, laten 
we het daar maar bij 
houden!

Donderdag 23 oktober: 
Elke donderdagavond in Het Patronaat: LOS! DJ 
Paullie & Co draaien de lekkerste, vetste, gezellig-
ste en hipste beats uit hun collectie. Tijd: 23.00 tot 

04.00 uur. Toegang (18+): € 5,- Heb je een studen-
tenkaart? Dan heb je mazzel: free entrance!

Vrijdag 24 oktober:
Op 24, 25 en 26 oktober staat Haarlem in het 
teken van het Salsa Festival Haarlem 2008. Er 
is van alles te doen op het gebied van Salsa. 
Er worden workshops gegeven. Je kunt naar 
spectaculaire shows kijken. En natuurlijk lek-
ker dansen op muziek van dj´s vanuit de hele 
wereld. Het openingfeest op vrijdag 24 ok-
tober vindt plaats in het Patronaat met een 
live optreden van de Colombiaanse formatie 
La-33 en DJ Lubi en DJ Andreas. 26 oktober is 
het salsa Farewell Party in de Philharmonie. 
Voor meer informatie: www.salsafestival.nl. 
Tijd: 21.00 tot 00.00 uur. Toegang: € 15,-

Zondag 26 oktober: 
Krijg je maar geen genoeg van salsa? De Salsa 
Festival Afterparty is op 26 oktober in de 
Stalker. Tegelijkertijd met Stalker´s Sunday’s 
Best: Whiplash & Da Vinci & Manolo. Twee 

feesten voor de prijs van één! Doen dus! Tijd: 
23.45 tot 05.00 uur. Toegang: € 5,-

I Know Where It’s @

‘Jong Zandvoort heeft behoefte aan een groter 
cultureel aanbod in het dorp’

De stelling:

columnTalk of the town

 S
ut

ia
h 

Uit je herfst-dip-tip! 

Uit je herfst-dip-tip nummer 2: 

Heb jij ook last van de herfstblues? De bladeren vallen van de bomen, het is koud buiten, 
het regent en het wordt sneller donker. Je hebt nergens zin in; wat nu te doen? Bij de 
pakken neer gaan zitten en lamlendig je bed in kruipen? Of toch iets gaan doen waar je 
lekker vrolijk en fit van wordt? Wij van de JONG-redactie gaan jou helpen om de saaie 
herfst door te komen en geven elke week een superhandige uit-je-herfst-dip-tip! 
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Waan je in een tropisch oord; 
breng een bezoek aan de zonnebank!

Want zonnen is gezond, zolang je het maar met mate doet! Uit wetenschappelijke hoek is 
gebleken dat zonnen de doorbloeding van je spieren en gewrichten bevordert, je huid verbe-
tert en je helpt te bewapen tegen een herfst- & winterdepressie. Maar het is vooral natuurlijk 
gewoon erg lekker om je een paar minuutjes over te geven aan die heerlijke zonnewarmte en 
te dromen over strand, palmbomen en cocktails!

Een of twee keer per week een kleine dosis zonlicht heeft een hoop positieve effecten op je 
lichaam en geest. Want wist je dat zonlicht verantwoordelijk is voor de aanmaak van vita-
mine D? Een vitamine die niet alleen onmisbaar is voor sterke botten, maar ook de kans op 
diverse ziekten en depressies verkleint. Bovendien heeft zonnen een ontspannende werking 
en zorgt het daarmee voor een rustgevend gevoel. Door regelmatig te ontspannen word je 
minder vatbaar voor virussen en andere ziektes die gedurende de herfst veel heersen en die 
jij absoluut niet in je lichaam wil hebben!

Last but not least wordt er onder invloed van UV-licht endorfine, wat ook wel het gelukshor-
moon wordt genoemd, aangemaakt in je hersenen. Dit gelukshormoon zorgt voor een goed 
humeur en geeft je vanzelfsprekend een gevoel van geluk. En laat dat nou net zijn wat je nodig 
hebt deze herfst! Ga je geluk dus op in de zonnebank, maar denk erom: met mate!

(advertentie)



2222

Even voorstellen: mijn opvolger

Dick, die de kost verdiende 
als vertegenwoordiger in 
vorkheftrucks, trouwde met 
een Zandvoortse. Ze kregen 
een zoon en een dochter. In 
zijn vrije tijd was hij voor-
zitter van de Zeeschuimers 
en speelde tafeltennis. 

Ter Heijden een baan als ad-
vertentieverkoper bij Buijze 
Pers en ging van lieverlee 
meer schrijven. Hij heeft 
veel ervaring in het verslaan 
van diverse onderwerpen. 
In januari stopte hij bij de 
‘conculega’. Dick heeft er erg 
veel zin in om zich voor de 
Zandvoortse Courant in het 
seniorennieuws te storten. 
Dick is ook zo’n pensionado 
die geen tijd heeft voor de 
geraniums. Hij speelt ta-
feltennis in competitiever-
band en is regelmatig op de 
badmintonbaan te vinden. 
Daarnaast heeft hij samen 
met zijn vrouw een bedrijfje 
waar hij mensen adviseert 
over het gebruik van voe-
dingssupplementen. Kijkt u 
maar eens op www.gezond-
heidaanzee.nl. 

Hartelijk bedankt!
Ik heb nu precies een jaar 
lang de 50plus-pagina met 
veel plezier geschreven. Veel 
van geleerd en interessante, 
leuke en lieve mensen ont-
moet. Graag wil ik Gillis en 
Peter Kok bedanken voor de 

Graag wil ik u voorstellen aan Dick ter Heijden, die van-
af volgende week de 50plus-pagina gaat schrijven. Dick 
woont al 43 jaar in Zandvoort en heeft jarenlang voor de 
Buijze Pers gewerkt als verslaggever en fotograaf.

Dick ter Heijden neemt het stokje over van Mitzi Visser

Scene uit Ja Zuster, Nee Zuster

Hij schreef stukjes over 
zijn sportclubs en stuurde 
die naar de Zandvoortse 
Courant. Een verslaggever 
was geboren.

Later, toen het wat minder 
ging in de vorheftrucks, kreeg 

vrijheid die zij me hebben 
gegeven om de pagina naar 
mijn eigen ideeën in te vul-
len. Ik bedank alle mensen 
van de organisaties waar 
ik zo fijn mee heb samen-
gewerkt en natuurlijk onze 
dorpsgenoten die aan mijn 
artikelen wilden meewerken. 
Ook heeft het me opgeleverd 
dat ik nu met een andere blik 
naar senioren kijk. Niks zie-
lige, aan de zijlijn van het le-
ven staande oudere mensen, 
maar mensen met een impo-
sante rugzak aan levenserva-
ring, die volop genieten en 
vaak veel bewuster met het 
leven omgaan. Gelukkig, nog 
maar een paar maandjes, dan 
ben ik ook vijftig. Zandvoort 
is een leuke plaats om ouder 
te worden. En wij beschikken 
over bijzondere ingrediënten 
voor een goede gezondheid: 
strand, zee en duinen. 

Met een gerust hart geef ik 
het stokje over aan Dick ter 
Heijden, wens hem succes en 
vooral net zo veel plezier als 
ik heb gehad in het schrijven 
van deze 50plus-pagina! 

50 plus pagina door Mitzi Visser
   50plus@zandvoortsecourant.nl

Een rusthuis vol herrie

De eerste van de 20 afleve-
ringen vond plaats op 3 sep-
tember 1966, om vijf uur ’s 
middags en de laatste op 7 
september 1968. Hoofdrollen 
werden o.a. gespeeld door 
Leen Jongewaard (Gerrit), 
Piet Hendriks (de ingenieur) 
en Barry Stevens (Bobby). 
Daarnaast was er in elke af-
levering een gastrol voor een 
bekende Nederlander: Johan 
Kaart, Ko van Dijk en Hans 

rol van Leen Jongewaard. 
Opa was een ex-inbreker die 
wegens hoge leeftijd zijn 
beroep niet meer kon uitoe-
fenen en daardoor ‘verplicht’ 
op het rechte pad was. “M’n 
opa, m’n opa, m’n opa, in heel 
Europa was er niemand zoals 
hij!”

Veel liedjes uit de serie haal-
den de top-40 en er wer-
den 4 lp’s uitgebracht die 
bijna allemaal goud wer-Boskamp als Griekse gastar-

beider. De bekendste BN’ er 
was wel Wim Sonneveld, die 
naast zichzelf nog vijf andere 
rollen speelde. Velen van ons 
zullen zich liedjes herinneren 
als: ‘Stekkie van de Fucsia’, ‘In 
een rijtuigie’, met de destijds 
schokkende tekst “en maar 
kijken naar de kónt van het 
paard” en ‘De kat van ome 
Willem’. In aflevering 5 kwam 
Opa ten tonele, een dubbel-

Dit artikel gaat niet over het Huis in de Duinen of A.G. Bo-
daan, maar over een populaire VARA-kindermusical uit de 
roerige 60-er jaren met teksten van Annie M.G. Schmidt 
en muziek van Harry Bannink. De verwikkelingen vonden 
plaats in een Rusthuis, dat met krachtige hand geleid werd 
door de ‘Groningse’ zuster Klivia, gespeeld door Hetty Blok. 
“Niet met de deur’n slaan, niet op de stoel’n staan.” “Ja 
Zuster, Nee Zuster.”
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Hobby-vogelaar 

mijn lust en mijn leven

Marianne van der Stoop

Bekend gezicht? Marianne deed jarenlang vrijwilligerswerk 
op de Nicolaasschool, waar haar dochters op zaten. Ook 
zong ze bij het Zandvoorts Vrouwenkoor, speelde golf en 
deed veel aan andere buitensporten. Velen van u kennen 
haar als de receptioniste van de woningbouwvereniging 
EMM waar ze in april na 14 jaar met VUT is gegaan. 

“Kijk, een Staartmees. Die is vast niet alleen, ze leven in troep-
jes.” We zijn nog geen drie stappen de duinen in of ze loopt al 
vogels te spotten. Van september tot en met april telt ze 1 keer 
per maand, samen met haar vriendin Christien Kemp, water-
vogels in het infiltratiegebied van de Waterleidingduinen. 
Daar mogen toch geen bezoekers komen? “Wij lekker wel”, 
lacht ze, “omdat wij de tellingen doen voor Waternet, de be-
heerder van het duingebied.” De gegevens worden ook ver-
zameld door SOVON, een landelijke organisatie die vogeltel-
lingen organiseert en bijhoudt waar, welke en hoeveel vogels 
er overal in Nederland voorkomen. Ze brengen de soorten 
letterlijk in kaart zodat de territoria zichtbaar worden en zien 
zo of populaties toe- of afnemen.

Verschillende tellingen 
Er zijn verschillende tellingen waar Marianne haar me-
dewerking aan verleent. Tijdens het BMP, Broedvogel 
Monitoring Project, inventariseert ze broedvogels in het 
Rozenwaterveld, samen met vogelvriendinnen Emmy en 
Linda van maart tot half juni. “Erg leuk om vanaf begin 
maart steeds meer vogels te zien terugkeren naar hun oude 
biotoop. Fantastisch om ’s morgens voor zonsopgang te 
lopen in een stil gebied met reeën, damherten, konijnen en 
natuurlijk zoveel vogels. Ik heb er wel 42 soorten geteld”
Op 17 januari 2009 is er de internationale Midwintertelling 
van watervogels. En 1x per jaar ‘doet’ Marianne de PTT-
telling voor Zandvoort. PTT betekent in dit geval geen 
Putje graven, Tentje opzetten en Tukkie doen, maar Punt 
Transect Tellingen. Ruim 300 waarnemers tellen jaarlijks 
400 routes. Mariannes route loopt vanaf de spoorbomen, 
via Vondellaan, Centerparks, Zandvoort Noord, naar het 
bunkerpark aan de Van Uffordlaan en weer terug. Dus als 
u haar ziet lopen: sssttttt, ze telt vogels. 

den. Ondanks de jarenlange 
stroom van verzoeken tot 
herhaling van ‘Ja Zuster, Nee 
Zuster’, heeft de VARA altijd 
beweerd dat al het materiaal 
verbrand of zoek was… Maar 
er is ook goed nieuws voor de 
fans: in 2010 zal de musical 
uitkomen, geproduceerd 
door V&V entertainment 
van Albert Verlinde, met 
Anick Boer in de hoofdrol van 
zuster Klivia. We moeten nog 
wel veel nachtjes slapen…

Marianne van der Stoop houdt enorm van de natuur. 25 Jaar 
geleden nam ze deel aan een excursie van de Vogelwerk-
groep Zuid-Kennemerland en raakte gefascineerd door vo-
gels. Door de vele excursies en bijeenkomsten, maar ook 
door het bestuderen van CD’s en DVD’s van Nederlands 
bekendste vogelaar Nico de Haan, breidde ze haar kennis 
over vogels uit. Deze kennis benut ze tijdens de vele vogel-
tellingen die ze gedurende het hele jaar doet.

Locatie Noord Locatie Centrum
Flemingstraat 55 Willemstraat 20
2041 VW Zandvoort 2042 VB Zandvoort
Tel: 023 574 03 30  Tel: 023 571 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl 
cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl 
info@pluspuntzandvoort.nl 

AlzheimercAfé in het wijksteunpunt 
woensdag 5 november. Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar. 
Om 19.30 start de informatie rond een specifiek thema. Wij 
sluiten om 21.00 uur. U kunt voor vervoer gebruik maken 
van de Belbus tel: 5717373.

expositieruimte
Het wijksteunpunt biedt een laagdrempelige expositie-
ruimte; het wil een laagdrempelig podium voor aankomend 
talent zijn. Met name (jonge) kunstenaars die nog niet zijn 
opgenomen in het gangbare kunstcircuit worden uitgeno-
digd om bij Pluspunt een tentoonstelling te realiseren. 
Wanneer u interesse heeft om bij ons te komen exposeren, 
neem dan contact op (023-5740330).

kinderdisco
Ook dit seizoen draait de langstlopende kinderdisco van 
Zandvoort weer op volle toeren. Een DJ zorgt met muziek 
dat alle kinderen lekker kunnen dansen en springen. Een 
groep ervaren vrijwilligers,onder leiding van een beroeps-
kracht van Pluspunt, begeleidt deze avond en maakt er elke 
keer een feest van. Elke maand is er weer een ander thema-
feest, zoals b.v. een pyamaparty, valentijnsfeest, sprookjes-
avond en een playbackwedstrijd. De kinderdisco is er voor 
kinderen van 6 t/m 10 jaar. Tijdens de disco kunnen de 
kinderen snoep, chips en drinken kopen. Eén glas limonade 
is bij de prijs inbegrepen. Prijs: € 1,-- 
De volgende disco is vrijdag 7 november en heeft als thema 
Hollywood!! Kom verkleed dan we maken er een leuk 
feestje van…..

Vrijdag 7 november 19.00-21.00 uur in noord naast de 
vomar

wijksteunpunt spreekuren
- medial
Bloedafname en trombosedienst: maandag en donderdag 
tussen 8.15 uur en 11.00 uur kunt u terecht in het wijk-
steunpunt (Andere dagen in het Huis in de Duinen).
- loket zandvoort 
Iedere donderdagochtend van 09.00-11.00 uur.
- wijkmeesters emm 
Dinsdag 15.00-16.00 uur
- cliëntenservice zorgcontact
Maandagochtend 10.00-12.00 uur. 
- helpdesk compunic/pluspunt
Iedere dinsdag tussen 14.00 en 16.00 uur voor uw vragen 
en problemen.

Spreekuren deze maand om vast in uw agenda te noteren:
politie : 4 en 18 november 19.00-20.30 uur /11 en 
  25 november 15.00-16.30 uur
juridisch : 14 en 18 november van 19.00-20.30 uur
Geheugen : 6 en 20 november 11.00-12.00 uur

beeldschone, mondaine zus 
Julia en de levenswijze van de 
upperclass. Het meeslepen-
de verhaal vol onderhuidse 
spanning wordt in een tot in 
perfectie doorgevoerde stijl 
gespeeld.

De film vertelt het verhaal 
van de jonge Charles Ryder, 
die tijdens zijn studie in de 
turbulente jaren twintig de 
charismatische Sebastian 
ontmoet. Tussen Charles 
en Sebastian ontstaat er 
een hechte vriendschap. 
Sebastian maakt onder-
deel uit van de Engelse 
aristocratie, en Charles 
laat zich al snel verlei-
den tot deze rijke we-
reld vol pracht en praal. 
Gecharmeerd door deze 
omgeving en verblind door 
Sebastians mooie zus Julia, 
raakt hij steeds nauwer be-
trokken bij hun stormachtige 
familieperikelen. Brideshead 
Revisited draait om de liefde 
van Charles. Voor zijn beste 
vriend Sebastian, diens 

Brideshead Revisited

Voelt u zich eenzaam? 
Heeft u meer hulp of zorg nodig? 
Staat u op een wachtlijst voor opname in  
een verzorgings- of bejaardentehuis,  
maar wilt u eigenlijk het liefst zelfstandig  
blijven wonen?

Wij bieden aan:
Een prachtig, aangepast appartement, 
met schitterend uitzicht (september 2008 
geheel vernieuwd)
 - voor maximaal 2 personen
 - een riante eigen slaapkamer
 - 24 uurs verzorging  

  (zorgverleners wonen ernaast)
 - maaltijden geheel naar eigen keuze
 - huisdieren mogen mee

Wij vragen:
Een oudere hulp- of zorgbehoevende  
vrouw met ciz-indicatie
 - bij voorkeur roken, omdat de  

  1e bewoonster rookt
 - € 600 p.m. voor kost en in woning
 - pgb budget voor 24 uurs zorg
 
Komt u gerust eens geheel 
vrijblijvend een kijkje nemen:

Hoekappartement in gebouw 

Mezgerstede, 2e etage 

Mezgerstraat 131, 2041 HW Zandvoort

Tel  : 06-5266 0966

Email : e.timmer@versatel.nl

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

De informatie pagina van de sportraad
www.sportinzandvoort.nl

Toch is The Lions veel meer 
dan de eerste teams alleen. 
Zowel bij de dames als bij 
de heren zijn meerdere 
teams op een recreatief 
niveau actief. Spelvreugde 
beleven in een teamsport 
staat voorop, al gaat dat 
niet ten koste van de pres-
taties. In de recreatieve 
categorie zijn namelijk 

Na een aantal jaren te 
gast te zijn geweest bin-
nen Zandvoort maar ook 
erbuiten, kunnen de leden 
nu op hun eigen terrein 
gastheer spelen voor an-
dere verenigingen en voor 
de ‘wedstrijdboulers’. Tevens 
is er nu de mogelijkheid om 
voor en na het spelen in de 
kantine van een drankje en 
een hapje te genieten.

Jeu de boules wordt ten on-

regelmatig Zandvoortse 
kampioenen te noteren. 
The Lions heeft tevens een 
bloeiende jeugdafdeling, 
waar vele trainers, coa-
ches en enthousiaste ou-
ders zich inzetten om de 
meisjes en jongens op een 
goede wijze te begeleiden. 
Ook wordt er bij de jeugd 
op niveau gebasketbald en 

rechte geassocieerd met op 
leeftijd zijnde mensen. Niets 
is namelijk minder waar. 
Landelijk zijn er competities 
in drie jeugdleeftijdsklassen: 
aspiranten, pupillen en juni-
oren. Ook jeu de boulesver-
eniging Zandvoort wil graag 
de jeugd kennis laten maken 
met hun sport. Daar is alle ge-
legenheid voor. De club speelt 
onderlinge wedstrijden op de 
dinsdag- en zaterdagmiddag 
van 14.00 uur tot 17.00 uur. 

Basketbalvereniging The Lions Jeu de boulesvereniging Zandvoort: 
een club met ambitie zijn er diverse teams kam-

pioen geworden.

Je kunt basketball ook tot 
op hoge leeftijd actief beoe-
fenen. Het veteranenteam 
van The Lions, spelend on-
der de naam Flamingo’s, 
bestaand uit oud-eredivisie 
en Nederlands teamspelers 
waarvan sommige nog uit 
de gouden jaren van The 
Lions. Zij komen uit in de 
Rayon veteranencompe-
titie en zijn vorig seizoen 
kampioen geworden. Een 
thuiswedstrijd van deze 
balvirtuozen is een bezoek 
aan de sporthal meer dan 
waard! In 2008/2009 richt 
Lions zich extra op de jeugd. 
Voor de 36e keer zal het 
schoolbasketbaltoernooi 
worden georganiseerd en 
zal samen met sportser-
vice Heemstede-Zandvoort 
weer het WhozNext en de 
jeugdsportpas worden ge-
organiseerd. Tevens staan er 
diverse gezellige toernooien 
op de agenda. Voor meer in-
formatie over The Lions zie: 
www.thelions.nl.

Op vrijdagavond vanaf 19.00 
uur kan er bij kunstlicht ge-
speeld worden.

Op woensdagmiddag wordt 
er vaak een toernooi tegen 
een andere vereniging ge-
speeld. Dat kan nu op de 
nieuwe accommodatie aan 
de Thomsonstraat. De vereni-
ging is lid van de Nederlandse 
Jeu de Boules Bond (NJBB) 
waardoor er wedstrijdteams 
geselecteerd kunnen worden. 
Alle leden van de  vereniging 
kunnen vanaf nu dan ook een 
licentie van de bond krijgen 
om op grote toernooien te 
spelen.

Loopt u gerust eens bin-
nen tijdens de hierboven 
genoemde tijden en doet 
u kosteloos eens een keer 
mee. Laat u verrassen door 
het spel en laat u zich eens 
volledig informeren. Voor 
algemene informatie kunt 
u terecht op www.njbb.nl. 
Meer informatie over jeu de 
boulesvereniging Zandvoort 
kunt u krijgen bij voorzitter 
a.i. Ab Reurts (023-5715071) 
of via de website www.jeu-
deboules-zandvoort.nl.

Het eerste damesteam van The Lions speelt al jaren in de 
eerste Rayonklasse, echt een behoorlijk niveau, en eindig-
de tot nu toe altijd in de top. Ook het eerste herenteam 
heeft de afgelopen jaar fantastisch gepresteerd. Nadat 
het vrijwillig uit de 1e Rayonklasse degradeerde naar de 
district 2e klasse, werd het vorig seizoen fluitend kampi-
oen en mocht van de bond de 1e districtsklasse overslaan; 
zij spelen nu in de 3e Rayonklasse.

Sinds bijna twee kan jeu de boulesvereniging Zandvoort 
gebruikmaken van hun eigen complex. Een complex waar 
men om meerdere redenen met recht trots op is. Ten eer-
ste is het schitterend gelegen aan de voet van een met 
dennen begroeid duin. Ten tweede omdat het een groot 
aantal banen heeft en ten derde, en de reden om het 
meest trots op te zijn: het is volledig door de eigen leden 
aangelegd.

LiZa bridgedrive druk bezocht Ladiesday voor het goede doel

Een paar oude vertrouw-
de locaties waren o.a. De 
Koffieclub, Hong Kong en 
café Neuf, maar ook zaken 
die voor het eerst de deu-
ren gastvrij, zoals Asian 
Delights en de Kippetrap, 
werden bezocht.

Het overgrote deel van de 
inschrijvingskosten is als 
vanouds bestemd voor 
een goed doel en dit jaar 
kan het flinke bedrag van 
€ 4000,- tijdelijk op de 
bankrekening bijgeschre-
ven worden! Een mooi 
resultaat. Eveneens een 
mooi resultaat boekte het 
winnende bridgepaar Cabri 

Bij de ladies is het gebrui-
kelijk dat er onder bepaalde 
voorwaarden kan worden 
afgezegd voor een wed-
strijd waarvoor is ingeschre-
ven. Tot 24 uur vooraf kan 
dit gratis, daarna moet een 
afzegfee van € 2 worden be-
taald. Dit bedrag gaat in een 
pot en is bestemd voor een 
goed doel. Tijdens een spe-
ciaal georganiseerde ‘Goed 
Doelwedstrijd’ geldt een 
verhoogde wedstrijdfee en 
ook dat bedrag wordt in de 
pot gestort. 

In overleg met de deelneem-
sters is dit jaar de keuze ge-
vallen op het Thomashuis 
Zandvoort in de Zuiderstraat. 
Een Thomashuis is een klein-

& Kers uit Eindhoven, dat 
maar liefst een score van 
71,67% wist te behalen. Dit 
was ruim voor de nummer 
twee, het paar Hulsebosch 
& Posthuma met 63,36%. 
Over het algemeen werd 
er ook hoog gescoord. Het 
beste Zandvoortse paar, 
Mark Holtrop en Tom 
Minderhoud (die nog nooit 
samen hadden gespeeld!), 
bereikte met 61,67% een 
fraaie 8e plaats. Ook een 
compliment verdienen Roos 
Piller en Inge Wardenier, die 
met 60,13% op de 11e plaats 
eindigden. Een groot con-
trast met het paar dat als 
hekkensluiter met 30,55% 

schalige woonvoorziening 
voor mensen met een ver-
standelijke beperking en 
functioneert als een klein 
bedrijf. De zorgondernemers, 
in Zandvoort zijn dat Nicole 
van Troost en Shahin Ansari, 
hebben een eigen kijk op 
deze zorg, een combinatie 
van persoonlijke betrokken-
heid en professionaliteit. 
De financiering vindt plaats 
door middel van PGB’s (per-
soonsgebonden budget-
ten) en inmiddels is er een 
landelijk netwerk van deze 
woonvormen in Nederland 
ontwikkeld. 

Het Thomashuis in Zandvoort 
is gevestigd in het voorma-
lige Tritonhotel en bestaat 

Op een zeer druilerige zondag, 26 oktober, vond in het dorp alweer de zevende hore-

cabridgedrive plaats. In dit jaarlijkse evenement, georganiseerd door de Lions afdeling 

Zandvoort, vonden in totaal 148 paren een warm en droog onthaal gedurende de zeven 

ronden in de acht deelnemende horecalocaties. 

Voor het derde achtereenvolgende jaar organiseert het wedstrijdcomité van de golfende 

dames van ZGC Sonderland/OGZ een wedstrijd voor een goed doel. Dit jaar is gekozen 

voor het Zandvoortse Thomashuis om een geldbedrag voor in te zamelen.

Op jonge leeftijd maakte Cees al kennis met het slagersvak. 
“Mijn vader heeft de slagerij in 1934 overgenomen. Als kleine 
jongen van ongeveer veertien jaar hielp ik hem vaak in de 
winkel. Ik heb veel van mijn vader geleerd. Hij was een echte 
vakman. Op een gegeven moment begon ik het slagersvak 
steeds leuker te vinden en uiteindelijk besloot ik om ook 
slager te worden”, herinnert Cees de beginjaren. Jaren later, 
in 1969, nam Cees samen met zijn broer de slagerij weer over 
van zijn vader. “Het vak is bij ons echt van vader op zoons 
doorgegeven. We hebben de naam Vreeburg dan ook hoog 
te houden”, lacht Cees. Naar eigen zeggen zal het hem ook 
nooit gaan vervelen. “Ik vind het een heerlijk vak, omdat er 
veel bij komt kijken. Het is een afwisselend en uitdagend 

beroep. Je hebt als slager natuurlijk veel contact met 
de klanten. De winkel moet er goed uit zien en we moe-
ten ervoor zorgen dat onze producten voldoen aan de 
verwachtingen”, legt Cees uit. 

Ieder jaar doet de slagerij mee met de landelijke kampi-
oenschappen. “We hebben meerdere keren prijzen ge-
wonnen met onze gekookte worst, hammen en andere 
specialiteiten. Dat is een groot compliment, want dat 
geeft aan dat wij onze klanten kwaliteit bieden”, aldus 
Cees. Slagerij Vreeburg heeft naast vlees en vleeswaren 
ook een ruim assortiment aanverwante producten en 
kant en klare maaltijden. 

ZandvoortPas
Voor ZandvoortPashouders heeft Slagerij Vreeburg een 
mooie aanbieding. Let op: 100 gram leverkaas, 100 gram 
katenspek en 100 gram rauwe ham samen voor slechts  
€ 3,25. Slagerij Vreeburg & Zn vindt u in de Haltestraat 54, 
tel. 5712451.

Bij Slagerij Vreeburg in de Haltestraat staan kwaliteit, klantvriendelijkheid en service hoog in het vaandel. Tijdens 
de landelijke kampioenschappen valt slagerij Vreeburg regelmatig in de prijzen met hun eigen gekookte worst, 
hammen en andere specialiteiten. Slagerij Vreeburg kent een lange geschiedenis, die begint in het jaar 1892. 
“We leveren producten van topkwaliteit af, daar zijn we trots op”, aldus slager Cees Vreeburg. 

Topkwaliteit bij Slagerij Vreeburg & Zn

het ondanks de regen ge-
zellige Zandvoort moest 
verlaten.

De organisatie van de Lions 
wil graag, naast een dank-
zegging aan de sponsors 
en adverteerders, vooral 
Wim Veldhuizen van de 
Zandvoortse Bridgeclub be-
danken voor het vele werk 
dat hij belangeloos voor 
LiZa verricht heeft. Door de 
prima samenwerking kan 
Zandvoort weer bogen op 
twee goed georganiseerde 
bridgedrives, namelijk de 
stranddrive in de derde 
week van juni en deze ho-
recadrive.

uit vier verdiepingen. Er be-
vinden zich acht ruime zit-/
slaapkamers voor permanen-
te bewoners en daarnaast 
zijn er verschillende kamers 
beschikbaar voor dag-, week-
end- en vakantieopvang. Een 
gezamenlijke huiskamer en 
een ruime keuken vormen de 
kern van het huis. Juist voor 
die keuken zal de donatie, 
waarvan het uiteindelijke 
bedrag komende dinsdag 
bekend wordt gemaakt, ge-
bruikt gaan worden. Er wordt 
namelijk binnenkort een 
nieuwe oven aangeschaft.

Kortom, het Thomashuis 
Zandvoort is een uitstekende 
keuze van de ‘golfladies’ om 
als goed doel te stellen! 



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

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Aanbod geldig tot en met woensdag 5 november 2008 
en alleen in onze vestiging te Zandvoort.

Raadhuisplein 2,  Telefoon:  023 - 57 12 865
Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

Lekkere 
worteltjes, 

prima 
aardappeltjes, 

een lekker 
stukje spek...

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

200 gram van 5.60 voor

Marsepein 
hutspot

3.6060
OP=OP

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

Room-borstplaat
zakje 150 gram
op vertoon van 
uw pas € 3,50

Echte boeren Geitekaas
AF! Chèvre d’Or

met gratis 50 gr druiven tapenade
nu voor maar € 5,95

Hele maand november:
Malse Ierse kogelbiefstukken

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

www.slagerijhorneman.nl

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2008

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-ad-
vertentie) plaatsen.

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

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

 Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

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

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) 

Broodje naar keuze met 
een kop koffie 5 euro!!

GRAND CAFÉ 25

Kerkstraat 25 - Tel. 5713510

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

Nieuwe collectie Bam Bam binnen!

pashouders 5% korting op de gehele collectie

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

10% Korting op 
een massage
Kijk op www.newwaves.nl

023- 571 32 55 of info@newwaves.nl 

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

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes

Top	3!
3x 100 gram vleeswaren

Leverkaas	+
Katenspek	+
Rauwe	ham

€	3,25
Haltestraat	54	-	T.	023-5712451

Hele maand november
op vertoon van uw pas

2e artikel voor
de halve prijs!

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

Vrijdag koopavond

Leuke Sinterklaas- 
en Kerstkadootjes 
w.o. schilderijen, beelden, 

kerst raam stickers,
kadobonnen, kransen, sieraden,

penselen, canvasdoeken,
verf (olie, aquarel en acryl)

kerstlint, houten kerstboompjes,
découpage, mozaïk, 3D etc.

Gasthuisplein 6 
(naast het Circus)

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Op vertoon van de ZandvoortPas

een fles huiswijn i.p.v. € 17,50
voor € 16,- (wit, rood of rosé)

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

ontdek een nieuwe ervaring van welzijn!

10% korting op een 
voet-reflexmassage

massageservice ook aan huis
www.nympheia.com

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

Hele maand november 
voor ZandvoortPashouders:

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Bij aankoop van 
een bril met varilux glazen 

handgemaakte wijnglazen cadeau

Chaozzz - Schoolstraat 3
Woensdag gesloten

Van maat 34 
tot en met 
maat 56

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

Betaalbare mode 

voor jong en oud

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

10% korting op
alle cartridges

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand november

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen, ook Fleurop bestellingen
Specialist in bloemwerk voor alle gelegenheden

Maandag gesloten.
Di t/m vrij: 10.00 - 18.00 uur
Za: 10.00 - 17.00 Zo: 12.00 - 17.00 uur

Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel.: 023 5720042
www.bloemenaanzee.nl

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Op vertoon van de pas geen  
afmeldkosten bij APK Keuring
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Van Riet eindelijk kampioen

“Pas in de uitloopronde en in de Audi S bocht kwamen de 
emoties los. Iedereen in mijn naaste omgeving was ermee 
bezig geweest. Ik geloof dat bijna iedereen mij deze titel wel 
gunde”, aldus een licht geëmotioneerde Van Riet, “ik heb prima 
steun gehad van mijn teamgenoten Marcel Duits en Sandra 
van der Sloot.” Het onthaal voor de kersverse kampioen was 
indrukwekkend. Alle rijders stopten voor de hoofdtribune en 
het feestvarken zelf mocht het dak van zijn auto bestijgen.

BMW 130i cup
In de Samsung BMW 130i cup ging de titel naar Bas Schothorst. 
In de eerste race kwam hij in het stuk niet voor. In de tweede 
race werd hij derde voor teamgenoot Tim Coronel die in de 
eerste race zijn teamgenoot nog tot op drie punten wist te 
naderen. Uiteindelijk werd Coronel tweede en werd Bertus 
Sanders met een mooie tweede race, derde in het eindklas-
sement. Opvallend was de rentree van Zandvoorter Ron Swart 
die plaatsgenoot Dillon Koster verving. Koster had verplich-
tingen op Hockenheim.

BRL 
De titel in de BRL V6 ging naar Donald Molenaar. De inwoner 
uit Soest had een behoorlijke voorsprong en had aan een twee-
de plaats genoeg om de titel op zak te hebben. Teamgenoot 
Sandor van Es won beide races, terwijl Molenaar in de tweede 
race niet meer bij de voorsten meestreed. In de BRL Light ging 
de titel naar Marijn van Kalmthout. De Hoofddorper werd in 
de eerste race nog tweede, maar in de tweede race wist hij de 
winst op te eisen. Van Kalmthout had wel enige moeite met 
Michel Schaap die de titel niet zomaar cadeau gaf, omdat 
er volgens Schaap ook voor podiumplekken werd gestreden. 
Zandvoorter Theo Stor was voorin te vinden, maar wist net 
niet tot een podiumplek te komen. De andere Zandvoorter, 
Peter Furth, moest met een defecte ruitenwisser de eerste 
race nog staken, maar in de tweede race reed de Zandvoorter 
naar een verrassende derde plek.

Swift Cup 
Jeroen den Boer haalde zijn eerste titel in de Formido Suzuki 
Swift Cup op een wel heel bijzondere wijze binnen. De laatste 
race werd in de laatste fase onder de safety car afgewerkt, 
nadat het licht was ‘uitgegaan’ op het circuit. Afgezien dat het 

autosport 

Acht jaar heeft hij er op moeten wachten, maar eindelijk 
mag Castricummer Pim van Riet zich nationaal kampioen 
noemen. Met een bijna doodgeslagen biertje kwam de oud-
gediende uit de stal van Equipe Verschuur het mediacentrum 
in om zijn verhaal aan de schrijvende pers te vertellen. 

Spektakel tijdens de Swift cup | Foto’s: Chris Schotanus

De door Auto Strijder gesponsorde Golf van equipe Morien/Duivenvoorde

bijzonder was, kwam het de strijd voor de titel niet helemaal 
ten goede. Sandra Douma probeerde het nog wel, maar toen 
de safety car de baan op kwam was het gebeurd. De laatste 
race werd gewonnen door de neef van Bas Schothorst, Pieter 
Schothorst, omdat de winnaar van de eerste race, Hans Bos, 
zich verslikte.

Toerwagen Diesel Cup
Een opmerkelijke prestatie was de overwinning van 
Volkswagenrijders Ronald Morien en Ferry Duivenvoorde. De 
equipe, gesponsord door de plaatselijke Volkswagendealer 
Auto Strijder, heeft op de laatste race van dit seizoen een 
knappe overwinning behaald in de Toerwagen Diesel Cup. 
Gestart vanaf de twintigste positie klom het duo in een mum 
van tijd op naar de tweede positie. Na de rijderwissel werd 
de leidende Seat van Quint Engel en Dennis de Groot naar de 
tweede plaats verwezen en stelde de laatste overwinning van 
het jaar zeker. De reeds gekroonde kampioenen Marc Koster 
en Bertus Sanders sloten het seizoen af met een derde plek 
op het podium. 

SV Zandvoort zaterdag op stoom

Noodgedwongen kon trai-
ner Piet Keur niet met zijn 
sterkste opstelling beginnen. 
Maurice Moll zit een straf van 
drie wedstrijden uit vanwege 
zijn rode kaart in de slotfase 
van de thuiswedstrijd tegen 
Monnickendam en zowel 
Ronald Kaales als Sander 
Hittinger kampen met (lich-
te) blessures en werden uit 
voorzorg niet opgesteld. 
Raymon Hölzken kreeg hier-
door een basisplaats die hij 
echter al snel moest opgeven. 
Hij kreeg op een ongelukkige 
manier de bal hard tegen zijn 
gelaat en voelde zich duizelig 
waardoor Ivo Hoppe al in de 
39e minuut moest invallen. 

Hij zou een puike wedstrijd 
spelen.

De eerste helft was eigenlijk 
niet al te best van beide par-
tijen. Veel balverlies en onsa-
menhangend spel zorgden 
ervoor dat van een mooie 
wedstrijd geen sprake was. 
Zandvoort kwam zelfs op 
achterstand tegen de num-
mer 11 van de ranglijst. Niet 
scherp dekken en niet rea-
geren waren de basis waar-
door Robbie de Jonge uit een 
corner voor de thuisclub al in 
de 17e minuut zijn ploeg op 
voorsprong kon zetten. In 
deze fase van de wedstrijd 
was het weer de Zandvoortse 

sluitpost Boy de Vet die voor 
de zevende wedstrijd op rij 
zijn ploeg in de race hield.

In de tweede helft kwam een 
herboren Zandvoort in het 
veld. Hoewel in de openings-
fase van het tweede bedrijf 
ZCFC gevaarlijk bij het doel 
van Zandvoort kwam, stond 
De Vet zijn mannetje en 
van lieverlee kwamen onze 
plaatsgenoten op stoom. Dit 
resulteerde in de 56e minuut 
in de gelijkmaker. De ‘man-of-
the-match’ aan Zandvoortse 
kant, Nigel Berg, kon op een 
inzet van Hans Engl de gelijk-
maker aantekenen. Toen vijf 
minuten later Remko Ronday 
door middel van een, eigenlijk 
mislukt, schot SV Zandvoort 
op voorsprong kon brengen 
was het hek van de dam. Berg 
zorgde ‘eigenvoetig’ middels 
een schitterend stiftballetje 
voor de 1-3 waarna Hoppe en 
weer Berg de 1-5 eindstand 
lieten aantekenen. 

Door deze overwinning staat 
Zandvoort, virtueel, op de 
derde plaats. Deze kan defini-
tief worden als de inhaalwed-
strijd tegen WV-HEDW wordt 
gewonnen. Overige uitslagen 
2e klasse A: Amstelveen – 
Kennemerland: 2-1; DVVA – 
HBOK: 0-2; Marken – ZOB: 2-0 
en WV-HEDW – Swift: 0-2.

voetbal - zaterdag

voetbal - zondag

basketbal - heren

handbal - dames

Het zaterdagelftal van SV Zandvoort heeft afgelopen week-
end eindelijk eens laten zien uit wat voor hout het gesne-
den is. Na een moeizame eerste helft (1-0), won de formatie 
van Piet Keur met 1-5 van ZCFC. De nog jonge Nigel Berg 
was met drie doelpunten de grote man bij Zandvoort.

Zondagteam houdt lang stand

Lions heren winnen nipt 

Handbalsters starten met winst

Bijna was er afgelopen zondag in Haarlem een verrassing aan 
te tekenen. Het duurde tot diep in de tweede helft voordat 
het zondagelftal van SV Zandvoort moest capituleren. Toen 
echter tegenstander en titelkandidaat Olympia Haarlem in 
de 70e minuut op voorsprong kwam, was er geen houden 
meer aan. De thuisclub won alsnog afgetekend met 6-1.

Het herenteam van The Lions heeft ook in Alkmaar een nut-
tige, weliswaar nipte, overwinning geboekt. Tegen het nog 
puntloos onderaanstaande Alkmaar Guardians bleven onze 
plaatsgenoten aan de goede kant van de score, 67-70, maar 
hadden daar wel een verlenging voor nodig.

Het dameshandbalteam van ZSC heeft de opgaande lijn 
in de veldcompetitie, aan het begin van de zaalcompetitie 
voortgezet. In de Korverhal werd het Amsterdamse Vriend-
schap/TOB 4 met 18-14 verslagen.

Eigenlijk een goede presta-
tie van het elftal van trainer 
Jamal, dat in de voorgaande 
wedstrijden tegen mindere 
tegenstanders grote neder-
lagen leed. Zandvoort kon 
zelfs op voorsprong komen 
maar voor de thee was de 
stand weer in evenwicht. Het 
venijn zat hem duidelijk in de 

In het eerste kwart van 
de wedstrijd hadden de 
Zandvoortse heren geen 
moeite om de thuisclub bij 
te blijven. Weliswaar ging 
het kwart met 15-14 naar de 
tegenstanders maar moeite 
kostte het niet. Het tweede 
kwart echter, konden de 
Lions-heren geen vuist meer 
maken. De aanval was in-
zichtloos en de verdediging 
liet nogal wat steken val-
len waardoor er een 28-19 
ruststand op het scorebord 
stond.

Waar normaal gesproken het 
derde kwart het slechtste 
deel van de Zandvoorters is, 
was het nu de sterkste van 

Al bij de eerste de beste aan-
val gaf Daphina van Rhee 
de thuisclub een 1-0 voor-
sprong. Het geroutineerde 
Vriendschap/TOB wist snel 
gelijk te maken. Een weelde 
die slechts kort duurde want 
Romena Daniëls zorgde met 
twee doelpunten op rij voor 
3-1. Vooral Van Rhee ging on-

staart van de wedstrijd. Toen 
Bekir Arslan voor de thuis-
club in de 70e minuut roet 
in het eten gooide, 2-1, was er 
geen houden meer aan. De 
ploeg van oud-Zandvoorter 
Rob Buchel was nog vier keer 
in staat om de Zandvoortse 
goalie Matthijs Mans naar 
het net te sturen en behield 

deze wedstrijd. De verdedi-
ging werd feller en dat deed 
de aanval ook een stuk beter 
lopen. Bij een 48-47 stand 
ging het laatste kwart in. 
Lions ging ‘erop en erover’. 
Met nog twee minuten op 
de klok was de Zandvoortse 
voorsprong normaal ge-
sproken genoeg voor een 
overwinning, 58-65. Echter 
Alkmaar wenste niet te capi-
tuleren en wist in de laatste 
twee minuten van de wed-
strijd nog een driepunter en 
vier vrije worpen aan hun to-
taal toe te voegen waardoor 
er na vier keer tien minuten 
een gelijke stand ontstond. 
De noodzakelijke verlenging, 
basketbal kent in de competi-

verdroten door met scoren, 
waardoor de rust kwam 
met 9-5.

In de tweede helft leek het 
geroutineerde en fel strij-
dende Vriendschap/TOB nog 
even terug te komen, maar 
de Zandvoortse keepsters 
voorkwam dat de gasten 

Uitblinker Nigel Berg

daarmee het uitzicht op een 
eventueel kampioenschap. 
Het werd de zevende ne-
derlaag voor de geplaagde 
Jamal. 

De zondagvoetballers van SV 
Zandvoort spelen komende 
zondag thuis tegen koplo-
per Concordia dat afgelopen 
weekend met 5-3 te sterk 
was voor SVIJ.

Overige uitslagen 4e klasse D: 
Zwanenburg – Bloemendaal: 
1-3; Geel Wit DSK: 0-0; De 
Brug – Alliance: 4-0 en 
Ripperda – Schoten: 2-0.

tie alleen winnaars, speelden 
onze plaatsgenoten vrij sim-
pel uit. Zich de tijd gunnend, 
iedere aanval mag maximaal 
24 seconden duren, ontstond 
er een klein gaatje van drie 
punten die genoeg waren 
voor de overwinning.

Woordvoerder en selectie-
speler Milan v.d. Storm: “In 
de verlenging kwamen we 
op voorsprong en gebruikten 
daarna de volle 24 seconden 
voor onze aanvallen. Alkmaar 
had moeite te scoren en zo 
speelden we de wedstrijd 
netjes uit. Wat opvalt is dat 
we door training op de vrije 
worpen vooruit zijn gegaan. 
Waar we normaal gesproken 
van de 31 vrije worpen er 10 
omzetten in een punt, scoor-
den we nu 20 uit 31 (= 65%). 
Doe je dat niet, dan verlies je 
deze pot.” Topscorers: Ron v.d. 
Meij 26, Robert ten Pierik 14 
en Evert Bol 12.

meer dan één keer konden 
scoren. De score liep gestaag 
op tot uiteindelijk een 18-14 
eindstand op het scorebord 
verscheen. De overwinning 
was zeker groter geweest, 
als de Zandvoorters niet 
liefst acht  keer op paal en lat 
hadden geschoten. Daphina 
van Rhee was topscoorster 
met 8 doelpunten, gevolgd 
door Romena Daniëls (4x), 
Laura Koning en Martina 
Balk (ieder 2x), Lucia v.d. 
Drift en Suzanne Zwemmer 
(ieder 1x).  

Bridge-uitslagen ZBC Lions dames verliezen weer nipt

De woensdagavond gaf eigen-
lijk als vanouds als beste kop-
pel de regerende clubkampi-
oenen Tiny Molenaar & Wim 
Brandse te zien, ondanks een 
matige score bij de laatste ses-
sie. Het verschil met nummer 
twee, de heren Hogendoorn 
en Van der Meulen bedroeg 
uiteindelijk echter ruim 45%! 
Vier paren wisselen van lijn. 
Rietje en Herman Heldoorn 
bleken de afgelopen weken 
het meest constant qua score, 
in tegenstelling tot Gert Jan 
van Amsterdam & Ed van 
Wanrooy en Toos Koning met 
Ab v.d. Moolen, die eerder be-
haalde hoge scores de laatste 
avond niet konden evenaren. 
Toch promoveren zij, samen 
met Ans Verhage & Els Visser, 

“Ik wil het argument van een 
clubscheidsrechter, die in het 
laatste kwart niet objectief 
zou hebben gefloten, niet 
gebruiken maar prettig was 
het niet. We staan met nog 
vijf minuten te gaan tien 
punten voor en dan moet je 
zo een wedstrijd simpel uit 
kunnen spelen. Nu echter 
proberen we binnen tien se-
conden al de basket te vin-
den terwijl we vierentwintig 
seconden de tijd hebben. Dat 
moet het team leren”, aldus 
coach Richard Koper. Koper 

naar de A-lijn. De B-lijn wordt 
versterkt door de komst van 
het paar Vera Bruijn & Ineke 
Kerkman, dat een behoor-
lijke voorsprong had op de 
eveneens gepromoveerde 
heren Simon Aukema & Leo 
Steegman en Co Luijkx met 
Ron Kales.

De spanning was duidelijk 
voelbaar in de A-lijn op de 
donderdagmiddag! Hoewel 
het paar Coby Daniëls & 
Tom van der Meulen met 
een score van 67,71% een 
duidelijke gooi naar de eer-
ste plaats deed, moest het 
toch met een verschil van 
slechts 0,1% de eer laten aan 
Hans Hogendoorn & Peter 
Weijers. De clubkampioenen 

doelt op het feit dat een 
aantal ‘fundamentals’, ba-
sishandelingen, niet goed 
liepen. Ook moet het team 
leren om de rust te bewaren 
om een wedstrijd uit te kun-
nen spelen met een krappe 
voorsprong. Zijn collega aan 
Hoofddorpse kant karakte-
riseerde de winst van zijn 
team als “meer geluk dan 
wijsheid”.

De wedstrijd ging vooral in 
het tweede kwart voortva-
rend voor de Zandvoortse 

De letter R is al geruime tijd in de maand en dat betekent 
dat de leden van de Zandvoortse Bridgeclub wekelijks weer 
de kaarten met veel plezier schudden. De eerste competi-
tieronde seizoen 2008-2009 is inmiddels achter de rug en 
dat gaf de volgende uitslagen te zien.

Het zit de dames van basketbalvereniging The Lions niet 
mee. In dit nog maar prille seizoen werd afgelopen week-
end al de vierde nederlaag in vijf wedstrijden geleden. Za-
terdag kwamen de dames van Hoofddorp in de laatste vijf 
minuten van de wedstrijd voorbij en wonnen met slechts 
drie punten verschil.

basketbal - dames

van het vorig seizoen, de he-
ren Polak/Vergeest werden 
uiteindelijk derde op minder 
dan drie punten. Drie paren 
moeten helaas degraderen 
en hun plaats wordt inge-
nomen door uitsluitend da-
meskoppels, te weten Ingrid 
van Leeuwen & Fini van der 
Meulen, Vera Bruijn & Ada 
Lips (dubbele promotie voor 
Vera dus!) en Miep van Duijn 
met Anja Witte. De vier pro-
movendi met nieuwe sa-
menstelling vanuit de C-lijn 
zijn: Marianne de Grebber 
& Jolien Grootkerk, Henny 
Baard & Els Bruijn, Jenny 
Pieters & Susan de Roos, 
evenals Armand d’Hersigny 
& Wim Veldhuizen. Tenslotte 
maakte het nieuwe paar Elly 
Pytak & Jeff de Rooy met 
constant spel voor het eerst 
de overstap naar een hogere 
lijn, waarbij zij vergezeld wor-
den door Els Boswijk & Rita 
Kok en Nel Kooij met Louis 
Schuurman. Proficiat.

dames. Na een eerste kwart 
dat eindigde met een 19-14 
achterstand, gingen ze de 
rust in met een voorsprong 
van 8 punten (24-32). Ook in 
het derde kwart waren onze 
plaatsgenoten de betere 
ploeg en was het volgens 
Koper een “leuke wedstrijd 
om naar te kijken”. Tot het 
vierde kwart waarin eigenlijk 
alleen de laatste vijf minuten 
een kentering ten nadele van 
Lions lieten zien. Het kwaad 
was toen al geschied met 
een 62-59 nederlaag als re-
sultaat.

Komende zaterdag spelen 
de Lions-dames thuis tegen 
Onze Gezellen uit Haarlem. 
Deze wedstrijd in de Korver 
Sporthal begint om 17.30 
uur. 

www.sportinzandvoort.nl
“Sport is goed voor lichaam en geest”
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Schuitengat 45
Op de 3e verdieping van Residence d’ Orange gelegen 3 kamer appartement 
met royaal balkon op het zuiden. Het complex beschikt over een lift en ligt 
nabij het strand, winkels en openbaar vervoer.

• Stijlvolle gezamenlijke afgesloten entree
• Parketvloer entree, hal, woonkamer en slaapkamer
•  Berging in de onderbouw
•  Gebruiksoppervlakte ca. 70 m2

Vraagprijs € 199.000,-- 

Verzetsplein 20
In een gezellige woonomgeving ligt aan een autovrij plein deze 3 kamer 
maisonnette. Op de begane grond bevinden zich de inpandige berging, 
badkamer, toilet, 2 slaapkamers en een ruim terras en op de 1e verdieping de 
woonkamer met open keuken en deur naar het royale balkon welke uitkijkt 
over de fraaie binnentuin met vijver. Het complex beschikt over een afgesloten 
parkeergarage. 

• Kindvriendelijke buurt in Park Duijnwijk 
• Gebruiksoppervlakte ca. 90 m2 

Vraagprijs :  €  265.000,--  (incl. parkeerplaats)

in prijs verlaagdnieuw

nieuwe prijs2-onder-1 kap

nieuw

4 slaapkamers

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie    Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR  Zandvoort  Tel: 023-5 715 715 www.cvl.nu

Oosterparkstraat 26
‘Frogcastle’ is een zeer charmante vrijstaande 20-er jaren woning die 
zeker opvalt in het straatbeeld door het bijzonder vormgegeven dak en de 
(boerenbonte) luiken voor de roedeverdeelde ramen. De woning staat in de 
geliefde parkbuurt en beschikt over 4 slaapkamers, oprit, achterom, voortuin 
en knusse L-vormige patio. In 2007 en 2008 zijn de keuken en badkamer 
geheel vernieuwd en we zoeken nu een liefhebber die valt voor de charme van 
de woning en het renoveren wil voortzetten.

• Gemeentelijk monument
• Gebruiksoppervlakte ca. 105 m2 
• Perceeloppervlakte 169 m2

Vraagprijs € 459.000,-- 

Jhr. P.N. Quarles van U�ordlaan 39
Voor wie rust en ruimte zoekt: op een schitterende locatie in het 
Kostverlorenpark ligt deze royale (ca. 175m2) 2 onder 1 kap woning met
5 ruime slaapkamers, oprit, garage en een achtertuin grenzend aan 
beschermd natuurgebied. De woning dient gemoderniseerd te worden en 
kan hierdoor geheel naar eigen smaak worden verbouwd.

• Comfortabele half vrijstaande woning in rustige woonomgeving
• Dient gemoderniseerd te worden
• Gedeeltelijk voorzien van dubbele beglazing
• Oplevering in overleg, transport bij notaris verkoper
• Gebruiksoppervlakte ca. 175 m2, perceeloppervlakte 299 m2

Vraagprijs € 575.000,-- 
         

R. Ketellapperstraat 20                                   
Deze zeer royale, goed onderhouden, uitgebouwde 2 onder 1 kap villa met 
4 slaapkamers, oprit en garage beschikt over alle comfort die u zich kunt 
wensen. 
We noemen graag de royale woonkamer met erker en haard, de strak 
vormgegeven luxe woonkeuken met bargedeelte, de luxe badkamer met 
massagedouche en whirlpool. Ook de achtertuin met zonneterrassen en een 
automatisch sproeisysteem ontbreken niet bij deze woning. 

 •     Strakke afwerking met hoogwaardige materialen
 •     Gebruiksoppervlak ca. 175 m�
 •     Perceeloppervlakte 347 m�

Vraagprijs: € 624.000,--

Da Costastraat 23
Deze ruime 20-er jaren woning met opbouw staat in een kindvriendelijke 
woonomgeving. In 2006 is de wijk opnieuw bestraat en zijn er mooie bomen 
geplant. De woning heeft een knusse doorzon woonkamer met openslaande 
deuren naar de besloten achtertuin met stenen schuur, een open keuken en 
maar liefst 4 slaapkamers!  

• Alle vertrekken beschikken over de originele paneeldeuren 
• Geheel voorzien van hardhouten kozijnen en HR dubbele beglazing
• Vrij parkeren!
• Gebruiksoppervlakte ca. 110 m2 

Vraagprijs  €  259.000,--


