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De Mannetjes

Circustalenten

‘En wie heeft de
grootste C-factor?’

De Prominentenavond in circus Rigolo staat gelijk aan een avondje grandioos variété. Een 
flinke groep Zandvoorters liet zien dat ze niet terugdeinzen voor wat voor circusact dan 
ook. Maar liefst 14 verschillende nummers werden ingestudeerd, die stuk voor stuk voor 
grote hilariteit zorgden maar ook waardering opleverden. Een bijna volle circustent kreeg 
meer dan waar voor zijn geld.

De gemeenteraad wil in samenwerking met alle partijen, 
het college, de griffie en de organisatie komen tot een 
breed gedragen raadsprogramma. Het raadsprogramma 
moet de richting aangeven die de komende vier jaar ge-
volgd zal gaan worden. Dat werd afgelopen woensdag 
duidelijk tijdens de integrale vergadering van de commis-
sie Planning & Control.

Grandioos avondje variété Samenwerken 
is het credo 

door Joop van Nes jr.

Het geheim van zo een 
avond ligt in het feit dat de 
‘artiesten’ allemaal ontzet
tend veel plezier aan hun 
optreden beleven; dat straalt 
er gewoon vanaf. Van een 
paardennummer tot een 
groep sterke mannen, alles 
wat een avondje circus zijn 
kracht geeft was aanwezig. 
De acts werden door een 
werkelijk meesterlijke clown 
Didi (Dick Hoezee) op onna
volgbare wijze aan elkaar ge
praat. Deze man heeft zoveel 
humor en gebruikt die zo ad 
rem in taalgrappen, dat al
leen daar naar luisteren al 
de nodige tranen van het 
lachen bij menigeen over de 
wangen liet biggelen.

Een aantal acts sprong er 

bovenuit, dat kan ook niet 
anders met zoveel variatie. 
Met alle respect voor de an
deren waren het de act van 
Vincent aan de ringen en 
het schoonzwemmen van 
Ron en Peter die de handen 
het hardst op elkaar kregen. 
Maar ook een touwtruc, met 
een zeer wonderbaarlijk 
einde, was voor de toeschou
wers niet te volgen.

Dit soort circus mag niet 
meer uit Zandvoort ver
dwijnen. Het heeft Hoezee 
en zijn medewerkers de 
nodige moeite gekost om 
het in onze woonplaats 
van de grond te krijgen, in 
Amsterdam doen ze dit na
melijk al jaren. Maar de zaai
ling heeft ook aan de kust 
wortel gevat, met Hoezee in 
een magistrale rol!

Voorjaarsmarkt 2010: 
Lees de verkeersbesluiten op pagina 21

Als basis voor het stuk zal het 
coalitieakkoord gelden, dat 
vooralsnog op hoofdlijnen 
is opgesteld. Het wordt dus 
duidelijk geen collegepro
gramma naast een raads
programma, zoals tijdens 
de vorige raadsperiode. Het 

plan van aanpak krijgt als 
motto: samen doen. 

Een verslag van deze com
missievergadering leest u, 
evenals een verslag van de 
commissie Raadszaken, op 
pagina 3.

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

Actie week 20: 
• Suikerbrood € 1,75
• Petit pain 5 stuks voor € 1,95
• Wit Stokbrood € 1,50
 
Actie week 21: 
• Oat bran € 1,75
• Krentenbollen 5 stuks € 1,95

Stap ook eens binnen voor een 
lekker belegd broodje met één 

van onze heerlijke ambachtelijke 
salades en een lekker kopje koffie

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

Bij aankoop van een 
paar zonneglazen op 
sterkte krijgt u een 

MORE&MORE-ZONNEBRIL
t.w.v. 89 euro GRATIS!!!!

SEA OPTIEK, 
zichtbaar beter!

De nieuwe raad belooft veel samen te werken

Schoonzwemmen act van Ron en Peter

Spreekstalmeester was Clown Didi (Dick Hoezee)

22 - 30 mei
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waterstanden

Voor reserveringen bel 
023 -  571 57 07

Buiten wordt er nog hard gewerkt... maar binnen is alles klaar!
Kom snel langs en laat u verrassen in ons nieuwe paviljoen. 

in memoriam

Iets te (ver)kopen?
Plaats een Zandkorrel

Zie pagina 10

burgerlijke stand
8 mei - 12 mei 2010

Geboren:
Isa Moureau, dochter van: Greeven, Timo Guillaume en: 
Schouten, Suzanne Anna Maria.
Mellanie, dochter van: van Nimwegen, Ramon en: Bol, Feikje.

Ondertrouwd:
Meijer, Jacob Willem Dominicus en: Anagnostopoulou, Eleni.
van der Sloot, Willem Pieter Charles en: Sas, Minoeska.

Huwelijk:
van der Meij, Bas en: de Hamer, Kirsten.
van der Wouden, Philip Xavier en: de Grebber, Sanne.
van Seggelen, Johan en: da Guia Radzinsky, Silvia Amelia. 

Overleden:
Duiven geb. Willemen, Arina Astrid, oud 54 jaar.
van Eerd, Irene Leonie Maria Titia, oud 54 jaar.

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huisaanhuis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort 
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00  17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den BrandKinderdijk 
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. 061139 1478 • www.zvoverspreiders.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

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
Omdat u voor kwaliteit kiest!

~ 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

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

A LA LA LA LA L T I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L P
B I J   OB I J   OB I J   OB I J   OB I J   O V E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E N

Komende zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds.mr. J.W. Verwijs
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Pastor D. Duijves
www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Pastor C. van Polvliet

kerkdiensten 

mei w a t e r
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Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner

Wij zijn op zoek naar een
gezellige, nette toiletjuffrouw.

Flexibele werktijden.
Info: 023-5713200

www.beachclubtien.nl

29-5-2000                                           29-5-2010
 

MARC VAN DER MIJE
 

We vergeten je nooit! 
 
Golfclub Bluys International

     21-05-2009   21-05-2010

Lieve Linda,

Alweer een jaar uit ons leven, 
maar niet uit ons hart.

Geen dag gaat voorbij om niet aan je te denken, 

Wij missen je.

Mama, Michel en Henneke

CirCus rigolo
speelt geheel nieuw programma!

• Zaterdag 22 mei
• Zondag 23 mei (1e pinksterdag)
• maandag 24 mei (2e pinksterdag)
• Zaterdag 29 mei

aanvang alle voorstellingen: 

15.00 uur

kaartverkoop aan de kassa, 
parkeerplaats de Zuid
reserveren: 06-53475703
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Ja. Ook ik heb me wel eens 
geërgerd aan de veiligheids
eisen op een vliegreis. De el
lenlange rijen wachtenden. 
De, naar het lijkt, nutteloze 
controle van tassen, rugzak
ken of laptopkoffers. Nooit 
zal ik meer ongeduldig zijn 
heb ik me voorgenomen. Na 
deze vliegramp in Libië zijn er 
zoveel vraagtekens. Was het 
een ongeluk? Een verkeerde 
manoeuvre van de piloot? Of 
toch een aanslag dat in alle 
toonaarden wordt ontkend? 
Maar als er van een vliegtuig 
zó weinig over is, alleen maar 
brokstukken, was er dan niet 
meer aan de hand?
Tranen schoten in mijn ogen 
toen ik dat jochie zag liggen. 
Gefilmd in een ziekenhuis
bed. De enige overlevende 
uit het vliegtuig; als door 
een wonder gespaard. Zijn 
ouders en broertjes veron
gelukt. Het zal je kleinkind 
maar zijn die daar ligt. Ik 
kreeg een brok in mijn keel. 
Zoiets is onmenselijk. Oom 
en tante waren gelukkig 
snel ter plaatse. Maar toch… 
dit gezin. Volledig van de 
aardbodem verdwenen, 
behalve dan dit ene kind. 
Familietragedies spelen zich 
dichtbij af. We kunnen alles 
volgen op de TV. De media 
stort zich als een havik op dit 
‘nieuws’. Dat nog héél lang 
‘nieuws’ zal blijven.
Zal deze Ruben, dit tengere 
jochie, goed worden afge
schermd? In Libië in ieder 
geval niet. De Telegraaf was 
er als eerste als de kippen 
bij om het joch te spreken 
te krijgen. Hopelijk zullen ze 
in Nederland er beter voor 
zorgen dat de pers op een 
afstand blijft. Maar Ruben 
wordt ouder. Zijn hele leven 
zal hij het wonderkind blij
ven, dat werd gespaard door 
het noodlot.
O ja. Volgende keer stap ik 
echt wel weer in een vlieg
tuig. In het verkeer gebeuren 
ook gruwelijke onge
lukken. Maar ik zal wel 
even checken, met wat 
voor een maatschap
pij er wordt gevlogen. 
Zeker weten!

cartoon

Veilig vliegen
column
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Op voorstel van Belinda Göransson (VVD) stemde de raad, na een korte discussie, in met 
de nieuwe gang van zaken rond de samenstelling van het raadsprogramma. De regie om 
ertoe te komen zou volgens de commissie gevoerd moeten worden door de griffier in sa-
menwerking met de gemeentesecretaris.

Onder regie werd verstaan 
het begeleiden van het proces 
om te komen tot een breed 
gedragen raadsprogramma. 
Er zou, volgens wethouder 
Wilfred Tates, een politiek 
stuk moeten komen op bijna 
wetenschappelijke neutrale 
basis over de overeenkomsten 
in de diverse verkiezingspro
gramma’s. Daarna zou in sep
tember het raadsprogramma 
opgesteld en geaccordeerd 
moeten worden. Kort samen
gevat is het datgene wat de 
raad de komende vier jaar 
gerealiseerd zou willen zien 
worden. Daar is natuurlijk 
een aantal restricties voor 
zoals de interne capaciteit 
om daartoe te komen en de 
financiële middelen. Daar 
kan het college, met hun 
kennisvoorsprong, op in kun
nen haken en aangeven wat 

wel en wat niet mogelijk is. 
Samenwerken dus.

Indiener Göransson vond een 
grote algemene deler om 
daartoe te komen, al wilden 
enkele oppositiepartijen zich 
terecht het recht voorbehou
den om toch oppositie, te ge
legener tijd, te voeren. Vooral 
D66 hield zich dat recht voor 
en werd daarin gesteund door 
GBZ en GL. Ook de coalitiepar
tijen konden het daarmee 
eens zijn al stelde OPZ zich op 
het standpunt dat zij, gezien 
de vele overeenkomsten in 
hun verkiezingsprogramma 
en die van de coalitiepartijen, 
zij zich positief en construc
tief zouden opstellen.

De brief die raadslid Robbert 
de Vries stuurde naar aanlei
ding van de weigering van 

Politiek verslag

Politiek verslag

Commissie Planning & Control, d.d. 12 mei 2010

Commissie Raadszaken, d.d. 18 mei 2010

de voorzitter van de raad om 
hem een stemverklaring te 
laten afleggen tijdens de 
stemming over personen, 
werd ook behandeld. De al
gemene tendens was dat 
een stemverklaring moge
lijk moet zijn, ook bij stem
ming over personen, als die 
maar zakelijk en integer is en 
niet op de persoon gericht. 
Op een later tijdstip zal men 
zich daarover in de commis
sie buigen. Het gaat eigenlijk 
over meer transparantie in 
het openbaar bestuur. “Ik wil 
graag dat men bijvoorbeeld 
de te kiezen wethouders via 
meer openheid over hun ken
nis zou kunnen beoordelen 
voor hun aanstelling. Daar 
wilde ik toen graag een ver
klaring over afleggen, niet 
op de persoon zelf”, aldus 
De Vries.

Gewijzigde 
aanlevertijden

In verband met Pinksteren zijn wij 
maandag 24 mei niet aanwezig.

Daarom verzoeken wij om advertentiemateriaal 
en kopij uiterlijk vrijdag 21 mei aan te leveren.

Bij voorbaat dank,
Zandvoortse Courant

Hoewel op de agenda slechts drie punten stonden ver-
meld, wierp het eerste punt, het aanvragen van subsidie 
uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) 
2010-2040 de meeste vragen op. Tijdens de bespreking van 
de nota Volle kracht vooruit, bleek dat de vereniging Maat-
schappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) is opgehouden 
te bestaan. Het laatste punt Verordening Wet inburgering 
2010 werd, buiten een technische vraag van Ruud Sandber-
gen (D66) om, als hamerstuk aangenomen. 

Meerjarenontwikkelingsprogramma nog geen hamerstuk

De gemeente dient voor het 
aanvragen van subsidie ISV3 
van het Rijk en Provincie een 
meer jaren ont wik kelings
programma (MOP) op te 
stellen, waarin een onder
bouwing wordt gegeven 
van gemeentelijke inves
teringen voor stedelijke 
vernieuwing. Alle commis
sieleden hadden bedenkin
gen bij De Key en specifiek 
Jerry Kramer (VVD) bracht 
naar voren dat er veel ISV
gelden naar projecten van 

De Key gaan en vroeg zich af 
of de gemeente, nu het niet 
zo goed gaat met de woon
stichting, misschien een 
andere projectpartner zou 
moeten zoeken. De wethou
der meldde dat er binnen
kort een gesprek is met De 
Key over onder andere het 
Sophiawegproject. Dat pro
ject zou in 20112012 gerea
liseerd moet worden. Astrid 
v.d Veld (GBZ) was verbaasd 
dat er andere projecten aan 
de reservelijst MOP toege

voegd mogen worden. Als er 
andere keuzes zijn voor de 
groslijst dan dienen die voor 
1 juni ingediend te worden, 
aldus wethouder Andor 
Sandbergen. Kramer had 
er een aantal op zijn ver
langlijstje: Gasthuisplein, 
vernieuwing Grafdijk/
Raadhuisplein en openbare 
toiletten. Een paar komen 
niet in aanmerking voor ISV 
gelden omdat ze niet vol
doen aan de gestelde eisen, 
vond de wethouder. Ook 
werd niet alles mondeling 
toegelicht, er zijn een aantal 
vragen zoals over de AHOED 
en de kwaliteitsuitstraling 
van een jaarrondpaviljoen 
die schriftelijk beantwoord 
worden. De MOP wordt een 
bespreekpunt in de volgen
de raadsvergadering.

Nota Volle kracht vooruit
De conceptnota ‘Volle 

kracht vooruit’ geeft onder
meer aan dat zonder vrij
willigers de Zand voortse 
samenleving minder leef
baar zou zijn. Niet alleen 
de gemeente maar ook alle 
commissieleden spraken 
hun waardering uit over 
de inzet van de vele vrij
willigers. Toch waren naar 
aanleiding van de nota nog 
enige onduidelijkheden. Zo 
stelden El len Ver heij (VVD) 
en Gijs de Roode (CDA) dat 
de € 15.000 personeels
kosten in de overzichtsta
bel gezien moet worden 
als een extra uitbreiding 
van het personele bestand 
Plus punt. Het takenpakket 
wordt uitgebreid met een 
maatschappelijke functie 
dus er moet geld bij, anders 
lukt het niet, vond wethou
der Gert Toonen. Verder 
meldde Toonen dat de ver
eniging MBO, een lokaal 

platform van ondernemers 
en bedrijven, is opgehou
den te bestaan. Hun taken 
worden ondergebracht 
bij de vrijwilligerscentrale 
Haarlem. Op de vraag van 
Virgil Bawits (GL) of de lig
gende subsidiegelden van 
2009 terug gaan naar de 
gemeente, antwoordde 
Toonen bevestigend. Ook 
deze nota is geen hamer
stuk. 

In de rondvraag vroeg Kra
mer de reden waarom de 
pachtovereenkomst van 
de strandpachters nog 
niet rond was. Wethouder 
Toonen, met huren en pach
ten in zijn portefeuille, ant
woordde dat hij en de ver
tegenwoordigers van de 
Strand pachters vereniging 
in goed overleg de afspraak 
die stond, hebben uitge
steld.
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BEACHCLUB 7

FAR  OUT
Ook voor feestjes 

op het strand!
Check de website voor

informatie: www.far-out.tv 
of per telefoon: 023-5717170

 

 

 

 

Seniorenmenu: € 7,00 
Ma 14-09-09  Gebakken tartaar met gebakken aardappelen en spinazie 

Di 15-09-09  Kibbeling met frites, sla en sausjes 

Wo 16-09-09  Macaroni met een gebakken ei 

Do 17-09-09 Andijvie stamppot met een bal gehakt 

Vr 18-09-09  Vissticks met frites, doperwten en wortelen 

Za 19-09-09  Nasischotel met 1 stokje saté en een gebakken ei 

Zo 20-09-09  Kippotje met frites en sla 

Ma 21-09-09  Gebakken lever met aardappelpuree en rode kool 

Di 22-09-09  Scholfilet met gebakken aardappelen en wortelen 

Wo 23-09-09 Hutspot met warme worst en gebakken spek 

Do 24-09-09  Schnitzel met frites en witlof 

Vr 25-09-09 Gestoofde kabeljauw met aardappelpuree en bloemkool 

Za 26-09-09  Kippenbout met frites en sla 

Zo 27-09-09  Bal gehakt met gebakken aardappelen en bloemkool 

Bestellen voor 11.00 en bezorgd tussen 12.00 en 14.00 uur of eventueel tussen 16.00 en 
17.30 uur.  U kunt ook een plaatsje reserveren in ons restaurant om gebruik te maken 
van het seniorenmenu. Bent u in bezit van de ZandvoortPas, dan krijgt u een toetje 
gratis. 

Brasserie restaurant Harocamo 

Kerkstraat 14  |  023-5712102 

Geen zin om te kokkerellen? Gewoon Harocamo even bellen!
Wij bezorgen voor ieder wat wils, zoals broodjes, saté, 
spareribs, diverse visgerechten of een uitgebreid diner.
U kunt het zo gek niet bedenken!

Let op: Wij bezorgen gratis!
Ook de seniorenmenu’s à € 7,-- en de daghap à € 10,--

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

Brasserie restaurant Harocamo 
Kerkstraat 14, 2042 JE Zandvoort
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

BY CHRIS KUIN

Naast onze à la carte kaart :
 driegangen menu voor € 29,50 

 Huisgerookte zalm met
gemarineerde komkommerlinten

of
Salade van runderlende met

mosterddille dressing
iii

Entrecote met pepersaus
of

Trio van vis gegaard
 in Provençaalse tomatenroomsaus

iii

Omgekeerde Dame Blanche 

Dinsdag gesloten
Zeestraat 36

2042 LC Zandvoort
023-5736680

www.restauranthugoos.nl

Grand Café De Vier Geboden 
& 

Tapasbar Piripi 

Zijn op zoek naar medewerkers 
voor de bediening en keuken

ervaring is gewenst
 

Voor verdere info: 0235712537

BEDANKT!

De Stichting Nationale Feestdagen Zandvoort  bedankt 
de volgende bedrijven en verenigingen, voor hun inzet en 
bijdrage aan de Koninginnedag en de 5 mei viering 2010:  
  Gemeente Zandvoort
  OSS Gymnastiek vereniging 
  Stella Maris-St. Willibrordes Scouting
  Gemengd Zandvoorts Koper Ensemble
  Strand Actief
  Brandweer Post Zandvoort
  Organisatie Zeepkistenrace
  Ab v/d Moolen gemeenschapshuis
  Mazzelmarkt Haltestraat
  Febo Kerkplein
  Café Neuf Haltestraat
  Restaurant het Geveltje
  de Scharrel
  Firma JOBIRO 
  Horeca Haltestraat
  Bruna Zandvoort
  Al de adverteerders in ons programmablad

www.wapenvanzandvoort.nl, tel. 023-8223780
Geopend van woensdag t/m zondag

‘All you can eat sushi’, 
incl. glas Saké voor € 24,50 p.p.

Tevens heerlijk 
drie-gangen aspergemenu voor € 22,90 p.p.

Ook tijdens beide
pinksterdagen:

Groot assortiment
zomerplanten

speciale mengsels voor
 - plantenbakken
 - potterie
 - hanging baskets

Van Stolbergweg 1 -  Tel. 57 170 93

Strandpaviljoen Boom 11
te Zandvoort
Tel.023-5717580

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of

Vissoep - Zeebaarsfilet - Palacinka 

€10,50
Als brunch, lunch of diner. De gehele week door.

Graag tot ziens, fam. Boom
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Woont u in Bentveld of Zandvoort Zuid? Wilt u meer weten 
over de inrichting van de openbare ruimte? Of heeft u vragen 
of opmerkingen over de bestrating, straatverlichting, zwerfaf
val, speelplekken, straatmeubilair of soortgelijke zaken?  

U bent van harte welkom op het wijkspreekuur donderdag 27 
mei  van 19 tot 20 uur in Huize Bodaan aan de Bramenlaan te 
Bentveld. Vooraf aanmelden is niet nodig; de koffie staat klaar!

ZANDVOORT SCHOON!? 
27 mei wijkspreekuur voor Bentveld en Zandvoort Zuid 

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)

wel gebruikt worden, voor 
zover bekend.

100.000 dopjes

Op de Nederlandse stranden 
liggen naar schatting zo’n 
honderdduizend flesdopjes de 
boel te vervuilen. Dat was het 
resultaat uit de afvaltellingen 
die Stichting De Noordzee vier 
maal per jaar uitvoert. Naast 
de lampjes, visnetten en fles
sen viel 1 soort afval duide
lijk op: flesdopjes! Overal op 
het strand kwam je ze tegen, 
zelfs in de duinen werden ze 
veelvuldig aangetroffen. De 
stichting heeft ze verzameld 
en rekende uit dat het er ge

middeld 100.000 zijn op 
het Nederlandse strand! 
Tijd om wat te doen aan 
het afval op het strand 
en in zee! Maar je kunt 
het aantal dopjes dras
tisch ook verminderen 
door er een mooie col
lage van te maken. Het 

artistieke voorbeeld is ge
maakt door vrijwilliger Eveline 
van Deursen en hangt in het 
JuttersmuZEEum. 

Amsterdamse wallen 

Pikante dames zijn dag en 
nacht te bewonderen in de 
voormalige Zandvoortse 
bushalte. Dat veroorzaakt 

regelmatig een opstop
ping van allerlei voertui
gen met hoofdzakelijk 
mannelijke toeschouwers. 
Heeft Zandvoort er nu 
weer een nieuwe attrac
tie bij en wordt dit zo
maar gedoogd? Volgens de 
BKZandvoort kunstenaars 
van de Buzzzzhalte hoort 
dit allemaal bij de visie 
“Parel aan Zee+” en natuur
lijk ook bij onze liefde voor 
Amsterdam en Zandvoort. 
Want Amsterdam Beach = 
Zandvoort aan Zee. Iedereen 
is van harte welkom om de 
dames te bewonderen.

Muzikanten gezocht
Het is nog wel even ver 
weg, de tentoonstelling 
‘Op golven van muziek’ die 
de Lokale Raad van Kerken 
komende zomermaanden 
organiseert. Maar de orga
nisatie is alvast op zoek naar 
Zandvoorters die mee willen 
doen aan deze kunstuiting, 
want muziek is ook kunst. 
Alles is op vrijwillige basis en 
het optreden is hooguit een 
half uur en alleen op zater
dagmiddag. De datum van 
de tentoonstelling is van 3 
juli t/m 28 augustus. Kan je 
zingen of bespeel je een in
strument? Meld je dan voor 
9 juni aan bij nijhuis9@vod
afone.nl of bel: 5712861.

Mantra zingen
Op 26 mei wordt in het 
jeugdhuis achter de Pro te
stantse kerk een speciale 
avond georganiseerd met 
magische mantrazang van 
Henry Marshall and the 
Playshop family. Onder be
geleiding van deze groep 
worden er mantra’s gezon
gen die heel relaxed wer
ken op lichaam en geest. 
De avond is van 20.00 tot 
22.00 uur. De zaal is om 
19.30 uur open. Voor meer 
info: Nienke Christianus, tel. 
0648062132         

Walk of Fame

Niet alleen Hollywood 
heeft zijn Walk of Fame, ook 
Zandvoort krijgt er binnen
kort één. In de Bakkerstraat 
(zijstraat van de Kerkstraat) 
wordt op 22 mei om 17.00 
uur bij VVV Zandvoort de 
Walk of Fame geopend. De 
natuurstenen tegels zijn 
voorzien van een foto en 
tekst van beroemdheden 
die een bepaalde binding 
met Zandvoort hebben of 
hebben gehad. Bent u be
nieuwd welke BZ’ers op de 
tegels vereeuwigd zijn, kom 
dan naar de opening. 

Fout geparkeerd

Vorige week heeft een 
Ierse vrouwelijke toerist 
aangetoond dat er toch 
niet altijd op de dames 
in het verkeer kan wor
den gerekend. Nadat zij 
al op de rotonde op het 
Raadhuisplein te verstaan 
was gegeven dat zij de 
rotonde aan de verkeerde 
kant nam, zag zij de trap
pen bij de Koper Passerelle, 
tussen het Stationsplein en 
de Burg. Engelbertstraat, 
aan voor een afslag omdat 
haar navigatiesysteem dat 
aangaf, met als gevolg de 
situatie op de bijgeplaatste 
foto. De auto raakte licht 
beschadigd maar kon nog 

De dames van Mickey's Bar hebben de eerste Bar Battle op 
hun naam geschreven. In een overvol Laurel & Hardy werd 
dat vorige week donderdag bekend gemaakt. Ook werd 
het bedrag bekend gemaakt dat de drie ondernemers die 
de Bar Battle hebben opgestart over zullen maken om 
kansarme kinderen via Pluspunt aan een leuke zomerva-
kantie te helpen.

De Zandvoortse ondernemersvereniging OVZ nodigt al 
haar leden uit om vandaag de Algemene Ledenvergade-
ring (ALV) in hotel Hoogland bij te wonen. Daarnaast zijn 
ook potentiële leden van harte welkom. Er staan belang-
rijke punten op de agenda en enkele gastsprekers zijn uit-
genodigd.

Dat het spannend zou wor
den was al weken duidelijk. 
De ploegen haalden steeds 
meer capriolen uit om in de 
gunst van de jury te komen. 

Zo zal wijkagent van het 
centrum Henk Kommer zijn 
ervaringen van de laatste 
tijd deelgenoot maken en 
heeft voorzitter Gert van 
Kuijk het over de komende 

Uiteindelijk besloten de ju
ryleden om het team van 
Mickey's Bar op Circuit Park 
Zandvoort als winnaar aan 
te wijzen. De bevallige da

decembermaand, met on
der andere de actie van OVZ 
en de Sinterklaasviering. 
Tevens zal Peter Tromp 
een update geven over de 
activiteiten in de muziek

Dames winnen Bar Battle

OVZ houdt ledenvergadering

mes scoorden hoog in pro
fessionaliteit, entertainment 
en hun kleding. Zij winnen 
een midweek of weekendar
rangement bij Sunparks.

Pluspunt
Het bedrag dat overgemaakt 
gaat worden naar Pluspunt 
is niet minder dan € 3.500! 
Het was het bedrag dat door 
de teams als fooi werd geïn
casseerd, verdubbeld door de 
ondernemers. Een verbou
wereerde vertegenwoordig
ster van Pluspunt was zeer 
in haar nopjes omdat er voor 
de komende zomervakantie 
nog geen sponsor was. Nu 
is het benodigde budget, op 
een klein bedrag na, al bin
nen!

Het grote succes dat de 
Bar Battle dit wintersei
zoen heeft opgeleverd zal 
uiteraard een vervolg krij
gen. Over het hoe, wat en 
waar houdt de Zandvoortse 
Courant u op de hoogte!

tent op het Raadhuisplein. 
Speciale gastspreker is Erik 
Weijers, COO van Circuit 
Park Zandvoort. Hij komt 
vertellen over het megaeve
nement Masters of Formule 
3 dat dit jaar, na een aantal 
jaren afwezigheid, weer op 
‘ons’ duinencircuit zal wor
den verreden. Een meer dan 
interessant evenement, ook 
voor de Zandvoortse on
dernemers. De vergadering 
start om 20.00 uur.

De winnaressen in beeld

Foto: OvM Fotografie
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Zaterdag 29 mei
11.00  16.00 uur: hulpverleningsdag met om de 20 tot 30 minuten 
 spectaculaire demonstraties door en met verschillende 
 instanties (brandweer, politie, ambulance reddingsbrigade, 
 KNRM, dierenambulance en meer). Bijvoorbeeld een reanimatie 
 op een van de balkons in een flat. Locatie: Badhuisplein

12.00  16.00 uur: JuttersmuZEEum speciale activiteiten

15.00 uur: voorstelling Circus Rigolo

Zandvoortse Week van de Zee 

22 t/m 30 mei 2010

Dinsdag 25 mei
19.00  21.00 uur: Taoïstische Tai Chi demonstratie. Een zachte kunst van 
 gezondheid en welzijn voor iedereen bij strandpaviljoen 
 Beach Club Tien

Donderdag 27 mei
10.00  12.00 uur: Taoïstische Tai Chi demonstratie bij strandpaviljoen 
 Beach Club Tien

Vrijdag 28 mei
16.00 uur: voorgelezen zal worden in de bibliotheek: ‘Deze dag kan niet 
 meer stuk’, met het vertelkastje en een heel programma er 
 omheen. Speciaal bestemd voor kinderen tot 6 jaar

12.00 uur: Laurel & Hardy Ladies Cabrio Rally, Haltestraat

Zondag 30 mei
09.00  16.00 uur: grote Voorjaarsmarkt door het hele centrum van Zandvoort

09.00  10.30 uur: Surfers Yoga bij de The Spot. Van tevoren aanmelden

10.00  13.00 uur: strandviswedstrijd door leden van Zeevisvereniging Zandvoort 
 (ZVZ). Over een afstand van 375 meter zullen 50 hengels aan
  de vloedlijn staan. Nabij  strandpaviljoen Take Five. 
 Prijsuitreiking om 14.00 uur

11.00 uur: Trainingsdag Watersportvereniging Zandvoort nabij 
 Reddingspost Zuid

12.00  16.00 uur: JuttersmuZEEum met speciale activiteiten.

12.00  17.00 uur: Tentoonstelling BKZandvoort in de Buzzzhalte

14.30  17.00 uur: diverse activiteiten in en om strandpaviljoen Take Five zoals 
 het binnenhalen van een warnet van 50 meter, visroken door 
 leden van de ZVZ, haringsnijden op een oude viskar, demonstratie 
 casting (verwerpen met een hengel) door het wedstrijdteam 
 van P&S visreizen. De Zandvoortse Bomschuiten Bouwclub is 
 aanwezig met enkele modellen en zal Victor Bol garnalen gaan 
 vissen en deze op het strand koken. Veel vissen die in de Noordzee 
 voorkomen zullen in het ijs uitgestald worden. U kunt eventueel 
 via een presentatiescherm de activiteiten van de deelnemers 
 bewonderen

15.30 uur: optreden van de folklore vereniging De Wurf waarbij gerookte 
 en verse vis bij opbod op het strand zullen worden verkocht. 
 Locatie: bij beachclub Take Five

16.00 uur: optreden van het Zandvoorts Mannenkoor bij beachclub Take Five

16.00  23.30 uur: Zandvoort Alive. Muziekfeest op het strand bij de 
 strandpaviljoens 14 en 15

16.00 uur: Nataraj Cosmic Beachparty. Feest bij strandpaviljoen Meijer aan Zee

16.30 uur: Afsluiting Week van de Zee bij beachclub Take Five

Woensdag 26 mei
13.30  16.00 uur: JuttersmuZEEum met speciale activiteiten 

17.00 uur: Studio 118 Dance met de stranddans ‘Los Zand’ bij 
 strandpaviljoen Skyline

19.00 uur: Powerwalk, wandelen in een maximaal tempo waarbij de 
 natuurlijke beweging van het wandelen gehandhaafd blijft, 
 door Kenamju Zandvoort. Start bij strandpaviljoen Skyline

Zondag 23 mei
09.00  10.30 uur: Surfers Yoga. Een oefenvorm, vaak gebruikt door surfers, om een 
 sterk en gezond lichaam te krijgen. Reservering vooraf bij The Spot

10.00  13.00 uur: Mindbody Balance, leer fysieke en mentale oorzaken van spanning 
 herkennen, kom in je kracht en vindt jouw balans tijdens deze 
 wellness workshop aan zee bij Waves, beach & health center, 
 Burg. van Fenemaplein 26

11.00  13.00 uur: sportief programma onder leiding van instructeurs van QuatroBT 
 met coördinatieladders, medicineballen, (kleine) gewichtjes en 
 touwtjespringen met tussenpauzes van 15 minuten. Als afsluiting 
 een grote estafette. Locatie: Strandpaviljoen Havana

12.00  16.00 uur: zeeevenement door IVN en JuttersmuZEEum. Binnen en buiten: 
 kornetvissen, een strandpuzzeltocht voor de hele familie, goede 
 vis!, knutselen voor kinderen, het verhaal over de meeuw 

12.00  17.00 uur: Tentoonstelling BKZandvoort in de Buzzzhalte

15.00 uur: voorstelling Circus Rigolo

17.00 uur: Miss Reef verkiezingen bij The Spot

De gehele dag: golfsurfwedstrijden bij strandpaviljoen Skyline

Zaterdag 22 mei
10.00  16.45 uur: Holland Skim Jam, een spetterend skimboardevenement, 
 bij strandpaviljoen Skyline

12.00  16.00 uur: JuttersmuZEEum met speciale activiteiten

15.00 uur: voorstelling Circus Rigolo op parkeerterrein De Zuid

De hele week kunt u:
• De fietsroute Noordwijk/Zandvoort/Noordwijk fietsen, route ophalen bij het 
 VVV en koffiedrinken in de strandtent van de Keune Kust in Noordwijk
• Iedere dag een lekker ‘Broodje van de Zee’ of een ‘Proeverij van Scheepsbitters’; 
 van 27 tot en met 30 mei tapas van duurzame vis eten; en op 28 mei een zangavond 
 bijwonen. Allen in café Koper op het Kerkplein
• Zoveel sushi’s eten als u maar wilt in het Wapen van Zandvoort op het Gasthuisplein
• En genieten van de Week van de Zeeaanbiedingen bij strandpaviljoen 
 Beachclub Tien
• Gratis naar het Zandvoorts Museum (geopend woensdag t/m zondag 
 van 13.00 tot 17.00 uur)

Thema: HET IS FIJN OM IN EEN BADPLAATS TE ZIJN!

Komend weekend begint de Zandvoortse Week van de Zee. Onze badplaats 
en Noordwijk zijn de enige twee kustplaatsen die dit magnifieke evenement 
nog houden nadat de landelijke organisatie de stekker eruit had getrokken. 
Hieronder vindt u het uitgebreide programma van de Week van de Zee 2010. 

Voor meer informatie over kijken, inschrijven of meedoen vindt u op: WWW.ZANDVOORT.NL
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evenementen agenda

21 Circus Rigolo  - Junioren Prominentenavond, 
pakeerterrein De Zuid, 19.00 uur

22 Walk of fame - Bekende (oud) Zandvoorters 
in natuurstenen tegels in de Bakkerstraat. 
Officiële opening om 15.45 uur

22+24 Pinksterraces - Circuit Park Zandvoort 

23-30 Week van de Zee - Zie het uitgebreide 
 programma op pagina 6

23 Muziekpaviljoen - Papa Luigi e Amici, 
 13.30  16.00 uur

24 Golfsurfwedstrijd - Strandpaviljoen Skyline 

26 KNVB Straatvoetbaltoernooi - Van Fenemaplein

26 Straatdans Los Zand - Door Studio 118 Dance. 
Paviljoen Skyline 13, aanvang 17.00 uur

29 Genealogie inloopochtend - Familiestamboom 
 uitzoeken in het Zandvoorts Museum, 
 10.00 – 13.00 uur

29+30 Radical Masters - Circuit Park Zandvoort 

29 Motortoertocht t.b.v. Appie Run 

mei

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Straatverlichting al 15 dagen defect

Stempas en geldig legitimatiebewijs nodig 
om te stemmen voor de landelijke verkiezingen

De straatverlichting in de Wattstraat en de ’s Grave-
zandestraat, de straten rondom de Colpitt en de Helmflat 
aan de Keesomstraat, werkt al sinds 7 mei niet meer. On-
geruste bewoners hebben al diverse keren bij de gemeente 
geklaagd maar die verwijst naar energieleverancier Nuon.

Op woensdag 9 juni aanstaande zijn de Tweede Kamerver-
kiezingen. Kiezers kunnen in elk willekeurig stembureau in 
Zandvoort stemmen. De bureaus zijn open van 07.30 uur tot 
21.00 uur. Wie gaat stemmen, moet de stempas en een gel-
dig legitimatiebewijs meenemen. Nieuw is dat een identi-
teitsbewijs kan worden gebruikt dat maximaal 5 jaar is ver-
lopen. Wie zich niet kan identificeren, mag niet stemmen! 

“Op vrijdagochtend 7 mei 
heb ik de gemeente ge
beld, via de telefooncen
trale, en daar gemeld dat 

Ook bij een zogenaamde 
onderhandse volmacht, ie
mand die voor u gaat stem
men, moet een kopie van 
uw identiteitsbewijs wor
den meegegeven. Geldige 
identiteitsbewijzen zijn: een 
Nederlands paspoort, een 
identiteitskaart of een rijbe
wijs. Bij de verkiezing van de 
Tweede Kamer mag ook een 
paspoort, identiteitskaart of 
rijbewijs worden gebruikt 
dat op 9 juni 2010 maximaal 
5 jaar is verlopen. Er mag dus 
een paspoort, identiteitskaart 
of rijbewijs worden gebruikt 
waarop staat “geldig tot 10 
juni 2005” of elke andere da
tum later.

Vervangende stempas 
Deze week worden de stem
passen verstuurd. Wie geen 
stempas heeft ontvangen of 

de straatverlichting het al 
vanaf maandag 3 mei niet 
doet. Ik werd doorgescha
keld en moest dat op een 

de pas kwijt is, kan uiterlijk 
8 juni tot 16.00 uur een ver
vangende stempas aanvra
gen bij de afdeling Balie & 
Burgerzaken in het raadhuis. 
Wordt de originele stempas 
alsnog teruggevonden, dan 
kan alleen met de nieuwe 
stempas worden gestemd, 
de andere is niet meer geldig!

Iemand anders 
laten stemmen
Wie op 9 juni niet kan gaan 
stemmen, kan een andere 
Zandvoortse kiezer, die ook 
een stempas heeft ontvan
gen, machtigen. Dat kan door 
samen met de gemachtigde 
het volmachtbewijs op de 
achterkant van de stempas 
in te vullen. De gemachtigde 
mag niet meer dan twee vol
machten aannemen en moet 
de volmachtstem gelijk met 

speciaal bandje inspreken. 
Dat heb ik gedaan en ik 
heb ook erbij gezegd dat 
het om de Wattstraat en de 
’s Gravezandestraat ging”, 
meldt een bewoonster 
van Nieuw Noord aan de 
Zandvoortse Courant.

“5 dagen na die melding, op 
woensdag 12 mei, was het 
in het bewuste gebied na 
zonsondergang nog steeds 
pikkedonker. Dus heb ik de 
volgende dag om 14.00 uur 
weer met de gemeente ge
beld. Nu was er een dame 
aanspreekbaar. Ik legde haar 
uit dat we nu al sinds maan
dag 3 mei in het donker zit
ten in onze buurt, hetgeen ik 
op vrijdag 7 mei ook al had 
gemeld. Zij vertelde dat het 
bekend was en dat het op 
7 mei aan Nuon was door

de eigen stem uitbrengen. De 
gemachtigde moet ook een 
kopie van een geldig identi
teitsbewijs of een niet langer 
dan vijf jaar verlopen identi
teitsbewijs van de volmacht
gever aan de voorzitter van 
het stembureau laten zien. 

Schriftelijke machtiging
Kiezers zonder identiteits
bewijs kunnen gebruik ma
ken van een schriftelijke 
volmacht. Hiervoor moet ui
terlijk 26 mei een aanvraag 
worden ingediend bij de 
gemeente. Formulieren voor 
een schriftelijke volmacht zijn 
bij de gemeente verkrijgbaar. 
Het formulier moet de kiezer 
en de gemachtigde onder
tekenen. Bij een schriftelijke 
volmacht is een identiteitsbe
wijs niet nodig. De gemeente 
verifieert de gegevens in de 
gemeentelijke administratie 
en stuurt het volmachtbewijs 
naar de gemachtigde.

Stembureaus 
in Zandvoort
Zandvoortse kiezers kun
nen gebruik maken van 
een van de volgende stem
bureaus in de gemeente 

De schemering valt in de Wattstraat, maar de verlichting blijft uit

gegeven, maar dat er blijk
baar iets mis was gegaan. 
Ze vertelde me dat ze het 
opnieuw zou melden aan 
Nuon want volgens haar 
was er in meer straten in 
Nieuw Noord, waaronder 
de Fahrenheitstraat, geen 
verlichting”, meldt dezelfde 
inwoonster die niet met 
naam in de krant wil.

Maandag 17 mei was het er 
nog steeds pikkedonker op 
straat en dat duurt dus al 
15 dagen! Mensen hebben 
een onbehagelijk gevoel als 
zij bijvoorbeeld ’s avonds 
weg moeten of de hond uit 
moeten laten. Bij het ter 
perse gaan van deze editie 
had de Zandvoortse Courant 
nog geen antwoord van de 
energieleverancier mogen 
ontvangen.

Zandvoort: Zand voorts Mu
seum, Strandhotel Sunparks, 
Oranje Nassauschool, voor
malig VVV kantoor, Rode 
Kruisgebouw, ‘De School’ 
(voorheen Gereformeerde 
kerk), Stichting Pluspunt, 
Zorgcentrum Huis in de 
Duinen, Nieuw Unicum, 
Stichting A.G. Bodaan en het 
NSstation. De stembureaus 
zijn voor mindervalide kiezers 
goed te bereiken. 

Aanvragen 
identiteitsbewijs
Het aanvragen van een 
nieuw identiteitsbewijs kan 
bij de centrale balie van de 
gemeente Zandvoort in het 
raadhuis en duurt gemid
deld vijf werkdagen voordat 
het afgehaald kan worden. 
Houdt u daar dus rekening 
mee!! Voor meer informatie 
kan contact worden gezocht 
met de afdeling Burgerzaken, 
tel. 5740100.

Het vierdaagse seizoen gaat binnenkort weer van start met 
de traditionele Wandel4daagse. Vanaf dinsdag 8 juni kunt 
u aan de 12e editie deelnemen. Vier avonden achtereen zul-
len de deelnemers in en rond Zandvoort hun routes wan-
delen. U kunt voor een 5 of een 10 kilometerroute kiezen.

Vierdaagse seizoen 
komt er weer aan

De voorverkoop is ondertus
sen gestart. Kaarten à € 4 zijn 
te koop bij Bruna Balkenende 
aan de Grote Krocht, kapsa
lon Ton Goossens in Nieuw 
Noord, Ankie Miezenbeek, 
Haarlemmerstraat 12 en 
bij Martine Joustra, Witte 
Veld 11. Mochten er bij de 
start nog kaarten voorhan
den zijn, dan kosten die een 
euro extra. Tevens zullen op 
woensdagmiddag 2 juni, na 
schooltijd, medewerkers van 
de Wandel4daagse op de 
Zandvoortse basisscholen 
aanwezig zijn om inschrijvin
gen in ontvangst te nemen.

Op de eerste drie avon
den zal er gestart wor
den tussen 18.30 uur en 

19.00 uur vanaf de kan
tine van de Zandvoortsche 
Hockeyclub in sportcomplex 
Duintjesveld. De slotavond 
op vrijdag 11 juni wordt ge
start vanaf het Kerkplein. Er 
zal dan ook een drumband 
zijn om er een feestelijke ont
vangst van te maken. Kom 
dus allemaal en wandel ge
zellig mee. Meer informatie 
kunt u vinden op de website: 
www.zandvoortse4daagse.
nl. Daar kunt u ook terecht 
als u zich wilt inschrijven 
voor de triatlon: deelname 
aan zowel de wandel, de 
fiets en de zwemvierdaag
se. De triatlon levert, mits 
voor aanvang aangegeven 
en uiteraard ook volbracht, 
een bijzondere trofee op.
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DORSMAN.NL OF 023-5714534

Autoverzekering
vanaf € 6,- p/mnd

* startkorting tot 65%

www.sportinzandvoort.nl

“Sport is goed voor lichaam en geest”

Bitumineuze dakbedekkingen Goot vernieuwing en reparatie
Pannen daken Koper en zinkwerk
Shingle daken Loodwerkzaamheden
Zinken en koperen daken Hemelwater afvoeren
Dakterrassen Stormschade en onderhoud
Dakisolatie Ook voor uw schilderwerken

Voor al uw voorkomende dakwerkzaamheden
Garantie 10 jaar op materiaal en uitvoering Tel: 023-573 1390
Bel voor vrijblijvende offerte of dakadvies Fax: 023-573 1393

DAK –  LOOD –  EN ZINKWERK

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

Medina Woninginrichters 

Nieuw!!!
Nu ook bij Medina verkrijgbaar:

Horren en zonwering voor binnen en buiten.
Knikarm schermen en markiezen
www.medinawoninginrichting.nl

023-531 78 40  •  Haltestraat 56  •  2042 LP Zandvoort

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

ZANDVOORT PAS

 5% 
korting

Dobey Zandvoort
Grote krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345 *

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Woensdag 26 mei
5 jaar Dobey Zandvoort

een presentje voor iedere klant!

Van 13.00 tot 17.00 uur:
een gratis gezondheids-check voor uw huisdier

en de dierenfotograaf komt weer langs!

Grote Krocht 28  Zandvoort

BSO De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind. 
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.

 Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer  •  Plezier
 Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten

 Flemingstraat 55 • 2041 VW  Zandvoort
 T: 023 – 57 40 330 • F: 023-57 16 865 
 info@pluspuntzandvoort.nl • www.pluspuntzandvoort.nl

Buitenschoolse opvang De Boomhut
 Voor-, tussen-, naschoolse en vakantie opvang.
Voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur
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Net als verleden jaar is Medisch Netwerk de organisatie 
die de EHBO post en de Huisartsenpost voorziet van pro-
fessionele hulpverlening met een medische achtergrond 
in de Rotonde aan de Strandweg/Badhuisplein. Medisch 
Netwerk verzorgt deze medische service in samenwerking 
met de gemeente Zandvoort en de Stichting Spoedposten 
Zuid Kennemerland.

Strandpost ‘Rotonde’ voor iedereen

Van 15 mei tot en met 15 sep
tember is de EHBO post van 
11.00 tot 19.00 uur voor ade
quate handelingen geopend. 
Bij slecht weer is de EHBO 
telefonisch bereikbaar via 
tel. 5714445. Buiten de onge
vallen kan men terecht voor 
informatie over andere hulp
diensten zoals: strandpolitie, 
ambulancediensten, artsen 
en tandartsen. Verder is er 
een goede onderlinge samen
werking met de Zandvoortse 
Redding Brigade (ZRB), strand
politie, gemeente en de regi
onale huisartsenpost (SSZK). 
De EHBO post heeft ook een 
opvangfunctie voor verdwaal
de kinderen en met de ZRB is 

er een open computerlijn om 
de zoek geraakte kinderen te 
registreren. 

Huisartsenpost
Naast de EHBO post is net zo
als vorig jaar de huisartsen
post van 22 mei tot en met 29 
augustus van 10.00 tot 20.00 
gedurende het weekend en op 
feestdagen geopend. Een huis
arts en een doktersassistente 
zijn dan aanwezig. Men moet 
altijd eerst de spoedpost in 
Haarlem bellen (tel. 5453200) 
die de patiënt doorverwijst 
naar de strandpost. Bij calami
teiten in Zandvoort beschikt 
de arts over een fiets om snel 
ter plaatse te zijn. De artsen

spreekkamer is meteen links 
in het Rotondegebouw en is 
voorzien van hypermoderne 
apparatuur. Via het compu
tersysteem kan de dokters
assistente meteen zien of de 
patiënt verzekerd is. Is dat 
het geval, dan hoeft men de 
doktersbehandeling niet te 
betalen. Alleen voor de buiten
landse toerist geldt deze extra 
service niet, die zal contant of 
per pinautomaat de dokters
behandeling moeten betalen.

Belangrijk om te noteren
Voor acute huisartsenzorg in 
Zandvoort neemt u tijdens 
het weekend, ’s avonds en 
’s nachts eerst telefonisch 
contact op met de centrale 
spoedpost te Haarlem, tel. 
5453200. De EHBO post is 
van 11.00 tot 19.00 uur te 
bereiken via tel. 5714445. De 
strandpost is rolstoeltoe
gankelijk en is centraal gele
gen bij de strandafgang van 
het Badhuisplein tussen de 
strandpaviljoens 9 en 10. 

door Erna Meijer

Afgelopen Moederdag opende Feng Yun Jia (Jennifer) in de Haltestraat 37 haar voet- en 
bodymassagesalon. Jennifer Feng is geboren in Guangzhou, China en heeft onder andere 
op het Beijing Institute of Broadcasting met succes een opleiding Omroep en Regie ge-
volgd. Na deze opleiding heeft zij als programmeur bij C.C.Tv Beijing gewerkt, waar zij 
diverse kunst & cultuurprogramma's en -shows verzorgde.

Twintig jaar geleden kwam 
zij naar Nederland, waar 
zij een opleiding journalis
tiek volgde en nadien voor 
Tenfold Producties en diver
se televisieomroepen heeft 
gewerkt. Een zeer interes
sante dame dus, die nu sinds 
vier jaar in Zandvoort woont.

"In eerste instantie ben ik in 
Amsterdam zeer succesvol 
een boetiek voor met name 
chique en exclusieve Chinese 
kleding, die ik zelf ontwierp, 
gestart. Helaas kreeg ik na 
enige tijd gezondheidsklach
ten, waarvan ik gedurende 
zes maanden na veel voet
behandelingen te hebben 
ondergaan genas. Hierdoor 
leerde ik dat je lichaam het 
belangrijkste in je leven is. 
Als dat kapot is, heb je niets 
meer. Ik besloot het roer om 
te gooien en opende op de 
Zeedijk mijn Foot Massage 
Salon met een professionele 
staf, die net als ikzelf hun 
opleiding in China, Japan 

Qian Fang Massages

en Thailand heeft gevolgd", 
legt Jennifer met veel pas
sie uit. Het is een zeer oude 
traditie, die al meer dan 
2500 jaar in China bekend 
is, en gebaseerd op acupres
suur en massagetechnieken, 
waarbij de 64 (!) drukpunten 
in de voet, die staan voor de 
verschillende organen, wor
den behandeld. Hierbij wor
den bepaalde meridianen 
en energiebanen geopend, 
waardoor klachten zoals 
hoofd, rug of nekpijn na 
een aantal behandelingen 
worden verlicht of zelfs ge
heel verdwijnen.

Om een indruk te krijgen 
wat Jennifer en haar staf 
zowel inwoners als toeris
ten kunnen bieden, wierp 
ik mij op als proefkonijn. 
En daar heb ik totaal geen 
spijt van, integendeel zelfs. 
Tijdens een warm voeten
bad worden eerst hoofd, nek 
en schouders gemasseerd, 
waarna eveneens de rug 

ferm onder handen wordt 
genomen. Daarna komen 
de voeten uitgebreid aan de 
beurt, waarbij letterlijk elke 
teen een weldadige mas
sage krijgt. Na afloop voelt 
men zich heerlijk ontspan
nen en ligt men nog even 
lekker na te genieten onder 
het genot van een kopje 
Chinese thee. In totaal be
schikt de salon over vijf 
relaxstoelen en, indien ge
wenst, kan eveneens gebruik 
gemaakt worden van een 
infrarood sauna. De prijzen 
zijn heel redelijk: voor een 
half uur voet of bodymas
sage betaalt u € 25, voor een 
uur durende behandeling is 
dat € 45. Voor ondernemers 
komt er een rittenkaart te
gen een speciaal tarief.

Qian Fang Massages, Halte
straat 37, 2042 LK Zandvoort 
is elke dag geopend van 
11.30 uur tot 23.00 uur. 
Behandeling bij voorkeur 
op afspraak via 0651789111.

De volkstuinvereniging Zandvoort is in 1972 opgericht en 
heeft de beschikking over 102 tuinen van elk ongeveer 250 
m2 groot. Het complex ligt op een uniek plekje in Nieuw 
Noord aan het Duinpieperspad achter de ‘Atlantikmuur’. 
Afgelopen zondag organiseerden de leden een open dag 
en was er een rommelmarkt en plantjesruilmarkt. De zon 
scheen en de animo was groot.

tekst en foto Nel Kerkman

Nu is het niet zo dat liefheb
bers die in een volkstuintje 
geïnteresseerd zijn, er mor
gen al een kunnen hebben. 
Wie in aanmerking wil komen 
moet inwoner van Zandvoort 
zijn en minimaal 18 jaar oud. 

Er mogen geen huisdieren 
worden gehouden. Verder 
dient u zich schriftelijk bij 
de secretaris aan te melden. 
Daarna komt u op de kandida
tenlijst te staan. De tuinders 
zijn verplicht om een keer per 
jaar deel te nemen aan het al
gemeen onderhoud van het 

Tuinderspraat
tuincomplex. U mag zelf kie
zen of u bloemen, groenten of 
fruit wilt telen. Uw tuin moet 
goed onderhouden worden 
en onkruidvrij zijn.

Groene ontspanning
Buiten de verplichtingen voor 
de tuin wordt er aandacht 
besteed aan ontspanning. 
De actieve evenementen
commissie organiseert voor 
jong en oud gezellige activi
teiten en viermaal per jaar 
wordt het verenigingsblad 
‘Tuinderspraat’ uitgegeven 
om iedereen te informeren. 
Zo is er een schitterende jeu 
de boulesbaan waar heren 
elke woensdagmiddag spelen 
en de damesgroep een keer in 
de 14 dagen op zaterdagmid
dag. In de winter is er klaver
jassen, sjoelen en darten. 

Al met al een geweldige ver
eniging voor mensen met 
groene vingers en een hart 
voor de natuur. Wilt u zich in
schrijven of wilt u meer info? 
Neemt u dan contact op via: 
secretaris@vtvz.info. 

Gezelligheid tijdens de open dag

De Zandvoortse Courant wordt huis-aan-huis verspreid. Mocht het onverhoopt een keer 
gebeuren dat u de krant niet heeft ontvangen, kunt u bij de volgende afhaalpunten terecht:

Voor structurele bezorgklachten: ZVO-verspreiders, tel. 06-1139 1478 of www.zvo-verspreiders.nl

• Centrale balie Gemeente Zandvoort
• Bruna Balkenende (Grote Krocht)
• Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje)
• Pluspunt Noord (Flemingstraat)
• Shell Duinzicht (pompstation Dr. Gerkestraat)

Afhaalpunten
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Centimeters verliezen 
nog voor de zomer? 
Snel fit, soepeler en 

slanker zonder moeite?
Kom snel naar 

Slender You Zandvoort. 
Schoolstraat 3 

(zijstraat Haltestraat), 
tel. 0619413733. 

www.slenderyouzandvoort.nl
.........................................................

HONDENTRIMSTER
De 4 Pootjes

Bij U aan huis
Annemiek Wolters
tel:0623093264

.........................................................
Te huur (tijdelijk): 

etage vlakbij centrum. 
Geschikt voor jong 

werkend stel. 
Bellen tussen 17.00 

en 19.00 uur: 
065161 6497

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

Meer dan 10 jaar 
ervaring. Pro Voet lid. 

Tel. 064609 8919. 
www.massagebijrosa.nl

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

 grenen buffetkast € 125,/ 
grenen tafel € 20,/ 

messing lamp € 75,/ 
koelvriescombinatie € 30,/ 

grenen eettafel € 
25,/ leren bank 

met 2 maal relax € 125,. 
Tel. 5717563

.........................................................
Haarschaamte

Niet meer scheren, 
harsen of epileren 

met definitief ontharen 
van oksels+bikinilijn: 
€ 95,. I.P.L. flitslicht 

(geen) laser. 
Boudoir Zandvoort,

 0235736021
.........................................................

Gezocht: 
hulp in de huishouding. 

1 ochtend per week. 
Tel. 065156 1725

.........................................................
Garage te huur 

in Bentveld. Per 1 juni, 
€ 100, p.m. 

Tel. 062153 8942

ZANDKORRELS
Behang- en schildersbedrijf 

Arnold Nijkamp 
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 0654 264 259 
Voor al uw behang, 

wit en schilders
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Autobedrijf Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 0653498304 

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

Beautysalon MYRNA 
Van Speijkstraat 2/101, 

2041KL Zandvoort. 
Behandeling volgens 

afspraak, ook ‘s avonds. 
Tel. 5720108 of 0648318230
.........................................................

Auto kopen of verkopen? 
Een dure reparatie, 

onderhoudsbeurt, APK of 
schade?Het kan altijd 

goedkoper!! 
Bel Patrick van Kessel 
0655383624 of kijk op  
www.autoverkoper.nu

.........................................................
L. Paap medische hulpmid
delen. ADL-hulpmiddelen, 

o.a. postoelen, loop
hulpmiddelen, aan
kleedhulpmidden,

Grijpers, badbeden 
toillet accessoires, wand
beugels enz. Vergoeding 

mogelijk via PGB.
Bel voor een afspraak bij 

u thuis; 0651815360
.........................................................

Het Pakhuis, 
een kring  loopwinkel 

waar van alles te koop 
is! Van serviezen en

 glaswerk tot meubels 
en van kleding tot boeken. 

De winkel is geopend 
op donvrijzat 1017 uur. 

Info: 06  53693409
Noorderduinweg 48,  
(Corodex) Zandvoort.

.........................................................
WOONRUIMTE GEZOCHT

Voor ouder echtpaar 
bij voorkeur in centrum e.o.

Huurprijs tot ca. € 550, 
tel. 065325 0629

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €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 zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,-
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, Kleine Krocht 2
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

Bloemen……
volop kleuren

Specialist voor al uw bloemwerken.

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!
Uitnodiging

Tegen inlevering van deze advertentie
krijgt u t/m 5 juni 2010 op alle

kleurbehandelingen 15% korting!
Bij Lavogue Coiffures - www.lavogue-zandvoort.nl
Dames + heren •  Haltestraat 22, 2042 LM Zandvoort  •  Tel.: 023 5730172
Wij zijn geopend van dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 
17.30 uur. Donderdag van 09.00 uur tot 21.00 uur. 
Op zaterdag van 08.30 tot 15.00 uur.

Uw sloggi dealer

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Ook zondags geopend

Gemeenschapshuis
ZOEKT U RUIMTE VOOR 

EEN BRUILOFT, FEEST,
VERGADERING, 
CLUB OF PARTIJ

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

Ab v.d. Moolen

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIDSSTRAAT 17

TEL. 573 14 47 MOB. 06-10792723 
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Kunstenaars BKZandvoort bestormen Heemstede

De mooiste duetten in Zandvoort

Drukke tijden voor De Wurf

In de sfeervolle expositieruimte van Het Kunstbedrijf in 
Heemstede is afgelopen zondag de expositie ‘Beeldende 
Kunstenaars Zandvoort bestormen Heemstede’ feestelijk 
geopend.  “Het is een prachtige expositie geworden met 
uiteenlopende kunststijlen, die we hebben samenge-
bracht tot een geheel”, aldus Ellen Kuijl, interim-voorzitter 
BKZandvoort.

Afgelopen zondag was er weer een Kerkpleinconcert van 
Classic Concerts in de Protestantse kerk. Sopraan Lisette 
Emmink zingt al een aantal jaren in Zandvoort. Met Carina 
Vinke (alt) en Eke Simons (piano) vormde zij een drie-een-
heid die zonder elektrische versterking alle toehoorders 
moeiteloos kon bereiken. Een zeer plezierige muziekmid-
dag waar we nog lang aan terug zullen denken.

Op 8 mei deed de Folkloristische vereniging De Wurf mee 
aan het klederdrachtenweekend in de Keukenhof, waar ver-
schillende groepen hun medewerking aan verleenden. Leden 
van De Wurf toonden de Zandvoortse klederdracht met een 
kledingschouw en menigmaal werden ze op de foto gezet. 

door Sutiah van Netten

De expositie is opgebouwd uit 
het werk van veertien leden 
van BKZandvoort. Ieder van 
hen heeft zijn of haar eigen 
stijl. De kunstenaars beoefe
nen verschillende disciplines: 
van schilderkunst tot kera

Amber, de kleindochter van 
Mieke Hollander, liep de 
hele dag op haar klompen 
en was het meest in trek bij 
de fotografen. De leden van 
De Wurf hebben het de aan
komende weken erg druk. Zo 
gaven ze vorige week op een 
Haarlemse school uitleg over 
de gewoontes en gebruiken 
van het oude vissersdorpje 
van weleer. Op 30 mei toont 
de Wurf bij beachclub Take 
Five hoe een visafslag des
tijds ging. De opbrengst van 

Zoekplaatje

De foto van deze week is van een meisje in Zandvoortse 
klederdracht. Van dit meisje heeft het Genootschap een 
aantal foto’s waarop zij soms alleen en soms met een 
aantal anderen staat. We zouden graag willen weten 
wie het is. 
Indien u weet wie zij is, kunt u reageren per mail op 
zoekplaatje@oudzandvoort.nl of bij Cor Draijer op 06 
 3614 9717 (graag pas bellen na 19.00 uur).

bld19876

miek en van beeldhouwen 
en fotografie tot glaskunst. 
Kunstenares Femke Jorritsma 
bijvoorbeeld maakt van ke
ramiek verfijnde, kleurrijke 
vrouwenbeelden. “Ik haal mijn 
inspiratie uit de vele reizen die 
ik heb gemaakt, zoals naar 
Mexico, Tibet en India. Ik kijk 

de visafslag met vers gevan
gen vis is bestemd voor De 
Wurf. Begin juni is men actief 
aanwezig bij de vismaaltijd 
op het Gasthuisplein. Tevens 
is men dringend op zoek naar 
vooral jongeren die mee wil
len doen, want deze unieke 
vereniging vergrijsd aardig. 
Ook mensen die willen hel
pen met het sjouwen en het 
opbouwen van het toneel 
zijn welkom. Dus schroom 
niet en meld je aan: 06
20173882 of 0235716487.

naar de kleuren, het motief en 
de mensen. Mijn beelden dra
gen geen boodschap uit, maar 
een gevoel. Ik wil met mijn 
werk laten zien dat er ook nog 
vrolijkheid op deze wereld be
staat ”, aldus Jorritsma. 

Kunstplaats
Kunstenares Ellen Kuijl is erg 
tevreden over het verloop van 
de dag. “Iedereen geniet met 
volle teugen: de bezoekers, 
maar ook de kunstenaars. 
Een belangrijk uitgangspunt 
van BKZandvoort is om de 
kunst en cultuurbeleving 
binnen Zandvoort naar een 
hoger plan te tillen. Daarnaast 
zouden we graag meer lande
lijke bekendheid willen krijgen 
voor onze kunst. Zandvoort 
staat bekend als een kust
plaats, maar het zou ook leuk 
zijn om als kunstplaats be
kend te staan. We zijn in ieder 
geval op de goede weg”, aldus 
Kuijl. De  opening was tot in 
de puntjes verzorgd door La 
Luz met ‘A.R.T.’, hetgeen staat 
voor Art, Rythm and Taste. 
“We willen de bezoekers tij

De opening in Heemstede

Vlnr Eke Simons, Lisette Emmink en Carina Vinke

Kledingschouw van De Wurf

dens de expositie een pret
tig gevoel geven, en dat doen 
we via kunst, klank en smaak. 
Gevarieerde kunst, mooie 
muziek en lekkere drankjes 
en hapjes, dat is voor ons de 
ideale combinatie”, vertelt 
beeldend kunstenaar Han 
van der Mijn. Van der Mijn is 
als art director overigens ver
antwoordelijk geweest voor 
de inrichting van de expositie. 

De expositie ‘Beeldende 
Kunstenaars Zandvoort be
stor men Heem stede’ is te zien 
tot 5 juni in Het Kunst  bedrijf 
aan de Raad huis straat 56a in 
Heem stede. Deelnemende 
BKZandvoort kunstenaars 
zijn: Wim Bee rens, Nelleke de 
Blaauw, Noor Brandt, Linda 
Bottema, Jan van den Bos, Udo 
Geislet, Femke Jorritsma, Ellen 
Kuijl, Wim Nederlof, Patricia 
Ra maer, Margreet Ras, Elke 
Sijts maSchiller, Annemarie 
Sybrandy en Herbert Wil
lems. Het Kunstbedrijf is van 
woensdag tot en met zater
dag geopend van 13.00 uur tot 
17.00 uur.

door Dick ter Heijden

Al direct bij de opening kon 
het royaal toegestroomde 
publiek genieten van de uit
zonderlijke zangkwaliteiten 
en techniek van de solisten 
bij de vertolking van de duet
ten. Met grote souplesse, kwa
liteit en vooral enthousiasme 
wisten Emmink en Vinke met 
pianobegeleiding van Simons 
de aanwezige luisteraars di
rect te boeien. Dat daarbij 
de uitstekende akoestiek in 
de kerk zo geweldig effectief 
was, maakte het luistergenot 
alleen maar groter. Het was 
echt genieten in de dorpskerk 
deze zondag, van een zeer uit
eenlopend programma met 
werken van Purcell, Händel, 
Vivaldi, Pergolesi en andere 
componisten voor de pauze.
Het programma kende in to

taal maar liefst negen zeer 
uiteenlopende werken, afge
sloten door twee werken van 
Spaanse signatuur. En juist 
daarbij was Simons op de pi
ano onnavolgbaar. Waren de 
werken voor de pauze voor 
het merendeel van oudere 
datum en wat serieuzer van 
aard, na de pauze waren ze 
wat luchtiger en speelser. Zelfs 
‘Vluchten kan niet meer’ van 
Harry Bannink en Annie M.G. 
Schmidt en ‘Perhaps Love’ van 
John Denver kwamen voorbij. 
Al met al een fantastische 
uitvoering waar een flink ge
vulde kerk van heeft genoten. 
Een staande ovatie viel de uit
voerenden dan ook terecht ten 
deel. Het eerstvolgende con
cert vindt plaats op zondag 20 
juni met een pianorecital van 
Herman Rouw. Aanvang 15.00 
uur en toegang gratis.

C U L T U U R



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
Maak elke 
woensdag,
donderdag en 
vrijdag gebruik 
van de 4 = 2 
actie en dage-
lijks van onze 
dagschotel

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Maandag en dinsdag gesloten

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand mei: Tapijt Washington 4 meter 
breed - gratis gelegd - 26 kleuren van € 119,-- voor € 99,--

(Vouw)gordijnen	 Tapijt
Vitrages	 Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering	 Parket

Wist u:
dat wij een grote 

sortering lampenvoeten
en lampenkappen hebben?

Pashouders 5% korting

 Hele maand mei  voor Pashouders:
Huisgemaakte Beenham, 

heerlijk bij de asperges,
 200 gram  € 3,98

kijk ook eens op onze website:
www.slagerijhorneman.nl

De Gatusso onder de Mozzarella
MOZZARELLA di BUFALA GAROFOLA

Echte, van buffelmelk
Nu van € 3,15  voor slechts € 1,99         

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2010

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

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.

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

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

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

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

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

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

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2010 tot en  
met 31 december 2010.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor 
een Zandkorrel, kunt u op een door u  
gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel 
(mini-advertentie) plaatsen.

Plony’s
Haarwinkel



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Massage bij Rosa - www.massagebijrosa.nl
Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Blitzkickers - Haltestraat 61A
Graveer een keer - 023-888 77 58
Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06-18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat
Rep-it - 023-5719666 / 06-44696001

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat
Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 
Gasthuisplein 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Open Golf Zandvoort - Duintjesveldweg 
Side Döner Kebab - Kosterstraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

info@koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.
Addie Ottho & Zn

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

ZandvoortPas houders 10% korting

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

Startaanbieding:
Pashouders 25% korting

SIDE DÖNER KEBAB

Kosterstraat 13B, tel.: 06-46155581
Geopend van 12.00 - 24.00 uur 
(t/m 15 juni maandag gesloten)

Voor Pashouders t/m 2 juni a.s.:
• Broodje kip döner € 3,--
• Turkse pizza € 2,--

Door de verschuivingen binnen het 
bedrijf zal er in de toekomst waar
schijnlijk plaats zijn voor een nieuwe 
APKmonteur. “Kijk, dat blijft natuur
lijk ongewijzigd: wij blijven het APK
keurstation van Zandvoort. Het is bij 
ons nu mogelijk om de APK gratis 
te laten doen bij een klein onder
houd. Voor de ZandvoortPashouder 
is er een speciale aanbieding. Op 
vertoon van de ZandvoortPas krijgt 
u de afmeldkosten van de APK 
gratis. Die kosten hoeft u dus als 
ZandvoortPashouder niet te beta
len”, aldus Witte. 

Autobedrijf Zandvoort heeft zich in
middels aangesloten bij een grote 
bandenorganisatie, Wings Club. “Wij 
kunnen nu alle merken autobanden 
leveren. Verder is het ook mogelijk 
om de airco te laten onderhouden 

of schade te laten herstellen. Met 
de vakantie in het vooruitzicht is 
het heel belangrijk dat de auto in 
orde is, vooral als het om een lange 
rit gaat. Je gaat pas rustig op reis als 
je weet dat de auto in perfecte staat 
is. We hebben om deze reden spe
ciaal een vakantieset voor de auto 
samengesteld”, meldt Witte.

Multifunctioneel
In de showroom zijn niet alleen 
auto’s te bewonderen. “Mijn vrouw 
Anja heeft in ‘Anja’s Place’ een fraaie 
collectie sieraden, sjaals en tassen 
te koop. Daarnaast zijn er ook schil
derijen van de Zandvoortse kun

stenares Fokkeliene Faber te koop. 
Autobedrijf Zandvoort is dus een 
multifunctioneel bedrijf. De groot
ste verandering is dat Robin meer 
op de voorgrond komt te staan en 
dat ik me meer ga focussen op de 
autohandel. Ik heb er alle vertrou
wen in”, vat Witte kort samen. 

Autobedrijf Zandvoort, Kamerlingh 
Onnestraat 23, tel. 5714580. In– en 
verkoop van alle merken auto's, zo
wel nieuw als gebruikt, en voor on
derhoud en reparatie. Geopend: van 
maandag tot zaterdag (!) van 07:30 
tot 17:00 uur. Voor meer informatie: 
www.autobedrijfzandvoort.nl.

Na ongeveer 34 jaar aan het roer te hebben gestaan, 
geeft eigenaar Rob Witte aan dat de onderlinge ta-
ken binnen het bedrijf enigzins gaan veranderen. 
“Mijn zoon Robin zal steeds meer het aanspreek-
punt worden in de werkplaats met de daarbij be-
horende verantwoordingen. Ik zal me meer gaan 
toeleggen op de in- en verkoop van jonge gebruikte 
auto’s. Verder zal ik me meer gaan richten op de spe-
cifieke zoekopdrachten van klanten om de meest 
geschikte auto voor hen te vinden”, licht Witte de 
veranderingen toe.

Autobedrijf Zandvoort gooit het roer om!

De crew van Autobedrijf Zandvoort
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 
van de 

Ondernemers Vereniging Zandvoort
Datum:	 donderdag	20	mei	2010
Aanvang:	20.00	uur
Locatie:	 Hotel	Hoogland,	Westerparkstraat	5,	Zandvoort

Agenda
1.	Opening/mededelingen
	 -	Welkom	nieuwe	leden
2.	Vaststellen	agenda
3.	Notulen	ALV	van	21	januari	2010
4.	Financiën
	 -	Jaarrekening	2008/decharge	bestuur
5.	Erik	Weijers,	C.O.O.	Circuit	Park	Zandvoort	over	de	Masters	of		Formula	3	
	 op	5	en	6	juni	a.s.
6.	Henk	Kommer,	ervaringen	van		een	wijkagent	Centrum
7.	Update	KVO,	Dennis	Moerenburg
8.	Update	decembermaand,	Gert	van	Kuijk
9.	Update		activiteiten	Muziekpaviljoen,	Peter	Tromp
10.	Rondvraag
11.	Afsluiting		

Deze vergadering is voor alle leden en voor hen die lid willen worden

Mickey’s Bar
winnaar van de Bar Battle

Met dank aan de jury en onze sponsors

Zaterdag 29 mei vanaf 16.00 uur

AFSCHEIDSPARTY
van Ton en Trees

U bent van harte welkom!

Mickey’s Bar
Circuit Park Zandvoort
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Weer

Temperatuur

Max 16 17 17 15

Min 8 8 9 10

Zon 90% 85% 60% 70%

Neerslag 15% 10% 15% 35%  

Wind nnw. 3-4 n. 3 n. 3 wnw. 3-4

Tamelijk koele Pinksteren
Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

We zien momenteel een 
hogedrukgebied vanuit 
het zuidwesten meer uit
stralen richting Benelux. 
De atmosfeer stabiliseert 
verder en vooral de tem
peratuur waagt een avon
tuurtje richting de 20 gra
den.

Tegen en aan het begin van 
het komende weekeinde 
waarin het Pinksteren is, 
krijgen we mooi weer voor
geschoteld met flink wat 
zon en aangename tem
peraturen. Niet zelden was 
het weer met Pinksteren 
berucht in het (nabije) ver
leden. Soms kwam er regen 
die totaal niet was aange
kondigd en ook de grote 
temperatuurverschillen 
tussen de twee pinkster
dagen waren vaak opval
lend. Ook dit jaar verloopt 
het weer met Pinksteren 
niet vlekkeloos en vooral 
de temperatuur zal weer 
een belangrijke factor zijn.

Zoals het er nu voor staat 
zou het aanstaande zon
dag wel eens flink kun
nen afkoelen als de wind 
van noordnoordoost naar 
noord tot noordwest 
krimpt, maar tot in detail is 
dit natuurlijk nog niet aan 

te geven. Mocht het inder
daad gevoelig afkoelen, 
is het vooral vlak aan zee 
maar bibberen geblazen 
op maandag met nauwe
lijks meer dan 1011 graden. 

We zien met Pinksteren 
een hogedrukgebied bivak
keren boven de Noordzee 
en Schotland. Een warme 
oostelijke stroming zit er 
niet in, maar de wind ten
deert naar noordwest en 
hoe meer die noordcom
ponent er komt hoe killer 
het natuurlijk wordt.

Het strandweer zal best 
oké zijn op Zandvoort, met 
genoeg zon tot zondag, 
maar een windschermpje 
is wel gewenst. De tempe
ratuur van het badwater is 
ruim 11 graden momenteel.

Op de langere termijn blijft 
de druk hoog ten noord
westen van ons, dus met 
enige reserve is nu al te 
zeggen dat juni niet be
paald zomers warm start.

Voor de allerlaatste info 
over Pinksteren belt u de 
weerprimeurlijn: 0900
1234554

weerman Marc Putto 

Het weer ziet er best jofel uit in de aanloop naar en 
waarschijnlijk ook tijdens Pinksteren. Het zeer koude 
meiweer (de eerste maandhelft was tot bijna 4 graden 
te koud in Zuid-Kennemerland) verdwijnt en met wat 
geluk halen we de 18 graden nipt in Zandvoort rond het 
aanstaande weekeinde.

 Do. Vr. Za. Zo. 

De Amerikaanse Susanne Severeid en haar zoon Pablo 
van Renterghem kwamen op uitnodiging naar het regen-
achtige strand van Zandvoort. Het doel van hun bezoek; 
een interview over het onlangs uitgekomen boek ‘De laat-
ste huzaar, verzet zonder kogels’ van hun vader en echtge-
noot, Tonny van Renterghem. Oud-verzetsstrijder Van Ren-
terghem was fotograaf en schrijver. Hij overleed op 19 juli 
2009 in zijn woonplaats Sequim, Verenigde Staten.

Ondanks regen schijnt altijd de zon
In 1977 trouwde Susanne 
Severeid de veel oudere Tonny 
van Renterghem. Susanne is 
schrijfster en voormalig mo
del/actrice. Zij speelde on
der andere in Goede Tijden 
Slechte Tijden, Zeg 'ns AAA en 
Flodder in Amerika. Van 1990 
tot 2000 woonde het gezin in 
de Willemstraat te Zandvoort 
waar Susanne op zondag
ochtend het Jazzprogramma 
van de lokale radio ZFM pre
senteerde. Vanwege familie
omstandigheden verhuisde 
de familie weer naar de 
Verenigde Staten. 

Presentatie boek
Op 26 april reisde Susanne 
samen met haar zoon Pablo 
speciaal naar Amsterdam 
om het boek ‘De laatste hu
zaar, verzet zonder kogels’ 
in het Verzetsmuseum te 
presenteren en te signeren. 
Na haar toespraak bood 
Susanne, namens Tonny, het 
eerste exemplaar aan, aan 

Pablo van Renterghem en  Susanne Severeid

hun goede vriend Cor Suijk 
(CEO Emeritus, Anne Frank 
Huis). Tot aan zijn dood werk
ten Susanne en Tonny aan het 
realiseren van het boek. Tonny 
vond zichzelf geen held, hij zei 
altijd: “Als totaal onschuldige 
mensen worden afgevoerd 
naar concentratiekampen 
dan maakt het me niet uit of 
het een Jood of een Irakees 
is. Ik zal altijd hun levens red
den!” Susanne en Pablo zijn 
tot 5 mei in Amsterdam ge
bleven, daarna moest Pablo 
weer naar school. “Het is 
jammer dat het regent an
ders hadden we nog heerlijk 
langs het strand gelopen. Zo 
maakt Pablo toch nog kennis 
met het echte Nederlandse 
weer”, lachte Susanne bij het 
afscheid. 

Een recensie van het boek ‘De 
laatste huzaar, verzet zonder 
kogels’ leest u hier onder.

tekst en foto Nel Kerkman

De humoristische memoires van Tonny van Renterghem 
zijn zeer gedetailleerd beschreven en voorzien van veel 
historische foto’s in het onlangs verschenen boek ‘De laat-
ste huzaar’. Op de cover staat een aquarel van hem en in 
het boek is er nog één geplaatst. Het geeft een goed over-
zicht van het (over)leven tijdens de Tweede Wereldoorlog 
en hoe men, en zeker Tonny van Renterghem, zonder angst 
zich inzette voor zijn medemens. 

door Nel Kerkman

'De laatste huzaar' 
is een autobiografie 
over de jeugd, het 
verzet en het ver
dere leven van Tonny 
va n  Re nt e rg h e m . 
Aan het einde van de 
Eerste Wereldoorlog 
werd Tonny in 1919 
als enig kind in de 
Museumbuurt, Am
ster dam Oud Zuid, 
geboren. Zijn familie 
behoorde tot een ‘def
tige’ burgerfamilie, 
wat betekende dat 
Tonny niet op straat 
mocht spelen. Daarom 
waren de zomerse be

De memoires van Tonny van Renterghem   
zoeken aan Zandvoort voor 
hem een hoogtepunt. Eerst 
logeerde hij in Grand Hotel 
en later in een villa aan de 
Noordboulevard. In het be
gin van het boek beschrijft 
Tonny schitterend hoe hij sa
men met zijn moeder in een 
gehuurd badkoetsje de zee in 
werd gereden. Aan het begin 
van de Tweede Wereldoorlog 
woonde Van Renterghem als 
onderduiker nog even in de 
Zandvoortse villa die later 
gesloopt werd.

Verzet zonder kogels
Om onder het benauwende 
juk van zijn ouders uit te 
komen meldde Tonny zich 
als dienstplichtige aan bij 
de SROC (School Reserve 
Officieren der Cavalerie). In 
mei 1940 voerde hij als com
mandant zijn peloton van 
het 1e Regiment Huzaren 
Motorrijder aan in de strijd 
tegen Duitse parachutisten 
in de regio Den Haag. Na de 
bezetting sloot hij zich vrijwel 
direct aan bij de verzetsgroep 
de ‘Ordedienst’ waar hij voor

Tonny met zijn vader bij het 
Grand Hotel in Zandvoort (1920) 
| Foto: collectie T. van Renterghem

al spionageactiviteiten deed 
voor Londen. Het nazibewind 
veroordeelde hem ter dood 
maar Tonny wist zijn arresta
tie te voorkomen. 

Dankzij zijn inspanningen is 
in 1995 de tekst op de pla
quette op de Berlagebrug 
veranderd. Want niet de 
Canadezen trokken als eer
ste Amsterdam binnen maar 
het was het 49e Britse ver
kenningsregiment de Polar 
Bears, die Van Renterghem 
namens zijn commandant 
verwelkomde en de stad in
leidde. Na de oorlog emigreer
de Van Renterghem naar de 
Verenigde Staten en kwam 
hij terecht in de filmwereld 
van Hollywood. Hij adviseer
de ondermeer de beroemde 
regisseur George Stevens bij 
het maken van diens film over 
Anne Frank. 

Het boek ‘De laatste huzaar, 
verzet zonder kogels’ (€ 24,95) 
is bij uitgeverij Conserve 
uitgegeven en is bij Bruna 
Balkende te bestellen.
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RTVNH is de publieke regionale omroep voor de 
provincie Noord Holland. Radio NoordHolland 
is bovendien de officiële rampenzender van de 
provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3 
(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

Shutter Island 

In Martin Scorseses nieuwste thriller moet U.S. Marshall 
Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio) in 1954 samen met zijn 
partner Chuck Aule (Mark Ruffalo) de verdwijning van een 
moordenares onderzoeken. Zij is ontsnapt uit het psychi
atrische instituut op Shutter Island. Tijdens zijn zoektocht 
ontrafelt Teddy geheimen over het eiland, zijn partner en 
zichzelf. Maar niets is wat het lijkt...

Zondag
08:00 uur Countrytraxxx (h) 
10:00 uur ZFM Jazz 
12:00 uur Muziekboulevard 
14:00 uur Zondag in Kennemerland 
17:00 uur De Avond 
18:00 uur Golden ZFM (h) 
19:00 uur Bijzonder Zandvoort (h)
20:00 uur Inspiratieradio
21:00 uur Tep Zeppi 

Maandag
08:00 uur Zandvoort op Zaterdag (h)
11:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard 
18:00 uur Muziekkoerier 
20:00 uur Golden ZFM 
21:00 uur De Hoop

Dinsdag
08:00 uur Zondag in Kennemerland (h)
11:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard 
18:00 uur Bijzonder zandvoort
20:00 uur ZFM Jazz (h)

Woensdag
08:00 uur Vrijdagavond live (h)
10:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard 
18:00 uur ZFM in de avond
20:00 uur ZFM Klassiek (h)

Donderdag
08:00 uur Goedemorgen Zandvoort (h) 
10:00 uur De Watertoren
11:00 uur Inspiratieradio
18:00 uur ZFM in de avond
20:00 uur Countrytraxxx
22:00 uur De Hoop 

Vrijdag
08:00 uur ZFM Jazz (h)
10:00 uur Bijzonder Zandvoort (h)
11:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard 
15:00 uur Eurobreakdown 
17:00 uur Het weekend in!
19:00 uur Vrijdagavond live
21:00 uur Sea IT 

Zaterdag
08:00 uur Toebak Leeft? 
10:00 uur Goedemorgen Zandvoort 
12:00 uur Muziekboulevard 
14:00 uur Zandvoort op Zaterdag 
17:00 uur Roy onair (h)
19:00 uur Eurobreakdown (h)
21:00 uur Alternative FM
23:00 uur Night Walk 

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

radio + tv

Pluspunt Zandvoort
Flemingstraat 55

023. 574 03 30
www.pluspuntzandvoort.nl

Curso de Verdana de Español
Zomercursus Spaans
Enige kennis van de Spaanse taal is vereist.
Woensdag 20:00 – 22:00 hora
26 mayo t/m 30 junio

Hoe overleef ik een vakantie 
in een Spaans sprekend land?
Een cursus Spaans gericht op vakantie voor beginners en 
licht gevorderden.
Woensdag 18:30 – 20:00 hora
26 mei  t/m 30 juni

Zomercursus Hatha Yoga
Vrijdag 11:00 – 12:00  14 mei t/m 9 juli 

Schermen 8 t/m 12 jaar
Woensdag 16:00 – 17:00 uur  22 september t/m 15 december 

Website bouwen voor Kinderen
Vrijdag 16:00 – 17:30 uur  10 september t/m 22 oktober

Faalangst Training 9 t/m 12 jaar
Dinsdag 15:30 – 17:00 uur  20 september t/m 29 november

Sociale Vaardigheden 6 t/m 9 jaar
Dinsdag 15:30 – 17:00 uur  21 september t/m 30 november

Peuters in Beweging 2 t/m 4 jaar
Woensdag 9:30 – 10:30  22 september t/m 1 december

Pimp up your bike / Fietsreparatie
Vrijdag 17:15 – 18:45   5 november t/m 10 december

Workshop Numerologie
Maandag 13:00 – 16:00  27 september

Omgaan met Hyperventilatie / Stress
Dinsdag 19:00 – 22:00 uur  28 september t/m 12 oktober

Yoga Actief
Dinsdag  10:00 – 11:30 uur 
  20:00 – 21:30 uur  5 oktober t/m 14 december

Hatha Yoga
Vrijdag 11:00 – 12:00 uur  24 september t/m 17 december

Vanaf september verschillende talencursussen:
Spaans, Engels en Frans

Verschillende computercursussen:
Website bouwen en onderhouden, Digitale foto
bewerking, Excel en Word

Nieuwe creatieve cursussen:
Klussen voor vrouwen, Natuurlijke Muur
afwerking, Intuïtief tekenen en schilderen, 
Aquarelleren, Open atelier, Beeldhouwen en 
boetseren  

Kijk voor het nieuwe aanbod op onze website:
www.pluspuntzandvoort.nl

voor meer informatie en inschrijfformulieren: 
www.pluspuntzandvoort.nl of 023 574 03 30
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Ben jij al hip–tip

Ilj
a

column
Svennie !

Grote namen op de 
41ste editie van Pinkpop
Pinksteren zonder Pinkpop kan natuurlijk niet. Pinkpop is het oudste en bekend-
ste outdoor festival van Nederland. Eerst was het een eendagsfestival, maar 
inmiddels is het uitgegroeid tot een driedaags festival in het stadje Geleen. Rond 
het festivalterrein is plaats voor 50.000 kampeerders. De vele optredens van 
nationale –en internationale artiesten maken het feest compleet! Don’t miss it!

 

Zondag 23 mei: 
Beach Club Riche behoort tot één van de grootste beach clubs 
van Nederland, en wordt ook wel ‘de Vallei aan zee’ genoemd. 
Kleed je sexy, hip and famous voor Wetdreams Pinkster Beach 
Festival bij Riche. Met een vette lineup met o.a. Chris Scott, 
Supercell, Dazzle, Eric van Kleef, Miss Melody, Raoul Coolman, 
Reni, Ko C, Jose, Miss J, Dennis Von Dutch, Marvin Douglas. 
Muziekstijlen House, Tribal, Electro, Hardtrance en Techhouse. 
Entree: € 15, (deur: € 25,). Tijd: 13.00 tot 24.00 uur. 

Zondag 23 mei:
Strand Bloemendaal:
 Bloomingdale pakt groot uit met Bloomingdale XXL met een 
super gave lineup met o.a. Sunnery James en Ryan Marciano, 
Lucien Foort, Quintino, Leroy Styles en Michael Mendoza. Entree: 
€ 15,. Tijd: 16.00 tot 00.00 uur. 

 Trek je zomerse beachoutfit maar uit je kast, want dat is de dres
scode voor Beatlovers bij Beachclub Vroeger. Lineup: Don Diablo, 
Benny Roderiques, Gregor Salto, Sidney Samson, Hardwell and 
many more. Entree: € 10, (deur: € 15,). Tijd: 14.00 tot 00.00 uur. 

 De Republiek houdt een benefietconcert voor de Randolph 
Fellowship. De opbrengst van het concert is voor 100% be
stemd voor het realiseren van een opvanghuis in Sri Lanka. 
Weeskinderen worden daar op hun 17e zonder pardon op straat 
gezet, omdat zij volgens de wet dan zelfstandig moeten zijn. 
Vaak eindigen zij in de criminaliteit of prostitutie. Het opvang
huis wil deze weeskinderen door middel van onderwijs, zorg, 
sport en het bijbrengen van sociale vaardigheden op laten 
groeien tot volwaardige volwassenen. Het opvanghuis is opge
richt ter nagedachtenis van de in Sri Lanka in 2005 verongelukte 
Randolph Fellowship. Met optredens van o.a. Chris Zegers, Abel, 
Piet, Lily Road (Suzanne de Jong) en Dennis van der Geest. Entree: 
€ 10,. Tijd: 17.00 tot 24.00 uur.

door Sutiah van Netten

Het genadeloos neersabelen 
van publieke personen of in
stanties is iets waar wij als 
Ne der landers al jaren tradi
tiegetrouw van smullen. Er 
gaan zelfs geluiden op om ter 
volksvermaak de ouderwetse 
schandpaal weer in te voeren. 
Gezellig op zondagmiddag naar 
de dam waar Patrick Kluivert 
ten overstaan van een vol plein 
mag toelichten waarom hij dat 
ene meisje tussendoor heeft 
gehad. Wie denkt Kluivert wel 
dat hij is om zijn eigen leven 
te bepalen? Wij, het vrome 
Nederlandse volk zonder zon
den, heeft recht op een toelich
ting. Het volk weet doorgaans 
eerder waar Jan Smit in bed 
is beland, dan zijn eigen moe
der. Zij is op haar beurt nog 
steeds verbolgen over het feit 
dat de ex van Jan tegenwoor
dig een tuinkabouter aan de 
hand heeft. Kabouter Wesley 
een serieuze affaire met Miss 
Giro. Schande, vindt mevrouw 
Smit, alles heeft zij meegeno
men, zelfs het serviesgoed was 
niet veilig voor haar grijpgrage 
klauwtjes, erg hè? De roddel
pers in Engeland laat er net als 
de voetballers doorgaans geen 
gras over groeien. Altijd weer 
benieuwd welke vreemdganger 
op de voorpagina opduikelt. ‘It 
is a bloody shame’, kopte de Sun 
en de aanvoerder van Engeland 
was er gloeiend bij met de (spe
lers)vrouw van zijn tot dan toe 
beste vriend.  Het Duitse boule
vardblad Bild leverde ook goed 
werk. Frank Ribery is daar iets 
minder over te spreken. De 
kop van Bild was meedogen
loos: “Ribery vergrijpt zich aan 
minderjarige exotische pros
tituee.” Ja leg dat maar eens 
uit aan oom Louis, als hij in 
de ochtendkrant leest dat zijn 
vedette het begrip steraanval
ler wel erg letterlijk neemt. In 
Nederland moeten wij het doen 
met smeuïge roddelblaadjes 
en de nodige tvprogramma's. 
Albert Verlinde en consorten 
bevredigen het Nederlandse 
volk op werkdagen tussen half 
zeven en half acht. Ik vind het 
wel jammer dat RTL Boulevard 
tegenwoordig niet meer 
om zeven uur begint, 
straks mis ik wat. Ar

je
n

column
Volksvermaak

door Ilja NolteeKijk ‘r shinen

Joyce Meister : 

“Wat er ook gebeurt: 

The show must go on!”

Zangeres Joyce Meister volgt een opleiding aan de Nederlandse 

Musical Ensemble (NME) in Zoetermeer.  Ze zit nu in de afron-

ding van het tweede jaar. Het is een pittige opleiding die veel 

van de studenten vraagt. 

“Het is een vocale opleiding die 
je leert om niet op een bepaalde 
stijl te specialiseren, maar juist 
op zoveel mogelijk muziekstijlen. 
Denk bijvoorbeeld aan jazz, soul en 

door Sutiah van Netten

In 1990 is Pinkpop zelfs opgenomen in het Guiness Book of Records,  als het oudste 
en enige onafgebroken jaarlijke openlucht festival in Nederland. Misschien wel van 
de wereld, want 2010 is alweer de 41ste editie! In de afgelopen veertig jaar heeft 
Pinkpop ruim 1,8 miljoen bezoekers geteld. Grote artiesten van over de hele wereld 
hebben op Pinkpop opgetreden. Denk aan namen als Fleetwood Mac, Dire Straits, 
Pearl Jam en de Red Hot Chili Peppers. 

Het festival vindt plaats op het enorme terrein van Landgraaf Megaland. Een mega
terrein voor een megaevenement. Het festival duurt van vrijdag 28 t/m zondag 
30 mei. Het belooft ook dit jaar weer vuurwerk te worden! Met optredens van o.a. 
Rammstein, Kasabian, Gossip, Sungrazer, Greenday, John Mayer, Destine, Mika, The 
Prodigy, Skunk Anansie, Slash en Pink. De presentatie is in handen van Giel Beelen 
en Eric Corton. 

Tickets: o.a. via ticket service, VVV Zandvoort, 
Free Recordshop, en via 0900300 1250 
(45cpm). Drie dagenkaart inclusief camping 
€ 140, (excl. servicekosten). Dagkaart voor 
vrijdag, zaterdag of zondag € 75, (excl. ser
vicekosten). www.pinkpop.nl 

What’s Happening?

klassiek. Het is hard werken, maar 
ontzettend leuk. Je leert niet alleen 
veel van het entertainment vak, 
maar ook over jezelf”, vertelt Joyce. 

De wereld van de entertainment is 

hard, de concurrentie is moordend. 
“Er zijn misschien wel honderddui
zenden zangeressen die zo goed 
kunnen zingen als musicalsterren 
Pia Douwes of Simone Kleinsma, 
twee rasartiesten. Waarom staan 
zij wel voor volle zalen te spelen 
en de ander, met evenveel talent, 
niet? Degene die echt verder ko
men zijn niet alleen sterk in hun 
talent, maar hebben ook een hele 
sterke persoonlijkheid. Je moet een 
knop om kunnen zetten. Als je een 
slechte dag hebt, dan mag je dat 
niet laten merken. ‘The show must 
go on’. Dus dan trek je je theaterjas
je aan. Het is soms lastig, maar dat 
hoort bij het vak. Er moet ook een 
drive in je zitten, waarin je streeft 
om de beste te willen zijn. Niet voor 
anderen, maar puur voor jezelf. Als 
je die drive, ambitie, maar ook  zelf
vertrouwen en doorzettingsvermo
gen hebt, dan kan je ver komen”, 

aldus Joyce.  

Inmiddels treedt Joyce op door 
het hele land. “Ik zing in drie 
bands; mijn eigen band de Joyce 
Meisterband, Dagroove en het 
meidentrio First Ladies. Drie heel 
verschillende groepen, maar alle
maal ontzettend leuk om te doen. 
Deze afwisseling is voor mij heel 
belangrijk, want dan kan ik me 
ook op verschillende gebieden 
blijven ontwikkelen”, legt ze uit. In 
de toekomst hoopt de ambiteuze 
zangeres als docent les te geven op 
muziekscholen. Ook droomt ze er
van om ooit de backing vocals van 
een grote Nederlandse artiest te 
mogen doen, zoals Alain Clark. 

Wie Joyce wil volgen moet eens 
een bezoekje brengen aan haar ei
gen website: www.joycemeister.nl
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Dier van de Week
Helaas, hij is weer terug, de kleine Chris. 
Het klikte niet goed met zijn nieuwe baasjes. 
Christiaan is een pittige jongen die heel veel 
energie heeft. Hij moet lekker kunnen rennen 
en spelen. Als hij zijn energie niet kwijt kan, 
wil hij wel eens andere dingen uitproberen 
om zijn zinnen te verzetten. En dat is natuur-
lijk niet helemaal het plan! Christiaan is so-
ciaal met soortgenoten en vindt het heerlijk 
om lekker gek te doen met soortgenootjes. 
Hij kent de basiscommando's maar vindt het 
tijdens de wandeling wel een uitdaging om 
sneller te zijn dan fietsers en brommers... een puntje van aandacht dus. Omdat 
Christiaan zoekt naar duidelijkheid in zijn leven, zal hij niet bij kinderen worden 
geplaatst. Hij heeft een consequente liefdevolle opvoeding nodig. Wie denkt 
hem dit te kunnen geven, moet beslist komen kennis maken met Chris!

Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag tot en 
met zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888 of kijk op www.dierentehuis-
kennemerland.nl 

5 vellen filodeeg 
(diepvries),

100 g Hollandse 
geitenkaas,

1 kg witte asperges,
25 g boter,
1 zakje verse 
 basilicum (15 g),

Voorbereiden:
Filodeeg in verpakking in 2 uur laten ontdooien. Geitenkaas ontkorsten en raspen. 
Asperges schillen en in circa 15 min. beetgaar koken. Daarna afgieten en in een vergiet 
goed laten uitlekken.

Bereiding:
Oven voorverwarmen op 200 °C. Boter smelten op zeer laag vuur of in de magnetron. 
Filodeeg voorzichtig uitvouwen en vellen met boter bestrijken. Ingevette ovenschaal 
losjes met het deeg bekleden. In een keukenmachine of met een staafmixer de ba
silicum met de slagroom pureren. Eieren, kaas en zout en peper (naar smaak) erdoor 
mengen. Mengsel op de deegbodem schenken en de asperges met kopjes om en om 
erop leggen. Taart in de oven in 2025 min. goudbruin en gaar bakken.

Benodigdheden:

Kook eens anders
Recept Recept

ko
ok

ru
br

ie
k

Aspergetaart
Vegetarisch hoofdgerecht voor 4 personen.

Deze week weer eens een vegetarisch hoofdgerecht en omdat het nu 
eenmaal aspergetijd is, een gerecht met asperges in de hoofdrol.

125 ml slagroom,
3 eieren,
versgemalen 

zwarte peper.

KAKURO
U werkt met de cijfers 1 t/m 9. 
Deze dient u in de witte vlakjes 
in te vullen. De optelsom van de 
vakjes staat in het donkere vlak
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

    10 28       13 17

 13         15 25\13    

 5     21 7\30        

   26           21 

   16       5\3      

   14     14\13        

   11 8\23           3

 22           5    

 10           5

De oplossing staat elders op deze pagina

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

Brein
breke

rBreinbreker
Breinbreker Brein

breke
r

  AAB   FJ   JA  
    :   =    
  -   x   +  
  CB   BB   EG  
    -   =    
             
  JCG   BDK   DA  
    -   =    

De oplossing staat elders op deze pagina

    10 28         13 17

 13 7 6     15 25\13 4 9

 5 3 2 21 7\30 6 7 9 8

   26 7 1 4 9 5 21  

   16 4 9 3 5\3 2 1  

   14 9 5 14\13 4 3 6  

   11 8\23 2 5 1 8 7 3

 22 7 2 4 9   5 4 1

 10 4 6       5 3 2

Oplossing Kakuro

 442 : 13 = 34
         
 -   x   +
 72 - 22 = 50
         
 =   =   =
 370 - 286 = 84

Oplossing Breinbreker

Natural Yoga: 
duurzaamheid komt van binnen

Drie meiden met een missie. 
Van juni t/m september zijn 
yogadocenten Noëlle Sterk, 
Chantal van der Meij en Sacha 
Hettema wekelijks te vinden 
op verschillende stranden 
en parken in Noord Holland, 
waaronder Zandvoort. Vijftien 
weken lang vragen zij onder 
de noemer ‘Natural Yoga’ aan
dacht voor het thema duur
zaamheid. Aanstaande zon
dag is Natural Yoga te vinden 
bij Azzurro in Zandvoort om 
het zomerseizoen in te lui
den. Er zijn yoga workshops 
en massages op donatiebasis. 
Alle inkomsten worden om
gezet in bomen voor het tro
pisch regenwoud in Brazilië. 

Vanaf 4 juni kun je iedere zon

dag van 10.3012.00 uur mee
doen met een Natural Yogales  
bij Azzurro in Zandvoort. 

“Veel mensen denken bij 
duurzaamheid aan iets 
‘noodzakelijks’ waar je iets 
voor op moet offeren. Maar 
wij bedoelen iets dat van 
binnen uit komt en juist heel 
natuurlijk aanvoelt”, aldus 
yogadocente Noëlle Sterk. 
“Vanuit innerlijke balans is 
het makkelijker om bewuste 
keuzes te maken. Anders zie 
je het nut er niet van in of je 
leeft met het idee dat je eerst 
voor jezelf moet zorgen. Maar 
dat is nu precies de bood
schap van Natural Yoga: zorg 
goed voor jezelf en voor de 
natuur. Dat deze twee dingen 

juist samengaan, willen wij 
proberen mee te geven aan 
de mensen die zich deze zo
mer aanmelden. Yoga is een 
mooi begin. De rest gaat dan 
vanzelf.” 

Voor iedere deelnemer do
neert Natural Yoga een boom 
aan het project Plant a Billion 
van The Nature Conservancy. 
Doelstelling is 1.000 bomen 
te laten planten in het regen
woud van Brazilië. Dit project 
zorgt voor schoon drinkwa
ter voor miljoenen mensen, 
schept banen voor de lokale 
bevolking en… het geeft de 
aarde weer lucht.

Kijk op www.naturalyoga.nl 
voor meer info.

  Bezoek ook eens onze website: 
  www.sportinzandvoort.nl
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Steunpunt OOK Zandvoort wilde graag voor haar dagbeste-
ding senioren, OOK Samen genaamd, een binnentuin creë-
ren. In deze tuin kunnen dan gezamenlijke tuinactiviteiten 
worden gehouden met de senioren en de kinderen van de 
buitenschoolse opvang de Boomhut. 

Elke maandag is een groep vrijwilligers van het Zandvoortse 
Rode Kruis actief met het begeleiden van ouderen in het Huis 
in de Duinen. In de grote zaal ontvangen ze dan een groep 
van circa veertig personen die met veel enthousiasme met 
elkaar rummikub spelen, klaverjassen, breien, haken of ge-
woon de laatste nieuwtjes uitwisselen.

In mei kun je de lente bijna ruiken. De blaadjes verschijnen nu 
ook aan de bomen en het lijkt af en toe wel zomer. Pas op, tot 
ver in deze maand kan nachtvorst nog echt toeslaan! 

Het kenniscentrum van het Centrum Indicatiestelling Zorg 
(CIZ) heeft de trends in de AWBZ-zorg tussen 2007 en 2009 
in kaart gebracht. Een van de opvallendste conclusies is dat 
het kabinetsbesluit om de toegang tot de AWBZ-zorg te ver-
scherpen effect sorteert. In 2009 is het aantal nieuwe aan-
vragen voor AWBZ-zorg 18% gedaald ten opzichte van 2008. 

Vrijwilligers richten 
fleurige binnentuin van Pluspunt in

Rummikub, kaarten of breien 
met Rode Kruis Zandvoort

Tuintips voor in het voorjaar
Trends in de langdurige zorg 

seniorenpagina
Heeft u tips? Mail dan naar senioren@zandvoortsecourant.nl

Voor die eenmalige actie, 
financieel gesteund door 
het Oranjefonds, konden 

Senioren woonachtig in het 
Huis in het Kostverloren (HiK), 
het Huis in de Duinen of de 
aanleunwoningen weten de 
wekelijkse bijeenkomst in 
het Huis in de Duinen goed 
te vinden. Zij zijn trouwe be
zoekers en deelnemers aan 

Zet rond vaste planten zoals 
flox, ridderspoor en pioen
rozen speciale plantensteu
nen. Gaat de plant nog flink 
groeien, gebruik dan een 
systeem waarbij u de ring of 
steun steeds een stukje ho
ger kunt zetten. 

In de volle grond zaaien van 
eenjarige planten en het in
zaaien van een gazon kan 
nog steeds. Zomerbollen zo
als Dahlia, gladiool en lelie 
kunnen in de volle grond en 
in potten worden gezet. 

Na half mei, als de ijsheiligen 
voorbij zijn, kunnen kuipplan
ten en eenjarige zomerbloei
ers naar buiten. Kies hiervoor 

Dit heeft te maken met de 
beleidsregels van VWS waar
in strengere eisen zijn gesteld 
om in aanmerking te komen 
voor begeleiding in de AW
BZ (de 'pakketmaatregelen 
2009'). In 2009 zijn in totaal 
1,1 miljoen aanvragen voor 
AWBZzorg behandeld. Dit be
treft zowel nieuwe aanvragen 
als aanvragen van personen 
die al AWBZzorg ontvingen. 
Van 950.000 aanvragen is 
zorg toegekend, de overige 
zijn ingetrokken door cliënten 
of afgewezen omdat cliënten 
niet aan de criteria voldeden. 

AWBZ-zorg
Bijna tweederde van de in

vrijwilligers zich half maart 
aanmelden op www.NLdoet.
nl. Inmiddels is een viertal 

de activiteiten van het Rode 
Kruis. De vele vrijwilligsters 
zorgen voor het verloop van 
de wedstrijden rummikub of 
klaverjassen, breien en haken. 
Al jarenlang is deze afdeling 
van het Rode Kruis actief in 
Zandvoort. Eerst wekelijks 

een bewolkte dag, want ook 
planten kunnen van teveel 
zonlicht last van verbran
dingverschijnselen hebben. 

Leuk zijn gedecoreerde ha
ken om uw hanging basket 
aan te hangen. Er zijn haken 
die u met schroeven kunt 
bevestigen en er zijn er die 
u kunt klemmen. 

Zet een regenton onder de 
goot om gratis water voor de 
tuin en uw planten in potten 
en bakken op te vangen. Er 
zijn regentonnen van hout 
en van kunststof. 

Handig zijn de voedingsta
bletten die u maar één keer 

dicaties wordt toegekend 
aan personen van 65 jaar of 
ouder. Boven de 85 jaar is het 
aantal indicaties per 100.000 
inwoners zes keer hoger dan 
in de categorie 6574 jarigen. 
Ongeveer tweederde van alle 
indicaties voor alle leeftijds
categorieën wordt toegekend 
op grond van een lichamelijke 
aandoening en een derde op 
grond van een verstandelijke 
of psychiatrische aandoening. 

Langer thuis wonen 
Het lijkt er op dat mensen lan
ger thuis blijven wonen met 
behulp van zware AWBZzorg 
en tijdelijk verblijf in een in
stelling. De meeste indicaties 

tuinbakken opgesteld en 
ten dele al fleurig ingericht 
met bloemen en planten. De 
actie was zeer geslaagd voor 
zowel de senioren als de kin
deren: samen bollen planten 
en kijken wat er op komt. 
Met een beetje zon valt er 
binnenkort  misschien ook 
nog een aardbeitje te snoe
pen. 

OOK Zandvoort is OOK oud 
en jong! Zandvoort staat 
bekend om betrokkenheid 
en ook deze keer blijkt dat 
weer. Het is leuk om de 
respons te zien van diverse 
vrijwilligers die zich hiervoor 
hebben aangemeld, zelfs al 
hebben enkelen maar een 
paar uurtjes tijd. Dankzij 
de ondersteuning van het 
Oranjefonds kon deze bin
nentuin binnen enkele we
ken helemaal gerealiseerd 
worden. 

in de HIK, waarna enige tijd 
geleden de activiteiten ver
plaatst werden naar Huis in 
de Duinen. Het is duidelijk dat 
achttal Rode Kruis vrijwillig
sters Carolien Koopmans, Ria 
Akkermans, Cilia van Weerdt, 
Annemarie Pieterse, Christine 
Gerritsen, Maartje van Duijn, 
Joke Dietz en Mary van Laar 
ten zeerste gewaardeerd 
worden. Ook dinsdagmiddag 
vanaf 13.30 uur zijn die vrijwil
ligers actief maar dan in het 
Rode Kruisgebouw in de Nic. 
Beetslaan.  Daar komen weer 
anderen uit Zandvoort genie
ten van de activiteiten.

Er is uiteraard nog plaats voor 
nieuwe gasten die mee willen 
doen. Kom gewoon een keer 
langs en maak kennis. Ook 
een gezamenlijk en feestelijk 
strandbezoek is al gepland: 
op dinsdag 8 juni in strand
paviljoen Beach Club 10 bij de 
Rotonde. Alle huidige deelne
mers ontvangen daarover nog 
bericht.

per seizoen in de aarde bij 
de plant hoeft te steken. 
Vergeet vooral de planten in 
potten en in hanging bas
kets niet. 

Heeft u een zonnig terras 
of balkon en weinig ruimte 
in de tuin? Zet dan kruiden 
in potten en bakken. Ze zijn 
behalve decoratief ook heel 
lekker om in de keuken te 
gebruiken. Heel eigentijds 
staan lavendel, rozemarijn 
en salie in witte of grijze 
potten. 

Na half mei kunt u Buxus
hagen en Buxusvormen in 
model knippen. Heel handig 
is om hiervoor een speciale 
Buxusschaar te gebruiken. 
Ook andere haagsoorten zo
als beuk en liguster kunnen 
nu worden gesnoeid. 
Bron: Intratuin 

worden toegekend voor de 
categorie persoonlijke verzor
ging, verpleging en/of behan
deling. Binnen deze categorie 
wordt de meeste aanspraak 
gemaakt op persoonlijke ver
zorging. Vaak is persoonlijke 
verzorging de eerste stap in 
gebruik van AWBZzorg.

Herindicaties 
In november 2009 is door 
voormalig staatssecretaris 
Bussemaker besloten dat het 
CIZ zich gaat richten op de 
eerste aanvraag voor AWBZ
zorg en op complexe situa
ties. De herindicaties worden 
steeds meer door zorgaanbie
ders zelf geregeld via internet. 
Daarvoor is een gefaseerde 
aanpak tot eind 2011 opgezet. 
Het CIZ controleert steek
proefsgewijs of zorgaanbie
ders de juiste zorg inzetten. 
De rol van het CIZ verandert 
daardoor van uitvoerder naar 
toezichthouder. 

Aan de slag in de binnentuin

Samen breien is een stuk gezelliger
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Laatste oproep voor de
Galerij der Kampioenen

Binnenkort publiceert 
de Zandvoortse Courant 
weer een overzicht van 
alle sportploegen die dit 
seizoen kampioen zijn 
geworden in hun compe
titie. Voor deze ‘Galerij der 
Kampioenen’ worden alle 
sportverenigingen met 
klem gevraagd een foto 
van hun kampioenen, jong 
of oud, met de namen van 
de spelers of de individuele 
kampioen te sturen naar: 

kampioenen@zandvoort
secourant.nl. Het gaat uit
drukkelijk om kampioenen 
uit de wintercompetities 
in de diverse disciplines 
van 2009/2010. 

Pech en succes lagen voor Ard Keff weer dichtbij elkaar 

autosport - dnrt

Net als het raceweekend in april, lagen pech en succes voor 
Ard Keff opnieuw dicht bij elkaar op het circuit van Zand-
voort. De Zandvoortse autocoureur komt in de DNRT uit in 
de BMW E30 en de BMW E30 ZEC. De laatste is de lange 
afstandsrace die Keff samen reed met Mathijs Bakker.

Tijdens de vrije training voor 
de BMW E30 kreeg Keff al
weer te maken met de no
dige problemen. De wagen 
was onrustig en daardoor 
kwam de Zandvoorter niet 

verder dan een derde trai
ningstijd. Voor de monteurs 
was er werk aan de winkel 
om het tijdens de kwalifi
catietraining beter te doen. 
“Samen met het team be

sloot ik vroeg de baan op te 
gaan om daarna nog wat 
veranderingen uit te probe
ren. De snelheid zat er ge
lijk goed in en ik kwam als 
snelste uit deze training. De 
voorsprong op de concur
rentie bedroeg anderhalve 
seconde”, aldus Keff na af
loop.

De beide races verlie
pen succesvol, hoewel de 
tweede overwinning niet 
echt gemakkelijk tot stand 
kwam. In de eerste race wist 
de Zandvoorter een grote 
voorsprong op te bouwen. 
Nadat nummer twee voor
tijdig het strijdtoneel had 
verlaten, was het voor Keff 
zaak om zijn hoofd erbij te 
houden. Twee BMW’s lek
ten veel olie tijdens de race 
waardoor de baan op een 
ijspiste leek. 

De tweede race in de BMW 

Ard Keff in zijn BMW E30 | Foto: Chris Schotanus

E30 verliep voor Keff minder 
gemakkelijk omdat de auto 
vanwege een benzinetoe
voer probleem afsloeg vlak 
voor het opstellen van de 
race. De monteurs slaagden 
erin de auto weer aan de 
praat te krijgen, maar echt 
lekker zat de Zandvoorter 
niet in de auto. “Vanaf de 
derde of vierde ronde hield 
de auto bij een hoger toe
rental in. Ik wist dat dit te 
maken had met het benzi
neprobleem. De race heb ik 
nog tien ronden met samen 
geknepen billen uitgere
den en ik was blij dat ik het 
zwart wit geblokt als eerste 
mocht zien”, vertelde Keff na 
afloop van de tweede race. 

Minder succesvol was 
zijn optreden samen met 
Mathijs Bakker in de BMW 
E30 ZEC. Na een minder 
leuke kwalificatietraining 
met alweer de brandstof

toevoerproblemen, begon 
Bakker hoopvol door als 
vierde te eindigen in de 
eerste race. De tweede race 
wist Keff te winnen. De pech 
zat in de lange afstandrace. 

Een lekke koppakking zorg
de dat een zekere overwin
ning moest worden weg
gegeven. In het dagtotaal 
kwam het duo dan ook niet 
verder dan een zesde plaats.

Expositie voor scholen op Circuit Park Zandvoort
Maandag 24 mei wordt om 11.00 uur de expositie Race Te-
gen de Klok, met als subtitel ‘Malaria No More Challenge’, 
op Circuit Park Zandvoort officieel geopend. Arjan Erkel, 
oud-medewerker van Artsen zonder Grenzen die in Da-
gestan ontvoerd werd en nu directeur is van Malaria No 
More! Nederland, ontvangt dan een cheque van de eerste 
sponsor uit het bedrijfsleven en geeft daarmee het start-
schot voor de Race Tegen de Klok-campagne. 

Deze campagne richt zich 
op de bewustwording van 
kinderen van 9 tot 12 jaar 
over het belang van mala
riabestrijding in ontwikke
lingslanden. Tijdens de HTC 
Dutch GT4 races is in drie 
expositietenten op Circuit 
Park Zandvoort een hele
boel te zien en te beleven. 
Zo kunnen de kinderen een 
spel spelen waarmee ze vir
tueel naar Afrika kunnen 
racen. Onderweg rijden ze 
door verschillende landen, 
moeten ze wel zo nu en 
dan eens tanken en delen 
ze klamboes (muskietennet
ten) uit aan de plaatselijke 
bevolking. Maar ze moeten 
vooral hard rijden, want ie
dere 30 seconden sterft er 
een kind in de wereld aan 
malaria. Het is dus een race 
tegen de klok! 

Rondleiding over 
het circuit
Voor basisscholen bestaat 
de mogelijkheid om op een 
vrijdag met hun leerlingen 
naar de expositietenten op 
Circuit Park Zandvoort te 
komen voor een uitgebreid 
programma. Omdat vrijdag 
de trainingsdag is voor alle 
teams die in dat weekend 
racen, is het mogelijk dat de 
leerlingen een rondleiding 
over het circuit krijgen van 
een echte coureur aan wie ze 
dan ook van alles kunnen vra
gen! Natuurlijk krijgt ieder
een een ‘Race Tegen de Klok’ 
Tshirt, een pet, een rugzak en 
een ‘keycord’ mee naar huis. 
In een folder staat nog eens 
kort omschreven hoe ernstig 
malaria is en wat ‘Malaria No 
More’ doet om malaria de 
wereld uit te helpen.

Workshop 
en muggen tekenen
Onder leiding van rapper Mc 
Lazy gaan de leerlingen hun 
eigen rap schrijven over ma
laria die ze later die dag aan 
elkaar laten horen. Er worden 
muggen getekend waarmee 
ook nog eens prijzen zijn te 
winnen. Deze snelle dag zal 
gefilmd worden zodat de 
school er nog een leuke her
innering aan heeft. Met deze 
film worden andere scholen 
enthousiast gemaakt om ook 
naar de expositie te komen. 
Voordat de klassen naar het 
circuit komen, kan op www.
racetegendeklok.nu/les
pakket.htm een lespakket 
gedownload worden om 
tijdens de les alles te weten 
te komen over malaria en de 
gevolgen daarvan. Iedereen 
kan een steentje bijdrage 

aan de ‘Race Tegen de Klok’. 
Via de school kunnen de kin
deren Tshirts, caps, muggen
meppers en flesjes Deet (een 
anti mug lotion) verkopen. 
De opbrengst gaat dan naar 
Malaria No More.

Vrijdag 21 mei worden de eer
ste 100 leerlingen in de expo
sitietenten ontvangen. Er is 
nog plek voor scholen op de 
vrijdagen: 25 juni, 27 augus
tus, 17 september, 8 oktober 
en eventueel in overleg. De 
expo is gratis te bezoeken 
maar wel na reservering. 
Voor vragen kunt u contact 
opnemen met Maarten 
Jansen 0652394054. Voor 
meer informatie wordt u ver
wezen naar: www.racetegen
deklok.nu. Meer informatie 
over Malaria No More vindt 
u op www.malarianomore.nl.

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

Gemeentelijke publicatie week 20 - 2010

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 19 en 
de verdere in week 19 door het college genomen besluiten 
zijn in week 20 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij 
de Centrale Balie en op de website. 

Ter inzage legging
Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeentewet ligt 
het jaarverslag 2009 (inclusief de jaarrekening) vanaf heden 
ter inzage bij de balie van het gemeentehuis.

Wijziging ophalen huisvuil
Op 24 mei wordt i.v.m. 1e Pinksterdag geen huisvuil opgehaald. 
In plaats daarvan wordt het huisvuil van de betreffende wijk 
op 25 mei opgehaald.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen
Zandvoort:
- Van Galenstraat 102 t/m 130, geheel veranderen van de ga-
lerijschermen/leuningen, ingekomen 10 mei 2010, 2010-121Rv
- Burg.van Alphenstraat 63, plaatsen ventilatie-units op het 
dak, ingekomen 11 mei 2010, 2010-122Rv.

Verzonden besluiten
Kapvergunningen verleend 
- Hofdijkstraat 9, 2 coniferen, bomen zijn van slechte kwaliteit 
en zijn te groot voor de achtertuin, zaaknr: zaaknr:2010 – 1488.

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen 
hebben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande beslui-
ten in beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling 
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen 
van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een 
schorsende werking wordt pas bereikt nadat de president van 
de rechtbank dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. 
In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlo-
pige voorziening indienen bij de president van de rechtbank te 
Haarlem. Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan 
van een kopie van het beroepschrift. Voor het indienen van een 
verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen
Zandvoort:
- Jhr.P.N.Quarles van Uffordlaan 27, plaatsen twee kozijnen, 
verzonden 07 mei 2010, 2010-093Lv. 

- Brederodestraat 13, plaatsen van een dakkapel aan de zijgevel, 
verzonden 11 mei 2010, 2010-100Lv
- Van Lennepweg 77, verwijderen van asbesthoudende mate-
rialen, verzonden 11 mei 2010, 2010-108S

Verkeersbesluiten 
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten, 
ten behoeve van de Voorjaarsmarkt 2010, om gedurende het 
evenement:

- over te gaan tot de plaatsing van fysieke afsluitingen (mid-
dels dranghekken voorzien van retroreflecterend materiaal)  
inclusief de borden conform model C01 van bijlage I van het 
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 nodig zijn 
om de locatie van de Voorjaarsmarkt af te bakenen, op de 
volgende locaties: 
- in de Achterweg direct ten oosten van de Swaluëstraat;
- in de Haltestraat direct ten zuiden van de Zeestraat;
- in de Diaconiehuisstraat direct ten westen van de Nieuw-
straat;
- in de Koningstraat direct ten oosten van de Haltestraat;
- in de Kanaalweg direct ten oosten van de Haltestraat;
- in de Willemstraat direct ten oosten van de Haltestraat;
- in de Schoolstraat direct ten oosten van de Haltestraat;
- in de Schoolstraat direct ten westen van de Louis Davids-
straat;
- in de Willemstraat direct ten westen van de Prinsesseweg;
- in de Oosterstraat direct ten noorden van de Prinsesseweg;
- in de Prinsesseweg direct ten westen van de Koninginneweg;
- in de Cornelis Slegersstraat direct ten noorden van de Ho-
geweg;
- in de Grote Krocht direct ten noorden van de Hogeweg;
- in de Oranjestraat direct ten noorden van de Hogeweg;
- op het Gasthuisplein direct ten oosten van de Kruisstraat;
- in de Gasthuisstraat direct ten zuiden van de Agnetastraat;
- in de Rozenobelstraat direct ten zuiden van Gasthuisstraat;
- in de Swaluëstraat direct ten zuiden van de Pakveldstraat;

- op woensdag 26 mei 2009 de borden E01 van bijlage I van 
het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met 
onderbord ‘Zondag a.s.’ te plaatsen op de locatie van de Voor-
jaarsmarkt; vergunningshouder voor de desbetreffende we-
gen kunnen parkeren op  De Fauvageplein vanaf zaterdag 29 
mei na 12.00 uur tot en met maandag 31 mei 12.00 uur.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen 
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een 

gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 
bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechter-
bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar 
schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen 
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 
2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan 
van een afschrift van het bezwaarschrift.

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

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de  
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

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

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

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

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

Wekelijks veel interessante aanbiedingen met uw ZandvoortPas
  Nog geen ZandvoortPas? Kijk dan snel op pagina 12 en 13
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Genieten van oude racewagens
Krommenieër wint schaaktoernooi

Profile Tyrecenter Pinksterraces 

Ruime overwinning softbalsters ZSC

Monsteroverwinning handbaldames

softbal - dames

handbal - dames

schaken

autosport

Afgelopen weekend was het weer genieten voor liefheb-
bers van oude raceauto’s. Op Circuit Park Zandvoort was 
de Historische Zandvoort Trophy weer op het duinencircuit 
van onze woonplaats aanwezig.

Het zesde lustrumtoernooi van de Zandvoortse Schaak-
club, het Louis Blok Rapid Schaaktoernooi, heeft Simon 
Groot als winnaar opgeleverd. De schaker uit Kromme-
nie won op Hemelvaartsdag in de zwaarste klasse voor 
zijn plaatsgenoot Erik Breedveld en Haarlemmer Keimpke 
Knijft, die derde werd. Dit zogenaamde snelschaaktoer-
nooi is ooit begonnen bij het 50-jarig bestaan van de Zand-
voortse Schaakclub in 1980.

Na de opening tijdens de paasraces, zal autocoureur Phil 
Bastiaans uit de HTC Dutch GT4 in ieder geval met een po-
sitief gevoel aan de pinksterraces gaan beginnen. De Lim-
burgse Porsche rijder wist in het paasweekend twee van de 
drie manches naar zijn hand te zetten. 

Het damessoftbalteam van ZSC heeft vrijdagavond de uit-
wedstrijd tegen Flags 2 in Lisse ruim 14-3 gewonnen. ZSC 
had vanaf de eerste inning het initiatief en won met dui-
delijke cijfers. 

Het dameshandbalteam van ZSC heeft de laatste thuis-
wedstrijd van de veldcompetitie gewonnen. Zaterdag-
avond op Duintjesveld tegen Omega uit het Utrechtse Via-
nen werd het 34-18.

Even na de klok van 11.30 uur 
kon burgemeester Niek Meijer 
de officiële 1e zet verrichten 
waarna het muisstil werd in 

Eenvoudig zal Bastiaans het 
niet gaan krijgen met na
men als Jeroen Bleekemolen, 
Duncan Huisman, Christiaan 
Frankenhout en Jan Joris 
Verheul in de achtervolging. 
Tussen de Ford Mustangs, 
Corvettes, BMW’s en Por
sche’s, zal nu ook de Che vrolet 
Camaro te zien zijn.

In de Dutch Renault Clio 
Cup hebben de dames het 

Laura Koning en Maura Re
nardel de Lavalette brachten 
de eerste twee punten bin
nen op een honkslag van 
Sylvia Koper. Flags kwam in 
de gelijkmakende slagbeurt 
terug tot 12, maar in de 2e 
inning nam ZSC definitief 
afstand. Nieki Valkenstijn, 
Koning, Renardel de Lava let
te (homerun), Koper, Mar tina 

Alleen in het begin van de 
wedstrijd was er sprake van 
een gelijkopgaande wed
strijd. Halverwege de eerste 
helft viel Omega conditi
oneel sterk terug en liep 
ZSC via snelle breaks van 
Romena Daniëls en Laura 
Koning via 33 en 65 naar 

de Mr. Randdagzaal van het 
Gemeenschapshuis. Er waren 
54 aanmeldingen, voorname
lijk uit de regio maar ook van 

voor het zeggen. Tijdens de 
paasraces en later op Spa 
Francorchamps, deelden 
Sandra van der Sloot en Sheila 
Verschuur de lakens uit. Vlak 
daar achter zijn Addie van 
der Ven, Ronald Morien en in 
mindere mate Pim van Riet 
en Michael Bleekemolen in 
de ranglijst te vinden. In de 
Formido Swift Cup zijn voor
al de jonge honden te zien. 
Vooral Certainty rijder Niels 

Balk en Wilma van Riems dijk 
zorgden voor een 81 voor
sprong.

In de 3e inning sloeg Re
nar del de Lavalette een 
3honkslag waarop Michel le 
Starvers scoorde. Een hit van 
Balk bracht de voorsprong 
op 111. Nadat Flags in de 
gelijkmakende slagbeurt 

een 128 voorsprong bij rust.

Na de doelwisseling was 
ZSC met vaak fraai opge
zette aanvallen en breaks 
oppermachtig en was er 
van een wedstrijd al snel 
geen sprake meer. Het siert 
de Zandvoortse dames dat 

Werkelijk duizenden lief
hebbers hadden afgelopen 
zaterdag en zondag de weg 
naar het Zandvoortse circuit 
gevonden om getuige te zijn 
van een van de grootste 
‘Old Timer’evenementen 
in Europa. Het leverde 
prachtige plaatjes op, on
der andere van een hele 
rij oldtimer Fiat Abarth’s. 
Menigeen stond likkebaar
dend aan de kant bij dit 
prachtige geweld waarmee 
ook nog eens diverse races 
werden verreden. Buiten de 
‘normale’ oude raceauto’s 
waren er ook oude motoren 
en vrachtwagens die veel in 
de belangstelling van de be
zoekers stonden.

daarbuiten. De hoofdgroep 
bestond weer als te doen ge
bruikelijk uit 6 spelers met 
een zogenaamde ELOrating 
van boven de 2000. De enige 
Zandvoorter in deze groep, en 
het hele toernooi, was Olaf 
Cliteur. Na 270 partijen kon 
de wedstrijdleiding de stand 
opmaken. Geen enkele deelne
mer ging naar huis zonder een 
partij te winnen en Rommert 
Bakker uit Amsterdam wist 4,5 
punten uit 5 partijen binnen 
te halen. Een buitengewoon 
knappe prestatie.

Het volgende rapid toernooi, 
het Strandschaaktoernooi, 
staat gepland voor zaterdag 
14 augustus bij strandpavil
joen Meijer aan Zee. Die 15e 
editie en dus eveneens een 
lustrumtoernooi, zal evenals 
afgelopen jaren weer 90 deel
nemers aan de schaakborden 
zetten.

Langeveld viel tijdens het 
paasweekend op door een 
eerste en tweede plaats te ver
overen. In de Argos Toerwagen 
Diesel Cup zal de nieuwe 
BMW 320d zijn debuut gaan 
maken, naast de vertegen
woordigde wagens als de 
Toyota Auris, Volvo C30, Seat 
Ibiza en BMW 130d. Het deel
nemersveld van de Formule 
Ford is uitgebreid met Denen 
en Engelsen die het koploper 
Rogier Jongejans en achter
volger Pieter Schothorst wat 
minder gemakkelijk gaan pro
beren te maken.

Verder zijn er de Nederlandse 
Driftseries, De Britse Volks
wagen Racing Cup en de 
Viscon Legends Car Cup te 
zien. Zaterdag 22 mei begint 
het programma om 9.00 
uur en zijn de eerste races al 
om 12.30 uur te zien. Ook op 
maandag tweede pinkster
dag begint het programma 
om 9.00 uur. Op www.circuit
zandvoort.nl is het volledige 
programma te zien.

opnieuw had gescoord, wis
ten Renardel de Lavalette en 
Koper in de 5e inning te pro
fiteren van veldfouten, 132. 
In de zesde inning voegde 
Stravers daar nog een run 
aan toe en omdat ook Flags 
nog een keer scoorde was 
het na zes innings 143 voor 
de Zandvoortse dames. 

Van Riemsdijk wierp 3x3
slag, 0x4wijd en ze kreeg 8 
honkslagen tegen. Renardel 
de Lavalette, Stravers en Ank 
Koning sloegen ieder 3 van de 
16 Zandvoortse honkslagen. 

ze probeerden goed te blij
ven handballen. Opmerkelijk 
was dat keepster Angela 
Schilpzand een verre uit
worp direct in het Omega
doel zag belanden. In de slot
fase voerden vooral Koning 
en Daniëls de voorsprong 
op naar de 3418 eindstand. 
Beide dames scoorden 14 
doelpunten, Martina Balk 
schoot 3 keer raak, Sandra 
Moors, Angela Schilpzand 
en Sandra Moors scoorden 
ieder één doelpunt.

Een vijftal prachtige 'Abarthjes' op een rij | Foto: Rob Bossink

Opening schaaktoernooi door de burgemeester

De Formido Swift Cup zorgt altijd voor spektakel  | Foto: Chris Schotanus
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‘Open dagen’ bij SV ZandvoortPromotie naar eredivisie komt 
voor eerste team steeds dichterbij

voetbal- zaterdagtennis

In de eerste ronde van de nacompetitie voor een plaats in 
de 1e klasse, heeft het zaterdagelftal van trainer Pieter Keur 
tot twee keer toe open dag gehouden. Binnen 4 dagen (2 
wedstrijden) had Zandvoort maar liefst elf (!) doelpunten 
van SVL om de oren gekregen. Zelf produceerde het elftal 
er niet meer dan 3. Zandvoort is derhalve uitgeschakeld 
voor de tweede ronde. 

De titelkansen voor het eerste gemengde zondagteam van 
Tennisclub Zandvoort in de hoofdklasse zijn nog steeds le-
vensgroot aanwezig. Het team heeft alles in eigen hand. 
Afgelopen zondag won Zandvoort 1 met 5-3 van Leimonias 
2 maar omdat Shot met 6-2 van BLTV won, moet de inhaal-
wedstrijd op tweede Pinksterdag, thuis tegen Metselaars, 
met minimaal 5-3 gewonnen worden om de kampioens-
vlag te kunnen hijsen. 

Club Nautique
Dakcentrale
De Vier Geboden/Piripi
Dobey Zandvoort
Dorsman Assurantiën
FAR OUT
Gemeenschapshuis
Groenestein & Schouten 
 Fin. diensten
Harocamo 
Hugoos
Kenamju
Kroon Mode
Lavogue
Medina Woninginrichters

Administratiekantoor
  K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding 
 Zandvoort
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst 
 Jef & Henk Bluijs
Boom Strandpaviljoen 11
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Rigolo
Circus Zandvoort

adverteerders
Mickey's Café
Motorrijschool Goede
Ondernemers Vereniging 
 Zandvoort
P. van Kleeff
Pluspunt
Riche aan Zee
Sea Optiek
Sentinel Alarm b.v.
St. Nationale Feestdagen 
 Zandvoort
Stox
Uitvaartcentrum Haarlem
Wapen van Zandvoort, 
 eten en drinken…

Tegenstander van SV Zand
voort 1, het Langbroekse SVL, 
is er alles aan gelegen om 
naar de 1e klasse te gaan. 
Maar liefst 4 spelers van 
hoofdklassenniveau werden 
er aangetrokken en ook de 
nieuwe trainer is van be
hoorlijk niveau. Zandvoort 
had eigenlijk niets te verlie
zen aangezien Keur aan de 
start van het seizoen al had 
aangegeven dat hij met deze 
jonge ploeg voor behoud in 
de 2e klasse ging. “Als je dan 
zesde wordt en de derde pe
riode wint, heb je het als se
lectie niet slecht gedaan”, zei 
hij na afloop.

De eerste wedstrijd, vorige 
week woensdag thuis, liet al 
een groot verschil tussen de 
beide ploegen zien. In de eer

Mocht dat het geval zijn, 
dan promoveert Zand
voort opnieuw naar de 
Eredivisie. De wedstrijd 
tegen Metselaars werd 
eerder bij een 10 stand in 
het voordeel van Zandvoort 
afgebroken vanwege lang
durige regenval.

Zandvoort heeft zich in 
een riante positie gema
noeuvreerd door zondag 
met 53 te winnen van het 
Haagse Leimonias 2. Toen 
de rook na de enkelspelen 
opgetrokken was, stond 
Zandvoort met 31 voor. Het 
verloop van de wedstrijd 
ging echter niet van een lei
en dakje omdat Leimonias 
tegen degradatie vocht. 
De voor Zandvoort uitko
mende, jonge Russische 
Liza Kuz mina schitterde op 
alle fronten en won al haar 
wedstrijden en was dus 
van eminent belang voor 
het team van coach Hans 
Schmidt. Cindy Burger, die 
vorige week een offday 
had, speelde nu alleen het 
enkelspel en won door haar 
inzet van de Belgische Eline 
Boeykens met 26, 62 en 
62. Kuzmina was imposant 

ste helft werd duidelijk dat 
vooral de snelheid van SVL 
zorgen baarde. Al voor rust 
stonden de Zandvoorters 
met 02 achter en het zou 
nog erger worden. Hoewel 
Zandvoort in de rust drie 
wissels doorvoerde en het 
betere van het spel had, kon 
SVL, na de aansluitingstref
fer van invaller Ivo Hoppe, 
freewheelend naar de fi
nish, onderweg nog even 
drie doelpunten oppakkend. 
Eindstand: 15.

Afgelopen zaterdag was het 
in Utrecht niet anders. Al na 
vijf minuten stond Zandvoort, 
via twee razendsnelle uitval
len, met 20 achter en bleef 
een eventueel wonder uit. 
Bas Lemmens kon nog wat 
terug doen maar Zandvoort 

tegen Lana van Tiggelen, die 
na 60 en 20 opgaf.

Bij de heren was er een 
puntendeling. Kopman 
Marcus Hilpert voldeed 
aan de verwachtingen en 
won met 64 en 62 van 
Lennart v.d. Linden. Sander 
Koning kwam niet op dreef 
tegen Michel van Goes die 
de partij binnen een uur 
en een paar minuten met 
twee keer 26 naar zich 
toetrok. Ook bij de dubbel
spelen was er puntendeling. 
Suzanne Trik en Kuzimina 
wonnen nipt van Boeykens/
Van Tiggelen. Dat nipte was 
gelegen in het feit dat Trik 
bij 53 in de derde set be
hoorlijk geblesseerd raakte 
aan haar kuit. Op haar tand
vlees wist de geroutineerde 
de klus toch nog te klaren 
en dat maakte zondagmid
dag het verschil. Hilpert en 
Koning hadden het zwaar 
tegen V.d. Linden/Van Goes. 
De eerste set ging in de tie
break verloren (68) en ook 
in de tweede set moest 
een tiebreak beslissen over 
de set. Hierin waren de 
TCZ’ers niet bepaald geluk
kig en verloren die, en dus 

kon niet verhinderen dat er 
bij rust al een 51 achterstand 
op het scorebord stond. Ook 
het fraaie doelpunt van Nigel 
Berg, die wel eens van club 
zou kunnen veranderen, kon 
SVL niet imponeren. Met 62 
kwam er een einde aan de 
Zandvoortse ‘open dagen’.

Het tweede
De reserves van onze plaats
genoten deden het bedui
dend beter en staan na de 
30 winst thuis en het 11 
gelijkspel uit tegen Roda 
’46 2, in de halve finale van 
de nacompetitie richting 
reserve hoofdklasse. Het elf
tal van coach Jan v.d. Leden 
presteerde meer dan goed. 
Het sterker geachte tweede 
elftal van 1e klasser Roda ’46, 
werd vorige week zaterdag al 
met 30 in Zandvoort pootje 
gelicht. Afgelopen zaterdag, 
in Leusden, kwamen onze 
plaatsgenoten al redelijk snel 
op een 10 achterstand. Toch 
kon Zandvoort, in een overi
gens zeer matige wedstrijd, 
nog op 11 komen en daar
door een plaats afdwingen in 
de halve finale richting reser
ve hoofdklasse. De komende 
tegenstander is de herkanser 
uit die reserve hoofdklasse, 
het Nieuwegeinse Geinoord. 
Eerst speelt Zandvoort zater
dag om 12.00 uur uit en twee
de Pinksterdag is de return 
op sportpark Duintjesveld. 
Mocht Zandvoort winnaar 
worden, dan wacht er nog 
één wedstrijd op neutraal 
terrein om te bepalen wie er 
naar de reserve hoofdklasse 
promoveert. 

de partij, met 17. De beide 
mixed dubbels werden ook 
gedeeld. Hilpert/Kuzmina 
waren veel te sterk voor V.d 
Goes/Van Tiggelen (63, 62) 
maar een duidelijk behoor
lijk geblesseerde Trik was 
samen met een vermoeide 
Koning niet opgewassen te
gen V.d Linden/ Boeykens en 
verloren met 26 en 57. 

Zandvoort speelt de laat
ste wedstrijd op tweede 
Pinksterdag vanaf 10.00 
uur bij een stand van 10 
(Cindy Burger won toen 
gedecideerd met 61 en 62 
van Erika Vogelsang) en had 
de Poolse Karina Kosinska 
de eerste set met 57, en 
een kleine voorsprong van 
21 voor de ‘Zandvoortse’ 
in de tweede set, aan haar 
Slowaakse tegenstandster 
Katarina Kachlikova moeten 
laten. Bij deze stand zal er 
verder gespeeld worden.

Het tweede
Het tweede team van TCZ, 
dat in de andere hoofdklas
se speelt, deed het opnieuw 
niet bepaald goed. Het 
team van coach Dick Suijk, 
dat met een groot aantal 
blessures kampt, kreeg bij 
Struik/Stokel met 17 klop 
en is zo goed als gedegra
deerd. Kevin Griekspoor is 
nog steeds aan de rug ge
blesseerd en Laurette van 
der Knaap was eveneens 
niet in staat om te spelen. 
Hierdoor moesten vier van 
de acht partijen opgege
ven worden. Alleen Scott 
Griekspoor won zijn en
kelspel. Het tweede team 
is nu klaar met de com
petitie terwijl een aantal 
andere ploegen nog een 
inhaalwedstrijd, op twee
de Pinksterdag, te gaan 
hebben. Alleen als Struik/
Stokel zijn inhaalwed
strijd in Barneveld tegen 
Thermoware fors verliest, 
heeft Zandvoort nog een 
kans om in de hoofdklasse 
te blijven. Anders sluit na 
één seizoen het doek.

Bas Lemmens heeft het zwaar

Liza Kuzmina (r) redt een tegentreffer




