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Grote drukte ondanks vele wegopbrekingen

De wegopbrekingen rondom

Zandvoort hebben afgelo-

pen zondag de dagjesmen-

sen niet tegengehouden om

naar onze woonplaats te

komen. In de middag stond

zelfs de eerste file op de

Bloemendaalse Zeeweg en

niet alleen door de recon-

structievan de 'Kop'.

De wegopbrekingen bij NS-

station Heemstede-Aerden-

hout en bij de Kop van de

Zeeweg weerhielden de naar

zon en warm weer hunkerende

toeristen er niet van om mas-

saal met de auto richting de

kust te rijden. Met als gevolg

volle terrassen in Zandvoort en

een grote drukte doorwande-

lende zon- en zeegenieters

langs de vloed lijn. Ook de open

liggende Van Lennepweg was

geen obstakel van formaat.

Helaas waren de Zandvoortse

strand pachters, die vanaf i fe-

brua ri het strand op mogen,

nog niet zover dat ze al gasten

konden ontvangen. Het voor-

alsnog enige jaarrond paviljoen

Take Five deed wel goede zaken.

Net als de haringverkopers, die

's avonds moe maar tevreden

naar huis keerden.

lolvlzH
Ondernemersborrel

Donderdag
21 februari

Café Koper, Kerkplein

Aanvang 18.00 uur

De Mannetjes

Snelle bus naar Schiphol

'Je kunt toch naar Haarlem

met de bus en dan overstappen

op de Zuidtangent?'

Hr.Ms. Van Speijk vaart langs

Zondagmiddag was het Neder-

landse M-fregat Hr.Ms. Van Spe-

ijk kort onder de Zandvoortse

kust waar te nemen. Op een

bijna gladde zee voer het ranke

'multi-purpose' fregat richting

zuid voor een korte reis.

f X

sS)B
ROOD

•Poesta €1,25

•Saucijzenbroodje € 1,25

Geldig t/m zondag 17 februari

Omdat ze zo lekker

zijn doen we het

nog een keer:

Tompoucen
1 euro!

Raadhuisplein 14

V T. 023-573 64 61 - Zandvoort 4?

Zachte contactlenzen
1 maand GRATIS uitproberen

Sea Optiek
Zichtbaar Beter

Haltestraat 5, 2042 U Zandvoort

Tel.: 023 - 57 121 74

Vrijdag koopavond

Het schip heeft onder an-

dere deel genomen aan

drugsbestrijdingoperaties in

de Caribische zee en zal bin-

nenkort, als onderdeel van

het permanente NAVO vloot-

verband in de Middellandse

zee, een bijdrage leveren aan

het bestrijden van het inter-

nationale terrorisme.

De Van Speijk is een fregat

uit de Karel Doormanklasse

en is in eigen beheer bij de

Kon. Nederlandse Marine
ontworpen. Bij het ontwerp

zijn enige stealth-technieken

toegepast, zoals de schuine

wanden van het brugdeel.

In 1995 is het vaartuig in

dienst gesteld en sindsdien

maakt het onderdeel uit

van de operationele dienst

van onze marine. Onlangs

werd het commando van de

Van Speijk overgedragen aan

kapitein-luitenant ter zee

Peter Kwant.

cnG GROERNL
SANC1M, SERVICES

Rekenkamer Zandvoort hoort graag van u wat
u graag onderzocht ziet.

Meer erover in de gemeente-advertentie.

Heeft u zich al aangemeld voor het e-debat in

Pluspunt op 26 maart?
Geef u op. Mail (inclusief een motivatie) naar

burgemeester@zanndvoort.nl.

Zandvoort Schoon?!

Denk, doe en fotografeer mee!
Daarna door naar de speciale avond op 6 maart.

Meer erover in de gemeente-advertentie.

Gemeente Zandvoort
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Familieberichten

Totaal onverwacht is overleden

Mechtelina Anthonia Catharina
van Petegem-Valkestijn

Hen
weduwe van Eli van Petegem

Utrecht,

31 oktober 1926

Zandvoort,

6 fehruaTi 2008

»»*
^» Xanthos

zuster

schoonzusters

neven

nichten

Correspondentie-adres:

J.N.H. Valkestijn ex.test.

Camphuysenstraat 21

3451 BB* Vleuten

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

In memoriam

Jan van der Mije

6 juli 1943 t 20 december 2007

Op 20 december is er voor ons veel veranderd.

Het overlijden van mijn man, onze vader en

opa heeft een grote leegte achtergelaten. Met het

gemis worden wij dagelijks geconfronteerd.

Dat herken je juist in kleine dingen die tijdens

zijn leven zo vanzelfsprekend waren.

De grote belangstelling en het sympathieke

medeleven na het overlijden van Jan heeft ons

bijzonder goed gedaan.

Daarvoor willen wij u hartelijk danken.

Else van der Mije - Roodvoets

Niels en Monique van der Mije - Phiferons

Calvin en Valentijn

Jan-Bart en Brenda van der Mije - Sandbergen

Eva en Koen

Manon van der Mije

Zandvoort - februari 2008

Bibliotheek Zandvoort

Openingstijden

ma: 14.00 uur
di: 14.00 uur
wo: 10.00 uur
do: 14.00 uur
vr: 10.00 uur
za: 10.00 uur

20.00 uur

17.00 uur

17.00 uur
17.00 uur
18.00 uur

14.00 uur

Prinsesseweg 34, T (023) 5714131

Burgerlijke stand

25 JANUARI - 8 FEBRUARI 2008

Geboren :

Jill Senna, dochter van: Kieft, Olav Alexander en:

Rooijakkers, Daniël Ie Johanna Cornelia Maria.

Moreno Leendert, zoon van: van der Hoek, Bas en:

Ottolini, Maranka Sabina.

Katelyn Skye,dochtervan:van Schaik, Robin Christian

en: Bontan, Angela Debbie.

Lisa, dochter van Jansen, Johannes Eduard Jacob en:

Paap, Sandra.

Distel, dochter van: Kramer, Albert en: van der Lee,

Maria Elisabeth Johanna.

Ondertrouwd:
van den Bos, Michiel Johannes en: van den Hoek,

Joyce Nicolette.

de Haan.Michel en: Zijlstra, Manon Lioni.

Gehuwd:
Klein, Leonard Maria Catharinus Jozef en: Jussen,

Maria Petra Alexandra Carolina

Schuurkamp.Jean Jacques en :Tjou -Tam-S in, Mirjam

Juliette Eleonore.

Kremer, Dennis en: Kok, Debbie.

Bronk, Evertjan en: Hochstrate, Janine.

Overleden:

Marquenie, Anthonius Franciscus, oud 49 jaar.

Dees.Willy, oud 79 jaar.

Karman geb. Heering, Aartje Alberta, oud 79 jaar.

Hennekesgeb.Steinfatt, Roswit ha AstridMit Elisabeth,

oud 60 jaar.

Kemp, Aaltje, oud 82 jaar.

Roest, Veronica, oud 47 jaar.

van Beem, Elisabeth, oud 63 jaar.

Geurts, Leonardus Antonius, oud 50 jaar.

Lubbersen, Bartus Hendrikus, oud 86 jaar.

Kooy geb. Smit, Geertrui Rika, oud 100 jaar.

Fuldauer, Herman, oud 90 jaar.

Veerman, Al ida, oud 74 ja ar.

van Petegem geb. Valkestijn, Mechtelina Anthonia

Catharina, oud 81 jaar.

Joon Lock, Le Fat, oud 59 jaar.

van Dam,Theodorus Johannes Wernardus, oud 57 jaar.

Kerkdiensten

ZONDAG 17 FEBRUARI

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

www.kerkzandvoort.nl

10.00 uurds. mr.J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

www.aap-parochies.nl

10.30 uur pastor D. Duijves

Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7

www.Adventskerk.com

10.00 uu r ds. M.A. Smal brugge

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan 9, Aerdenhout

www.aap-parochies.nl

10.30 pastor C. van Polvliet

Waterstanden

FEBRUARI Hooc
water

Laag
water

Hooc
WATER

Laag
water

Hooc
WATER

Do 14 - 03.45 08.25 16.05 21.06

Vr 15 - 04.36 09.36 17.05 22.25

Za 16 - 05.40 10.55 18.34 23.44

Zo 17 - 07.16 02.20 20.34 -

Ma 18 01.10 08.45 13.35 21.54 m
Di 19 02.10 09.56 14.29 - -

Wo 20 ^B 00.06 02.55 10.33 15.20

Do 21 - 01.02 03.39 11.14 15.56

f SAILFISH REOAME
Voor al Uw raamfolie

reclame borden • lichtbakken
autobelettering • digitaal printen

spandoeken • stickers

textielbed rukking

www.sailfish.nl • info@sailfish.nl

Max Planckstraat 30 Zandvoort

06 - 50 644 254 / 023 - 57 387 48

. i II
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VACATURE

Netexpo Internet is een gespecialiseerd

internetbedrijf. Wegens groei zoeken wij:

• TECHNISCH MEDEW. BINNENDIENST (M/V)

• COMMERCIEEL MEDEW. BINNENDIENST (M/V)

Netexpo is een informeel bedrijf. Wij bieden je een goed

salaris, uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden en

doorgroeimogelijkheden binnen een innovatieve omgeving!

n^^h ki „internet

ff Netexpo t D23 - 53 18 874

Meer weten? Kijk op www.netexpo.nl/vacature

r
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Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis

huis-aan-huis bezorgd in hee Zandvoort en Bentveld!
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Hogeweg 39-1 Joop van Nes

2042 GE Zandvoort Tel. 06 -144826 85
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zandvoortsecourant.nl
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Boesenkool Krantendruk B.V.

Advertentie acquisitie: Castricummerwerf 23-37

Letty va n d e n 1901 RW
Brand-Kinderdijk Castricum

Tel. 06 -434 297 83

Email: letty@ Verspreiding:

zandvoortsecourant.nl ZVO Verspreiders
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www.zandvoortsecourant.nl
Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
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Lifa Lock begraven

Onder zeer grote belangstelling is maandagmiddag op de Al-

gemene Begraafplaats het stoffelijk overschot van de vorige

week woensdag geheel onverwacht op 59-jarige leeftijd over-

leden Lifa Lock ter aarde besteld.

Lifa Lock kwam in de jaren vijf-

tig naar Zandvoort, waar zijn

ouders het Chinees restaurant

Chonghaiaande Swaluëstraat

exploiteerden. Zelfwas hij ook

actief in de horeca, onder an-

dere als exploitant van de be-

roemde Boeddha Club en De

Klikspaan aan de Haltestraat.

Naast zijn horeca-activiteiten

was Lifa ook actief in de mu-

ziekwereld, waarin hij per-

soonlijke contacten onder-

hield met talrijke artiesten van

wereldfaam.

Tijdens de plechtigheid voor-

afgaande aan de begrafenis

kwamen al deze aspecten via

diverse sprekers uitgebreid

aan de orde. Ook zijn activi-

teiten voor de voetbalsport

in Zandvoort. Eerst als speler

van Zandvoortmeeuwen, la-

ter als bestuurslid, trainer en

jeugdcoördinator van deze

vereniging, waarvan hij een

halve eeuw lid was. Sinds

kort was Lifa Lock als jeugd-

coördinator betrokken bij SV

Zandvoort.

Opening Kinderkunstlijn

Vrijdag 7 maart aanstaande om 14.00 uur zal wethouder van

Cultuur Gert Toonen in het Zandvoorts Museum de eerste Kin-

derkunstlijn officieel openen. De Kinderkunstlijn is een initia-

tief door en naar een concept van twee Zandvoortse kunste-

naars: Marianne Rebel en Hilly Jansen.

Jansen en Rebel zijn dit

schooljaar begonnen meteen
project om de schoolkinderen

uit de groepen 8 van de ba-

sisscholen en de brugklas van

het College Wim Gertenbach

College te onderrichten in

schilderen en mozaïek. Deze

163 leerlingen hebben ieder

een kunstwerk gemaakt.

Vanaf 7 maart tot 15 april aan-

staandezullen die in dewin-

keletalages in de Haltestraat,

Kerkstraat en Grote Krocht

tentoongesteld worden. De

route door het dorp loopt

vanaf het museum. Hierdoor

ontstaat een kunstlijn door

ons dorp: de Kinderkunstlijn.

De beide enthousiaste kun-

stenaars hebben ondertus-

sen ook contact met het

Kinderfondsvan deVerenigde

Naties, Unicef, om te komen
tot een internationaal pro-

ject. Tevens worden de mo-

gelijkheden om te komen tot

een serie Kinderpostzegels

onderzocht. Een vertegen-

woordigingvan Unicef zal de

opening in het Zandvoorts

Museum bijwonen.

Cartoon Hans van Pelt

0, HET IS ZQ'N HEERLIJKHEID
ALS JE VAN DE DUINEN GLIJDT

Commissie raadpleegt burgers

over reinheid Zandvoort

Leden van de commissie Projecten & Thema's gaan de boer

op om erachter te komen hoe de Zandvoortse burgers denken

over de reinheid van hun woonplaats. Het wordt een gelegen-

heid waar iedereen zijn of haar mening kan geven over het

thema: Zandvoort schoon!? Een onderwerp waar waarschijn-

lijk iedere Zandvoorter wel een mening over heeft.

Column

Een werkgroep uit de com-

missie Projecten & Thema's

heeft zich ingezet om bijeen-

komsten als deze op touw te

zetten. Met als uitgangspunt

'weg uit het raadhuis', willen

zij zaken oppakken die ieder-

een bezighoudt. Door middel

van prikkelingen willen zij

uitspraken ontlokken aan de

Zandvoortse burgers. Met de

uitslag zal aan de slag gegaan

worden.

Op donderdag 6 maart aan-

staande, vanaf 19.30 uur, is ie-

dereen in gebouw De Krocht

welkom om mee te praten.

Maar het initiatief gaat ver-

der dan alleen discussiëren.

De commissieleden nodigen

alle Zandvoorters uit om ac-

tief bijdragen te leveren, voor-

afgaand aan de avond, door

foto's en suggesties te mai-

len. Registreer door middel

van een foto waar het volgens

u onvoldoende schoon is en

draag een oplossing aan.

De bijeenkomst 'Zandvoort

schoon!?' is een try-out. Het

zal als voorbeeld dienen

voor de benadering van an-

dere onderwerpen. Slaagt de

avond in De Krocht dan is de

werkgroep bereid om soort-

gelijke avonden te organise-

ren. Onderwerpen binnen de

Zandvoortse gemeenschap
genoeg. Hoe denkt u onder

andere over: het evenemen-

tenbeleid, het jeugdbeleid,

het wijk- en buurtbeheer,

de verkeerssituaties, de ar-

moedebestrijding, de jon-

gerenhuisvesting en over

handhaving en regelgeving?

Allemaal zaken die de com-

missieaan u voor wil leggen.

Kortom, ga naar De Krocht,

dan kunt u over die andere

zaken ook mee gaan denken

en praten.

Harry Borghouts

voorgedragen voor herbenoeming

Provinciale Staten hebben mr. H.C.L.J (Harry) Borghouts voor-

gedragen voor herbenoeming als commissaris van de Konin-

gin (cvdK) in onze provincie. Hiermee volgen zij de voordracht

van de Vertrouwenscommissie.

Harry Borghouts, die op 7

februari jongstleden de pen-

sioensgerechtigde leeftijd be-

reikte, is de eerste cvdK die op

die dag geen afscheid hoeft

te nemen. Sinds de wetswijzi-

ging vorig jaar is het mogelijk

dat een cvdK tot zijn 70e jaar

in functie kan blijven. Voor

Borghouts betekent dit dat

hij zijn termijn van zes jaar

kan afmaken. In juni 2002

trad hij aan in Noord-Holland.

Zijn termijn loopt dus in juni

2008 af. Borghouts heeft on-

langs te kennen gegeven ook

na juni 2008 in zijn functie te

willen aanblijven. Provinciale

Staten hebben maandag-
avond n februari 2008 laten

weten hem in dat voornemen

te steunen. Voor de minister

van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijkszaken, Guusje ter

Horst, is dat voorwaarde voor

herbenoeming.

Valentijnsdag

Overgewaaid uit Amerika.

ValentineDay."Flauwekuldag",

hoorde ik iemand eens klagen.

"We hebben al moederdag en

vaderdag. Moeterdan ooknog

Valentijnsdag bij?" Mopperig

haalde hij zijn schouders op.

"Het is de dag van de liefde",

probeerde ik het nog eens uit

te leggen. "Ach wat.We zijn al

43 jaar getrouwd. Ik zie Mi en

elke dag."

14 februari: Valentijnsdag.

Ongewild heeft Henk, de

mopperige persoon uit bo-

venstaand verhaal, er toch

aan meegedaan. Teruglopend

van zijn werk naar huis zag

hij plotseling iets op straat

liggen. Een plastic zak.

Nieuwsgierig als hij is maakte

hij de zak open. Erin zaten een

pakje boter, rol beschuit en

een bosje bloemen. Speurend

keek hij rond. Niemand te zien

die de zak verloren zou kun-

nen hebben. "Dan neem ik

het spul maar mee naar huis",

mompelde hij in zichzelf'Nog

wat onwennig, plastic zak in

zijn handen geklemd, wan-

delde hij richting huis. Moest

je hém nou zien... hij deed

nooit boodschappen. Liep 'ie

met een plastic AH zak in zijn

handen...

Blij deed Mien de deur voor

hem open, zoals ze al 43 jaar

deed. "Hier. Voor jou", gromde

Henk. Verrast keek Mien hem

aan."0 Henk. Je hebt er ein-

delijk eens aan gedacht..."

Niet begrijpend keek Henk

zijn Mien aan. "Waaraan heb

ik gedacht", sputterde hij.

"Valentijnsdag!" kirde ze vro-

lijk, "een bosje tulpen. Wat

lief van je!" Henk bleef met

zijn mond vol tanden staan.

En brabbelde "...eeeehh, nou

ja...ikke..." "Beschuit en boter

ook nog. Wat origineel van

je Henk. Een beschuitje voor

bij de koffie. Lekker met een

beetje jam erop!"

Na twee dikke kussen van

Mien besloot Henkverder niks

meer te vertellen. Over die ge-

vonden boodschappen en de

tul pen. O ja. Zo heette die bloe-

men ook weer. Valentijnsdag.

Pfffff. Had ie er ei n-de-lijk ook

eens aan gedacht!

Xrenêe 'Brugman

v y



Is op zoek naar een

enthousiaste dame
voor de garderobe

en ook een dame
voor de toiletten

Haltestraat 20-Zandvoort
Tel.: 023-5720461

Gevraagd per direct

part-time/fuil-time

Vlotte ervaren
verkoopster
voor Damesmodewinkel

in Zandvoort

Tel.: 023-5715473

Fairy Golf B.V. V
Joey, Monir, Ton, Peter, Geert, Mark,

Hanneke, Danielle, Anwar en Pauline

zijn op zoek naar leuke collega's voor

de keuken en de bediening

Bel naar 023-5713189 voor informatie.

Week 07. 2008

Februari

17 Classic concerts: Klassiek concert in

Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur

18 'Jongeren in de jungle van het

uitgaansleven': Thema-avond voor

ouders met uitgaande kinderen.

Pluspunt, aanvang 20.00 uur

23 Dance behind the Beach:

Maandelijks dansfestijn in De Krocht,

aanvang 20.00 uur. Toegang gratis!

Maart

2 Final 4 Autoraces in DWES, Circuit

6 'Zandvoort schoon':

Thema-avond, georganiseerd door de

gemeente. De krocht, aanvang 19.30 uur

8-15 Kinderkunstlijn centrum

Mist u een evenement?
Meld het ons via

info@zandvoortsecourant.nl

AUTO STRIJDER ZANDVOORT

De Volkswagen partner van Zandvoort en omstreken,

is voor de versterking van haar team op zoek naar een:

fulltime

telefoniste/receptioniste (m/v).

Ben jij representatief, beschik jij over goede communicatieve

vaardigheden, ben je servicegericht, klantvriendelijk, heb

je ervaring met Word en Excel en ben je in het bezit van

rijbewijs B, dan ben jij wellicht de persoon die wij zoeken.

Interesse?

Stuur je schriftelijke sollicitatie voor 29 februari

met curriculum vitae naar:

A
Auto Strijder B.V.

T.a.v. Dhr. P. de Groot

Burgemeester van Alphenstraat 102

2041 KP Zandvoort

Of per E-mail naar paul.degroot@autostrijder.nl

Voor meer informatie kan je contact opnemen met
Paul de Groot, 023-5740074.

<J€
vleesspecialist - traiteur

Wij zijn op zoek naar:

Enthousiaste verkoop (st)ers
en 7<2L\£véL2L% hulpen

Die in een gezellig team willen werken.

Full time of part time
Diverse uren en dagen mogelijk

Wij bieden
een prettige werkkring, goed salaris en

goede secondaire arbeidsvoorwaarden.

Inlichtingen bij M. Horneman telefoon 023-5719067

Top Thuiszorg

Een Top Team voor Top zorg
Wie komt ons team versterken?

Wij zijn een klein thuiszorgbureau, waar aandacht en kwaliteit voorop staan.

Wij zijn op zoek naar gemotiveerde mensen, die het leuk vinden om goede zorg

en kwaliteit te bieden aan onze cliënten.

Wij zijn op zoek naar: • verzorgenden
• verpleegkundigen
• huishoudelijke medewerkers.

Wij bieden goede werkomstandigheden en een goed salaris.

Flexibele uren mogelijk, bv aangepast aan schooltijden.

Voor inlichtingen:

Telefoon: Annemarie Hijner: 023-5714635 of 06-52022639

Email: Topthuiszorg@casema.nl

Bel vrijdagmiddag

06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl

a

Zandvoortse Courant • nummer 7 • 14 FEBRUARI 2008

Planstudie zeewering Zandvoort
Op 5 februari stond de zeewering van Zandvoort op de agenda

van hoogheemraadschap Rijnland vooreen definitief besluit.

Net zoals in Noordwijk zou ook in Zandvoort de zeekering niet

meer voldoen. Sterker nog, bij de komende toetsronde ver-

wacht Rijnland een lichte opschuiving, van de kernzone van

de waterkering, landwaarts.

Noordwijkse zeewering in aanbouw

Tekst enfoto Nel Kerkman

In september 2007 is Rijnland

begonnen om een dijk in

Noordwijk aan te leggen ter

bescherming van de kust. De

hoogte van de dijk is minimaal

negen meter boven NAP en de

totale breedte is 40 meter. De

eveneens verbrede duinen vor-

men samen met de dijk een

stevige buffer tegen het wa-

ter. Daarom hoeft de nieuwe

zeewering in Zandvoort op de

meeste plaatsen niet hogerte

zijn dan nu het geval is. Alleen

ter hoogte van het'Palaceplein'

worden de nieuwe duinen ho-

ger dan de huidige situatie,

omdat het duin daar nu te

laag zou zijn. Het is een rare

gewaarword ing om op de bou-

levard te lopen en de zee niet

meer te zien. Wordt dit ook het

vooruitzicht in Zandvoort?

Zanddijk

Net zoals Noordwijk dat wil,

wil Zandvoort ook onder-

grondse parkeergarages vlak

bij de zeewering realiseren.

Het is voor de ontwikkeling

van onze badplaats van groot

belang om te proberen zo het

parkeerprobleem op te los-

sen. In het verleden zocht de

gemeente naar parkeren op

maaiveldniveau in combinatie

met het verhogen van de bou-

levard, tegenwoordig wil de

gemeente liever ondergronds

parkeren. Dit kan alleen in sa-

menhang met het uitwerken

van een versterkingsplan voor

de zeewering ter plaatse. Of de

dijk net zo hoog wordt als in

Noordwijk is nog niet bekend

omdat er eerst een studie ge-

maakt moet worden.

Rijnland

Op 5 februari heeft Rijnland

in zijn vergadering besproken

om Zandvoort zosnel mogelijk

op de planning te zetten zodat

de boulevard bebouwingstra ks

binnendijks ligt. Natuurlijk

komt de veiligheidsproblema-

tiek op de eerste plaats en dan

pas het maatschappelijke be-

lang. Na overleg met het Rijk

is de subsidie inmiddels gega-

randeerd. Dit betekent dat er

vaart komt in de plannen en

dat Rijnland het college gaat

voorstellen om personele ca-

paciteit vrij te maken voor dit

project. Eerst is echter Katwijk

in 2010 aan de beurt, daarna

staat Zandvoort in 2013 op

het schema. De eerste bespre-

kingen starten binnenkort en

vervolgens zal de intentiever-

klaringtussen degemeenteen

hoogheemraadschap Rijnland

ondertekend worden.

pluspunt
Buitenschoolse opvang De Boomhut
Vaste, flexibele en vakantieopvang

voor kinderen van groep I t/m 8

|B* Openingstijden van 07.30 - 18.30 uurrWIJ ZIJN OP ZOEK
NAAR NIEUWE MEDEWERKERS (m/v)!

Meer informatie op onze website: www.pluspuntzandvoort.nl

of telefonisch via Monique van Straaten of Sandra Bartling: 023-5740333

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)

Valentijnsdag

Was er ook dit jaar een stille

aanbidder of geliefde die

met een kaart je hart op 14

februari een heel klein beetje

heeft doen overslaan? Uit

onderzoek blijkt namelijkdat

een kaartje op Valentijnsdag

nog steeds veruit het meest

populair is. Meer dan de helft

van de mensen die zijn of

haar liefde kenbaar wil ma-

ken op deze dag stuurt een

(anonieme) kaart. Een twee-

de plaats is weggelegd voor

een bos bloemen; ruim 20%
verwent zijn geliefde met ro-

zen of andere bloemen. Heb

je helemaal niets gekregen?

Treur niet, volgend jaar is het

weer Valentijn.

Hoort en zeg het voort

Bruinvis

De gemeente Zandvoort

heeft verleden jaar nieuwe

reclameborden geplaatst

om eenheid te krijgen in het

woud van illegale aanplak-

biljetten. Voorheen plaatste

jan en alleman borden neer

en dat gaf een rommelig ge-

heel. Het nieuwe seizoen is

nog niet eens begonnen en

de wildgroei op de gemeen-

telijke borden is al weer een

feit. Strandpaviljoen Mango's

vond het bord een bruisende

plek om zijn reclameposter

op te plakken voor zijn ver-

vroegde Midzomerfeest. Het

zomerfeest is een leuk idee

maar om nou mee te liften

via een ander bord is niet zo

netjes. De volgende reclame

gewoon op een andere ma-

nie r vers preiden want als en
schaap over de dam is...!

Coördinator van Naturalis, de

heer H. van Grouw, meldde dat

in 2007 van de 311 gestrande

dieren, er 2 géén bruinvis

waren. Dat zijn er maarliefst

200 minder dan in 2006. De

meeste vissen zijn gevonden

bij Zeeland. Maar wat moet

je eigenlijk doen als je op

het strand een aangespoel-

de bruinvis of dolfijn vindt?

Als het dier nog leeft: bel di-

rect met het Dolfinarium in

Harderwijk (tel. 0341-467467).

Is het dier dood, bepaal dan of

het een bruinvis (stompe

snuit, maximale lengte

1.60 meter, een korte

driehoekige rugvin en

spatelvormige tanden)

is. Als het om een bruinvis

gaat, meld dan aan de po-

litiepost of de gemeente

dat er een dode bruinvis

ligt, aangezien het kada-

ver zo spoedig mogelijk

van het strand afgevoerd

moet worden. Heb je een

vermoeden of weet je

zeker dat jouw vondst

een andere soort is dan een

bruinvis, bel dan zo spoedig

mogelijk met de coördinator

strandingen van Naturalis

0900-0400616.

Jamsessie

Afgelopen zaterdag werd door

een aantal Zandvoortse musici

een jamsessie in café oom-
stee verzorgd. Zanger Patrick

van Kessel en gitarist Ebe de

Jong (beiden van VanKessel),

violist Louis Schuurman en

saxofonist GerGroenendaal

speelden een aantal num-
mers sa men, zonder ooit ge-

oefend te hebben. Het reper-

toire bestond grotendeels uit

Hongaarsachtige muziek.de

stijl die Schuurman met zijn

groep brengt. Het was dan

ook niet verwonderlijk dat

Groenendaal, afkomstig uit

de jazzwereld, niet de hele

avond speelde. Schuurman

sprong ook in bij een aan-

tal nummers dat VanKessel

op de podia brengt, hoofd-

zakelijk onbekende muziek

voor hem. Hieruit bleek

het vakmanschap van de

Zandvoortse violist. Vooral

een aantal 'muziekduels'

met gitaarvirtuoos De Jong

sprak het publiek erg aan.

Ook Van Kessel liet zich niet

onbetuigd en deed een be-

hoorlijke vocale duit in het

zakje van een zeergeslaagde

muzikale avond.

Kika artiestengala 2008
De lokale radio ZFM zendt

niet alleen het gala live uit

op 21 maart maar volgt het

Kika artiestengala ook op de

voet! Zo heeft het program-

ma'Roy On-a ir' elke week een

Kika gala update waar al het

laatste nieuws word gemeld!

'Roy On-air' is elke zaterdag-

avond van 19.00 tot 21.00

uur te horen op www.zfm-
zandvoort.nl en op 7 maart

is er een speciale radio-uit-

zending van 'Vrijdagavond

café' in hotel

Hoogland tij-

dens de pers-

presentatievan

19.00 tot 21.00

uur. Tevens is

de organisatie

op zoek naar

statafels, ka-

merschermen,

pod iu mdelen,

kapstokken
en, heel belangrijk, spon-

sors voor de laatste € 600.

Bel voor meer informatie

met Roy van Buuringen:

06-19190544.
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Actie = Reactie!

Wilt u uw woning verkopen?

Commissie Planning & Control bespreekt muziektent
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Schakel de actieve makelaar in!

Kantoor midden in het centrum;

Bezichtigen tot 20:00 uur;

Bezichtigen óók op zaterdag;

Persoonlijke aanpak;

Tarief opmaat. Rob Creeven Kim Dekker Tim o Creeven

Auto huren?

* Nu bij

MultiRent
Zandvoort,
gevestigd bij Slotemakers

Antislipschool.

10% korting
1

*"»»" enSao" J www.multirent.nl
bewoners van

0900 - multirent

SIBUMSHIKS'MultiRent
Autoverhuurbedrijven

Burgemeester van Alphenstraat 106, Zandvoort.

Tel: 023 - 532 90 32 E-mail: zandvoort@multirent.nl

e.dins
38jaar vakmanschap!

Tapijt

T Vinyl

Laminaat

Parket

Service aan huis!

Gratis meet —en montagedienst!

Open: di-vrij: 10.00- 17.30 uur -

Za: 10.00- 17.00 uur

023-531 78 40

Haltestraat 56, 2042 LP Zandvoort

iviviv.tnedina-ivoninginrichting.nl

Te koop
Schelpenplein 12
voorheen "smederij"

Centraal gelegen;

Geschikt voor woon- en praktijkruimte;

Oppervlakte ca. 85m 2 + extra ruimte van 1,5 x 5m.

Vraagprijs: € 260.000,- kk

Info: Gansner, Brederodestraat 60, tel. 5715068

JgVOORTSt jf-

De krant lezen op internet?

Kijk op www.zandvoortsecourant.nl
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De commissie Planning & Control zal zich komende woens-

dag onder andere buigen over de financiering van de muziek-

tent die burgemeester Rob van de Heijden bij zijn afscheid

kreeg aangeboden. Een bedrag van € 80.000 is nodig voor

de aanschaf en de plaatsing van de muziektent. Hiervan komt

€ 65.000 uit de algemene reserve van de gemeente en de rest,

€ 15.000, is geschonken door de Stichting Strandkorrels.

Naast het voorstel tot de

financiering is er ook een

voorstel om in de begroting

bedragen op te nemen voor

onderhoud en energievan het

muziekpodium. De gemeente

heeft de tent al besteld en

naar verwachting zal hij eind

maart worden geleverd. Het

college stemde begin februari

al in met het voorstel.

Kadernota 2008
Een ander agendapunt van

deze commissievergadering

is de Kadernota 2008 deel II.

Ten behoeve van de begroting

2009 dient de raad kaders te

stellen. De Kadernota deel

I (financiële beleidskaders)

wordt nog behandeld in de

werkgroep 'Opzet begroting'.

De kadernota deel II, de be-

grotingsuitgangspunten, zal

nu besproken gaan worden.

Deel III van de Kadernota, de

beleidsuitgangspunten, komt

in juni aan bod en heet dan

Voorjaarsnota. De commissie

wordt verzocht de raad over

dit financiële onderwerp te

adviseren.

Commissie Raadszaken
Een dag eerder zal tijdens de

vergadering van de commis-

sie Raadszaken een motie

van GBZ worden besproken.

Hierin vraagt raadslid Astrid

van der Veld aandacht voor de

actualisering en aanpassing

van het GemeentelijkVerkeer-

en Vervoersplan (GVVP) dat

het college voornemens is te

doen in het kader van de lan-

delijke wetgeving. Hierdoor

moeten bromfietsen van de

rijbaan gebruik maken en

mogen niet meer op fietspa-

den rijden. Zij wil onder an-

dere dat op de rijbaan moet
worden gereden (in plaats

van op een verplicht (brom)

fietspad) op het gedeelte van

de Dr. CA. Gerkestraat gele-

gen tussen de Tolweg en de

Zandvoortselaan, het gedeelte

van de Zandvoortselaan bui-

ten de bebouwde kom tussen

de rotonde (bij Nieuw Unicum)

en de bebouwde kom van

Bentveld, de overige gedeel-

ten van de Zandvoortselaan,

de Linnaeusstraat, de ro-

tonde Linnaeusstraat/Van

Lennepweg en de aanslui-

ting van de Zandvoortselaan

op de Haarlemmerstraat.

Omdat de maximum snel-

heid op een gedeelte van de

Zandvoortselaan 80 km/u is,

vraagt zij het college die daar

terugte brengen tot 60 km/u

zodat er niet zo een groot ver-

schil tussen auto's en brom-

mers is.

Nota aanbestedingsbeleid

Ook het aanbestedingsbeleid

van het college moet worden

veranderd. Opi oktober2002 is

de Nota Aanbestedingsbeleid

Zandvoort 2002 door de ge-

meenteraad vastgesteld.

Daarin was opgenomen dat

het beleid regelmatig zou

worden geëvalueerd. Het col-

lege geeft nu een evaluatie

over de afgelopen jaren en

is tevens genoodzaakt door

de inwerkingtreding van

nieuwe wet- en regelgeving,

de nu nog fungerende Nota

te herzien.

Haarlemmer mag neuzen in grof vuil

De gemeente Zandvoort mag een 44-jarige Haarlemmer niet

beletten te neuzen in het grof huisvuil. Dat oordeelde de Haar-

lemse economische politierechter vorige week in een zaak

tegen een vader van twee kinderen, die bij wijze van hobby

graag neust in het grove huisvuil dat de inwoners van Zuid-

Kennemerland langs de kant van de weg zetten.

Over het algemeen wordt

de man, die overigens een

goede baan heeft, niets in

de weg gelegd omdat hij

de plaats waar hij zijn op-

merkelijke hobby uitoefent

keurig achterlaat. Alleen

zodra de Haarlemmer in

Zandvoort actief is, wordt

hij door plaatselijke op-

sporingsambtenaren op

de bon geslingerd omdat
hij zonder vergunning af-

val inzamelt en ook rotzooi

zou maken.

Vorig jaar werd de man in

Zandvoort op vijf verschil-

lende data geverbaliseerd

wegens het meenemen
van respectievelijk een te-

levisietoestel, een fiets, rie-

ten stoelen en een potka-

chel. De Haarlemmer slaat

zijn vondsten op in zijn

woning en verdient niks

aan zijn verzamelwoede.

"Ik bewaar het of geef het

weg", verklaarde hij voor de

rechtbank. Onlangs kreeg

de man een dreigende
brief van de gemeente
Zandvoort met onder an-

dere de tekst: 'Als u zich op

de dagen dat er grof vuil

wordt ingezameld in onze

gemeente vertoont, wordt

u in de gaten gehouden'.

Volgens zijn advocaat mr.

Morra wordt bij dejacht op

zijn cliënt zelfs de brand-

weercommandant inge-

schakeld. Volgens Morra
hebben de Zandvoortse

milieuambtenaren echter

nooit aangetoond dat de

Haarlemmer tijdens zijn

zoektochten troep maakt
of achter laat.

De officier van justitie eiste

naar aanleiding van de zit-

tingeen schuldigverklaring

zonder strafoplegging. De

rechter ging nog stap ver-

der en sprak de man vrij.

"Wat u doet is niet verbo-

den mits u geen rotzooi

maakt", oordeelde hij. De

rechter drong er bij de of-

ficier van justitie op aan de

gemeente Zandvoort uit te

leggen dat de bezigheden

van de Haarlemmer geen

strafvervolging opleveren.

Politieke Column

Inventief ventje

Eigenlijk zouden gedepu-

teerde Ton Hooijmaijers

van de provincie Noord-

Holland en zijn complete

ambtenarenapparaat
tijdens een lange win-

terslaap het schaamrood

op de kaken moeten ver-

bergen, veroorzaakt door

de pijnlijk mislukte en

geldverslindende bus-

baan op de Zeeweg. Maar
nee, Hooijmaijers koos er

eind december voor met
een plan op de proppen

te komen om het circuit

Zandvoort te verplaatsen

naar Den Helder. Over

enkele weken moet het

onderzoek naar deze op-

merkelijke verhuizing klaar

zijn. De argumenten zijn

op voorhand in te vullen:

een mooie economische

impuls voor de meest
noordelijke gemeente op

het Noord-Hollandse vas-

teland én een nieuw na-

tuurgebied voor Zandvoort

dat extra bezoekers kan

trekken. Alsof we daar niet

genoeg van hebben.

Hooijmaijers heeft zich

voor twee karretjes laten

spannen. Doorbestuurlijke

blunders en wereldvreemd

beleid is de werkgelegen-

heid in Den Helderer niet

beter op geworden en dat

zou met de komst van een

circuit mooi rechtgetrok-

ken kunnen worden. En

de natuuractivisten weten

niet wat ze meemaken.
Hooijmaijers, voormalig

gemeenteraadslid van

Amsterdam, is een inven-

tief en ideeënrijk ventje,

zo valt uit zijn persoonlijke

website vol borstklopperij

op te maken. Nou Ton,

dit idee slaat dus hele-

maal nergens op. Alleen

al de gedachte van een

Tarzanbocht in Den Helder,

daar kun je gillend wakker

van worden. Overigens

moeten de VVD'ers in de

gemeenteraad zich ook

achter de oren krabben.

Kennen ze die Hooijmaijers,

inderdaad ookvan deVVD,

eigenlijk wel?

Nu we het toch over

de provincie hebben: er

is zonder mededogen
een streep getrokken

door de plannen voor de

Middenboulevard. Niet

dat iemand verwachtte

dat er in dat gebied de

komende twintig ja ar iets

zou veranderen, maar het

kan nu zelfs aanzienlijk

langer gaan du ren. Opeens

werden erook nieuwe in-

zichten over de kustver-

dediging bij gehaald. In

de Kustvisie 2050 wordt

daar met geen woord
over gerept, alleen dat

'de ontwikkelde plannen

voor vernieuwing van het

buitendijks gelegen bou-

levardgebied botsen met
allerlei restricties vanuit

het waterkeringbelang'.

Het is schandalig dat de

provincie hier, ook op de

website, niet wat duidelij-

ker over is, want de plan-

nen om de kuststrook te

verbreden hebben grote

gevolgen voor bewo-
ners en ondernemers in

Zandvoort. Huizenprijzen

aan de boulevard gaan
dalen, ondernemers op

het strand moeten grote

investeringen doen en

kunnen wellicht zelfs

een seizoen niet open. De

veiligheid staat uiteraard

voorop. Transparant be-

stuur staat echter stevig

op een tweede plaats.

Inmiddels moeten de

voetballers, handballers,

tennissers en golfers in

het circuitgebied straks

niet raar opkijken wan-
neer de kogels ze om de

oren vliegen. Agenten die

zelfs tot op Schiphol mo-

gen schieten gaan er op

een buitenbaan oefenen

met hun pistooltjes en

geweren. Doe dat lekker

ergens binnen, zou ik zeg-

gen, maar het is vooral die

buitensporters handig om
de levensverzekering eens

goed onder de loep te ne-

men of te verhogen.

[Hans 'Botman
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Avondje Topamusement in De Krocht
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Zin om te sporten?
kijk op ^

www.sportinzandvoort.nl
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DR J.G. Mezgerstraat 24, Zandvoort
Op de hoek van de Dr. J.G. Mezgerstraat en de boulevard staat deze vrijstaande karakteristieke 20-er

jaren woning met garage en oprit. Dit voormalige pension Sandbergen beschikt over 9 slaapkamers,

keuken met eetkamer en ligt op steenworp afstand van het strand, centrum en openbaar vervoer.

Dit fraaie pand dient gemoderniseerd te worden om weer de uitstraling te krijgen die het verdient.

Indeling:

Begane grond: Entree/vestibule, ruime hal, toilet, douchegelegenheid.

Lichte woonkamer met een vleugje zeezicht, diepe inbouwkast, openslaande deuren naar het

terras op het westen. Keuken alwaar, opstelling cv. ketel, provisiekelder en toegang naar de

eetkamer en deur naar de patio. Badkamer voorzien van ligbad/douche en toilet, 3 slaapkamers.

Ie verdieping: Overloop, 6 slaapkamers.

2e verdieping: Ruime zolderverdieping.

• Elektrische rolluiken

• Elektrische zonneschermen 2006
• Woonopp. ca. 1 65 m 2

,
perceelopp. 295 m 2

Vraagprijs € 595.000, -
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virtual tour

Winkelen in Zandvoort wordt steeds aantrekkelijker!
Er zijn dit jaar weer een aantal nieuwe bedrijven bijgekomen waar u met uw ZandvoortPas terecht kunt.

Dus ook in 2008 is het voordeliger shoppen in Zandvoort met een ZandvoortPas!

Pashouders opgelet:
Verleng nu uw ZandvoortPas,

dan kunt u weer een jaar lang profiteren

voor slechts €5,00!

Nog geen ZandvoortPas?
Bestel dan nu ook snel uw eigen ZandvoortPas.

Voor slechts €7,50 kunt u een jaar lang profiteren

van heel veel leuke aanbiedingen!

^^^'^^-X=^^e^^ P,aatSe0 '

Reken zelf uw voordeel uit!

Met uw nieuwe Zandvoor

Tevens krijgt u op elke vo

^ZANDVOORT
poort voor fa hutomdAm

2008 J.J.M. Jansen

Voordeliger tut mei <k/Z(w\dMöOrtPa&,

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

In De Krocht werd afgelopen vrijdag het eerste duel in de the-

atersport in Zandvoort gehouden. Het publiek, dat een actief

onderdeel vormde, genoot van deze avond vol improvisatie en

humor. Het werd een avondje topamusement, dat zeer zeker

voor herhaling vatbaar is!

Hilarische momenten in De Krocht

Theatersport is een vorm van

theater waarbij, in plaats van

voorstellingen, improvisa-

tiewedstrijden voor publiek

worden gegeven. Het is be-

dacht door de Canadese the-

aterdocent Keith Johnstone.

In Nederland werd de the-

atersport, in een andere

vorm, bekend door het BNN-

programma De Lama's.

Los Zand
Het programma dat de

Zandvoortse groep bracht was

getiteld: Los Zand, een heel

toepasselijke naam. Eigenlijk

is het geen programma maar

een aaneenschakeling van

improvisatie op door het pu-

bliek ingebrachte situaties. De

groep is zeer gemêleerd van

samenstelling en in leeftijd.

De jongste, Wendy Jacobs uit

Zandvoort, is pas 20 jaar en

de oudste, Christel de Weijer,

heeft al bijna de pensioenge-

rechtigde leeftijd bereikt (63).

Doldwaze opdrachten

Een tot de noktoe gevulde zaal

genoot met volle teugen van

het improvisatietalent van een

twaalftal acteurs die, in twee

groepen verdeeld, elkaar uit-

daagden tot het maken van

theatervia doldwaze opdrach-

ten. Deze werden beoordeeld

door een driekoppige jury die

keek naar inhoud, amusement
en techniek. Na iedere ronde

had het publiek ook nog een

stem, met vijf punten als

waarde. Dejury kon eventueel

met natte sponzen bekogeld

worden als het publiek het

niet met de jurering eens is.

De spelers konden voor buiten-

gewoon goede prestaties door

het publiek beloond worden

door middel van het werpen

van een roos, die iedereen op

zijn of haar stoel vond. Alles is

ad hoc, want de spelers weten

nooit wat voor situatie erdoor

het publiek wordt geschapen.

Smaakt naar meer
Docente José Poel uit Spaarn-

dam: "We zijn in Zandvoort

pas een jaar bezig. Het was

in principe een cursus van

Pluspunt. Er waren echter te

weinig aanmeldingen vanuit

Zandvoort gekomen en omdat

ik ook in Haarlem zo een groep

train, waareen wachtlijst is (!),

hebben we er een aantal naar

hier laten komen. Ik train ze

om schaamte weg te nemen.

Niets is namelijk raar bij thea-

tersport."Wie het programma

'De Lama's' kent, weet wat ze

bedoeld. Alles is improvisatie

en alertheid. Er zijn een aantal

basisvormen maarde invulling

komt vanuit het publiek. Poel:

"Het ligt niet in de bedoeling

om vooreen grote zaal te gaan

spelen. Het publiek moet het

gevoel hebben er middenin te

zitten. Wel willen we volgend

jaar weer een voorstelling ge-

ven. Of dat er meer dan één

worden weten we nog niet. Als

je alleen al ziet dat er binnen

de kortste keren geen kaartjes

meer waren (er waren er 135,

red.) dan houd ik mijn hart vast

voor volgend jaar."

Hoofdletter T

Al snel werd duidelijk dat de

rode groep beter op de situa-

ties inspeelde en die wonnen
dan ook deze eerste wedstrijd.

Laten we hopen dat er een op-

lossing wordt gevonden om
meerde wedstrijd te gaan spe-

len. Misschien is het een oplos-

sing om er één per maand te

doen. Feit blijft dat er vrijdag-

avond Topamusement (met

een hoofdletter T) was in De

Krocht!

Netwerkborrels Ondernemersvereniging

Ook dit jaar organiseert de Zandvoortse Ondernemersvereni-

ging OVZ Business to Business (B2B) borrels. Wat in 2006 be-

gonnen is als een experiment, is inmiddels uitgegroeid tot een

4 maal per jaar terugkerende gelegenheid waarop de Zand-

voortse ondernemers met elkaar kunnen kennis maken, idee-

en uitwisselen, activiteiten oppakken en ga zo maar door.

De eerste borrel wordt ge-

houden op donderdag 21

februari vanaf 18.00 uur in

Café Koper op het Kerkplein.

Daarna volgen er edities op

15 mei, 21 augustus en 20 no-

vember. Tijdens deze borrels

betaalt OVZ de hapjes en de

ondernemers betalen zelfde

drankjes.

Dit jaar viert OVZ haar 100

jarig jubileum en wil daarom

de borrels 'opleuken' d.m.v.

een thema, presentatie of iets

soortgelijks. Heeft u een sug-

gestie hiervoor, laat dit dan

even weten aan het secretari-

aat dat te bereiken is via info@

meer-secretariaat.nl.

OVZ hoopt u volgende week
donderdag te mogen ontvan-

gen op de eerste B2B borrel

van 2008.

Sailtïsh

In de Spoorbuurtstraat begon Menno Enthoven (35) in 2003

zijn bedrijf Sailfish op het gebied van reclame-uitingen. Des-

tijds samen met compagnon Frank Visser, mede verantwoor-

delijk voor de naamgeving. Menno: "Wij hebben beiden het

sterrenbeeld Vissen en als je dan ook nog Visser als achter-

naam hebt, ligt de keuze voor de hand."

Zowel de locatie als de samen-

werking wijzigde zich en sinds

1 juli 2006 runtMennodezaak

alleen, af en toe bijgestaan

door een stagiair, nu echter in

Noord in de Max Planckstraat.

Sailfish iseen klein bedrijf, dat

zich voornamelijk beweegt in

de reclamewereld. Maar de

uitingen op dat gebied zijn

zeer veelzijdig te noemen.

Enthoven: "Wij leveren onder

meer alles wat met belet-

tering te maken heeft: van

raamdecoraties (ook voor

particulieren!), tot stickers of

foto's voor op de auto. Er zijn

meer dan 1 0.000 voorbeelden

voorhanden." Het gebruikte

en betere foliemateriaal is in

zeer vele kleuren beschikbaar,

maar kan in principe in alle

PMS-tinten (de kleurennorm,

die ook o.a. door schildersbe-

drijven gehanteerd wordt) ge-

maakt word en. "Hiervan dient

men dan wel minimaal vijftig

meter af te nemen."

Ook voor lichtbakken, inclu-

sief de belettering, kan men
bij Sailfish terecht. De bakken

worden elders aangekocht,

maar na gereedkomen levert

Menno ze kant-en-klaar af,

waarbij hij ze ook monteert

en aansluit. Dit geldt tevens

voor de reclameborden, die

onder andere de terreinen

van SV Zandvoort endeJeude

Boulesbaan sieren. "Raamfolie

wordt ook veel gevraagd.

Vooral bijwoningen in kleine

straatjes kan de inkijk zeer

storend zijn. Het geeft een

zandstraaleffect, neemt geen

licht wegen verhoogt hierdoor

de privacy van de bewoners.

"Indien gewenst, kan de folie

ook bedrukt worden", zegt de

actieve ondernemer, "en alles

gaat via de computer."

Wat is zoal meer mogelijk?

Bewegwijzering, textielbe-

drukking, DeskTop Pub lishing,

drukwerk (bijvoorbeeld de

omslag van ordners en mul-

tomappen), digitaal printen

en niet te vergeten vlaggen

en spandoeken, van klein tot

groot. Ook deze laatste aan-

dachtstrekkers worden, ge-

heel gemonteerd in frames,

ter plekke opgehangen c.q.

bevestigd. Bijna alles is mo-

gelijk. Niet al het materiaal

komt uit eigen voorraad, maar

Enthoven is in veel gevallen

dealer, waardoor hij hettotale

product kan leveren.

"Heeft Menno, naast zijn

gezin en drukke werkzaam-

heden, nog tijd voor andere

activiteiten?" vraag ik hem.

"Als hobby speel ik regelma-

tig golf, maar al vijftien jaar

werk ik twee a drie dagen in

de week als kok bij Café Neuf

in de Haltestraat!"

Het bedrijf Sailfish van deze

hardwerkende en enthousi-

aste ondernemer is te vinden

aan de Max Planckstraat 30

in Noord, tel. 06-50644254 /

023-5738748, internet: www.
sailfish.nl



Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

In- en verkoop van nieuwe
en gebruikte auto's

Kamerlirkgh Onnesstraat 23

Tel,: 023 571 4530

www.autobedrijfzandvoort.nl

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Sloten en inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedienst

bij U aan Huis

Tel: 023 - 571 24 18

Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen

Haarlem. - Beverwijk - IJmuiden - Heemstede - Zandvoort

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing

van alle glassoorten

vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

I Jef é- Henk

5Juïjs
öloemsierkunst I

Een btoemvot

weekend!

Haltestraat é5 Zandvoort tel.: 025-57 120 00

^Cwekery

S>. »*n 3Clee}}

Bloeiende violen

Prïmula's

Vaste planten en

bloembollen in pot

van Stolbergweg 1 Tel. 57 1 70 93

r H. WILLEMSE
ELEKTROTECHNIEK

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort

Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst

onder de volgende voorwaarden:

• Geen goederen met een waarde boven

de €500,-

• Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke

5

ZANDKORRELS €10,- ^c/.btw;I
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

zakelijke Zandkorrel plaatsen. g

Deze bon ingesloten envelop (met gepast contant gek

i) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inleveringvóór maandagn.00 uur betekent plaatsingde

) afgeve n bij: SVP Elk cijfer, leesteken

Tevens door u in te

zelfde week.

>n elke letterofspatie in een apart vakje plaatsen

VULLEN:

Wij kunnen geen en keleaanspra kei ij kheidaanvaa

van welke aard dan ook, ontstaan door niet

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van

opgaaf van redenen, worden geweigerd.

'det

ijd

int

VOO

g of

ouc

'sch

onji

zon

ISt

-Ier

U\

Te

v Za

efoc

idvo

n

ortp as nr

ZMIOKORRP
Behang- en

schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54264 259

Voor al uw behang-,

wit- en schilders-

werkzaamheden

Autobedrijf

Trade Ard.

Lid BOVAG en NAP.

Max Planckstraat 44,

tel. 5730519/

06-53498304

www.trade-ard.nl

Kabel-internet/adsl

installateur helpt bij alle

PC-PROBLEMEN.

Advies en aanleg

(draadloos) netwerk.

Ook avonden/weekend.

Rep-it, totaal service

voor computergebruikers.

023-5719666 of

06-44696001.

;

Met garantie en KvK.

Garage te huur

in Van Galenstraat

Huur€i05 per maand.

tel.: 06-5325 6274

Wie heeft mijn

VVV contactsleutels

met label Australia'

gevonden?

Tel. 06-1133 758

Jezus zegt:

ik ben de opstanding

en het leven. Wie in

mij gelooft zal leven,

ook wanneer hij sterft.

(Bijbel: Johannes 11:25)

Gebed nodig? Bel Huis

van Gebed Zandvoort,

tel. 53638804

n
Te huur:

gemeubileerd

zomerhuis/

appartement met

eigen ingang.

Van ma t/m vrij

inclusief schoonmaak.

Ideaal voor werkmensen.

Tel: 06-28 787237

Do wynajecia

umeblowane

mieszkanie z osobnym

wejsciem. Od marca

do konca maja.

Tel. 0646615177

Te koop (wegens

gestaakt pension):

Professioneel

brandmeldsysteem,

incl. rookmelders en

3 brandslangen.

Hele pakket: €200.

Tel. 57 47 229

Te huur per direct:

zonnige kamer 5x5 V2.

Min. 3 maanden,

verlenging mogelijk.

Geen vakantieverhuur.

Prijs:€300 p.mnd.

(2 maanden borg).

Tel. 06-54728364

Carageplaats te koop

in Park Du ijnwijk

Vraagprijs:

€ 21.000,- k.k.

Van Schaik Omaco
Makelaars

023-5712944

www.vanschai-

komaco.nl

Inde.
SpVLights

Iemand bedanken,

feliciteren

ofverrassen?

Zet hem/haar

eens in de

spotlights!

Spotlight €25,- Met ZandvoortPas: €15,

Bij voorkeur digitaal aanleveren via

info@zandvoortsecourant.nl

Q<DOO<D<DQ
Nieuwe stichting Jazz in Zandvoort

Onlangs is de stichting Jazz in Zandvoort opgericht met als doel

de jazzmuziek binnen de Zandvoortse gemeentegrenzen te pro-

moten. Niet alleen wil men dat via de zondagse concerten van

het trio Johan Clement doen maar ook het komen tot een vol-

waardig jazzfestival in augustus in samenwerking met stichting

ZEP, is een doel van de groep jazzliefhebbers.

Voorzitter van de stichting is

Hans Reijmers:"We hebben

ondertussen contact gehad

met een vertegenwoordiging

van de stichting Zandvoort

Evenementen Promotie
(ZEP) die het leeuwendeel

van de evenementen op mu-
zikaal gebied in het centrum

organiseert en die ook het

eerste weekend in augustus,

vanouds de datum van het

jazzfestival, geclaimd heeft.

Wij hebben na een aantal

gesprekken, die in een zeer

vriendelijke sfeer verliepen,

aangegeven dat wij de or-

ganisatie op ons willen ne-

men met als voorwaarde:

kwaliteit. Wij hebben liever

één dag met goede muziek

dan drie dagen met minder

goede. Zij zijn dat met ons

Hans Reijmers

eens. We gaan beide nu een

begroting opstellen en pra-

ten dan verder." Verder roept

Reijmers Zandvoorters en

andere belangstellenden

op om ideeën aan te bren-

gen om tot een beter Jazz

in Zandvoort te komen. U

kunt uw suggesties sturen

naar: info@jazzinzandvoort.

nl. Meer informatie over de

komende concerten staat op

www.jazzinzandvoort.nl.

In een kennismakingsbrief

kondigde Reijmers de con-

certen in het eerste gedeelte

van 2008 van Johan Clement

en zijn kornuiten aan."U mag
verwachten dat de kwaliteit

op hetzelfde hoge niveau blijft

als de afgelopen zes jaren. Een

mix dus van gevestigde na-

men en aanstormend talent.

Hier hebben wij een gevoelig

puntte pakken. Er zullen solis-

ten aan u worden voorgesteld

die u waarschijnlijk niet direct

bekend voorkomen. Mocht dat

het geval zijn, bedenkt u zich

dan dat de gevestigde orde

ook ooit als aanstromend ta-

lent is gebracht. Gun ze dus

uw vertrouwen en kom naar

De Krocht", aldus een passsage

uit de brief.

Het ziet er dus naar uit dat

Zandvoort weer over een vol-

waardig jazzfestival zal gaan

beschikken.

Bert Joris, trompettist in topvorm

Het mooie weer én daarbij schaatsen op TV resulteerde helaas

in een wat matig bezoek bij het optreden van trompettist Bert

Joris op 10 februari in De Krocht. Muziek op hoog (jazz) niveau

was er te beluisteren op deze zonnige zondag. Voor een aantal

aanwezigen was de muziek van Bert Joris 'even wennen'.

Bert Joris. Met
'Blue Alert' werd

al snel duidelijk

dat Joris tech-

nisch en muzi-

kaal een geniale

trompettist is.

Explosies van ge-

luid werden afge-

wisseld met rusti-

ger klanken. In het

stuk'Connections'

kon men ookdeze

rustige muziek

beluisteren. "Het stuk 'Magie

Box' lijkt een beetje op een

Na het triostuk van Eric schilderij van Asher", legde

Timmermans (bas), Frits de trompettist u it, "het is een

Landesbergen (drums) en stuk met een vals harmonisch

Johan Clement (piano), was aspect." En zo was het ook:

hetdebeurtaande Belgische 'andere' jazzmuziek maar op

Trompettist Bert Joris

door Lienke Brugman

een hoger niveau. Geweldig

om te ondergaan. Met het

stuk 'Ballad', waarbij bassist

Timmermans goed in vorm

was, gooide de sirene van de

ziekenwagen bijna roet in het

eten!

Na de pauze een zelf gecompo-

neerd stukvan detrompettist.

"Hoe hard ikookwerk het wor-

den altijd weer Blues", klaagde

Joris hardop. Daarna volgden

er twee prachtige stukken op

de Bugel (een op een trompet

lijkend instrument met een

wat zachtere sound). Met 'It

could happen to you' en 'For

time being'was het slotstuk

weer een oude compositie,

ditmaal weer gespeeld op de

trompet. We beleefden een

fijne m u zie km id dag, die werd

afgesloten met een drankje

en hapje in de bar. Op 2 maart

is er weer een optreden, dan

met fluitiste Al i Ryerson (USA)

te gast.
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Spreuk van de week:

JT Tp
'Jaloezie is het schavot van de liefde

waarop u zelfbeul en slachtoffer benf.

MarcoTermes

(§ki (Marco wordt gesponsord door Grand Café Danzee)
[flil

Kleurrijke fantasiewereld

Gedurende de hele maand februari heeft de Zandvoortse biblio-

theekeen nieuwe tentoonstelling. Dit keer zijn het de twee kun-

stenaars Ellen Kuijl en Loes Dirksen die aandacht vragen om mee

te gaan op reis in hun kleurrijke fantasiewereld.

Duotentoonsteüing in de bibliotheek

Tekst en foto Nel Kerkman

Tussen de Zandvoortse Loes

Dirksen en Ellen Kuijl uit

Aerdenhout (beide lid van de

BKZ) klikte het meteen en zij

besloten een duo tentoonstel-

ling te organiseren in de ruimte

van de Zandvoortse bibliotheek

Duinrand. Hoewel hun technie-

ken verschillend zijn, blijkt de

combinatie een goede keus en

valt de tentoonstelling vooral

qua kleur direct op.

Recycling

Het werk van Loes Dirksen is

zeer verrassend. Schilderde ze

voorheen figuratieve en soms

abstracte kunst, dit keer heeft

ze letterlijk en figuurlijk alles

uit de kast gehaald. Van ge-

bruikte bonbondoosjes heeft ze

in Mondriaan stijl een geweldig

kunstwerk gemaakt. Ook heeft

ze van ander verpakkingsmate-

riaal een fraai wit met zwarte

compositie ontworpen. Dit zijn

eigenlijk de twee enige kunst-

werken die rust uitstralen want

bij de andere doeken heeft ze be-

wust voorfelle kleuren gekozen.

Niet alleen met de gebruikte

materialen geeft ze haar kunst

een driedimensionaal effect,

ook haar acrylschilderijen zijn

sprankelend en trekken je mee

naar binnen.

Silly birds

Bij binnenkomst van de biblio-

<2h

theekvaltde kunst van Ellen Kuijl

direct op. In de vitrine staan haar

schitterende sieraden smaakvol

tentoongesteld. De hangers van

de kettingen zijn gemaakt van

glas. Hoewel Ellen voorheen

veel met keramiek, papier, kra-

len en rubber werkte, gaat te-

genwoordig haar voorkeur uit

naar de combinatie van glas en

metaa Uwee tegenovergestelde

materialen die haar inspireren

tot het maken van herkenbare

en abstracte objecten. Het ge-

kleurde glas smelt ze tot kunsti-

ge mozaïeken die ze later weer

met (oud) staal vorm geeft. Zo

zijn haar kunstobjecten de 'silly

birds' een goed voorbeeld van

haar nieuwste kunstuiting.

Overeenstemming
De tentoongestelde werken

van de kunstenaressen hebben

een eigen stijl maar door de

kleurkeuze en het gerecyclede

materiaal is de expositie daar-

door een harmonieuze eenheid

geworden."We hebben elkaar in

de felle kleuren in onze werken

gevonden", vertellen Ellen Kuijl

en Loes Dirksen. Ze nodigen u uit

om op reis te gaan in hun artis-

tieke fantasiewereld.

Detentoonstelling'Op reis door

de kleurrijke fantasiewereld' is

nog tot en met 29 februari te

zien tijdens de openingstijden

van de Openbare Bibliotheek

Zandvoort, Prinsesseweg 34.
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Hele maand februari:

Varkensschnitzels
naturel of gepaneerd

4 stuks €5,00
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week £g ^andvoo

Nieuw:
Bloemenstal met

prachtige zijde bioemen
Pashouders op alle artikelen 5% korting.

€ 25 KORTING
bij boeking van uw vakantie!
Alleen voor Zandvoorl Pas-houders.

Vraag naar de voorwaarden.

Grote Krocht 21 - 023-571 2560
is ndvoori@zanuaart ril

^toerkoop.nl s&

^^L \

TROMP
GROTE KROCHT J-J ZANDVOORT

tii
De Heeren

Take Fïve

^ DUET

Voor zandvoortpashouders aanbieding:

Gratis proefles
(vraag naar onze voorwaarden)

Bel voor informatie

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

Onze huiswijn

Resplandy Sauvignon

risse neus met typisch Sauvignon aroma
Perfles €4,95

~! stuks voor € 10,-

BlJ HET DINER EEN

GLRHSJE HUISWIJN GRHTIS

TEL, D23 5734DDI

Op vertoon van de ZandvoortPas
|

een fles huiswijn i.p.v. € 16,00

voor € 14,50 (wit, rood of rosé)

Tel. 023-5716119/info(S)tfaz.nl

^ MENSVi'EAR

Ook al vakantie kriebels

Bij aankoop van onze nieuwe voorjaars-

collectie een reisdocumenten tasje CADEAU.

www.vlugfashion.nl Haltestraat 2a

7 dagen p. week geopend (vrijdag koopavond)

image

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

Addie Ottho & Zn

Gehele wintercollectie

25 -50 -75 en 100 euro
Burg. Engelbertsstraat 94b - Zandvoort

7 dagen per week geopend
MARK SJERPS
internet
www.niarksierps.eu

06 188 688 37
www.

Bestel nu de ZandvoortPas 2008

Achternaam + voorletter(s)

Betreft: O Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)

O Verlenging ZandvoortPas (€5,00) - Pasnr

Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon.

(Handtekening).

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten

envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef

deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

-Videoland Videotheek, L Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse

Courant bankrekening nummer 61.57.69.055

ovv'ZandvoortPas'en vermeld daarbij duidelijk

uw naam en adres.

Deze pas is geldig t/m 31 december 2008

Uw op naam gestelde ZandvoortPas

wordt, tesamen met een welkomstkado,

zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.

Met de aangehechte tegoedbon voor een

Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst

tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-ad-

vertentie) plaatsen.

oor een
euro

lekker op
een houtje

bijten:

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Haarlemmer-
houtje

normaal 1.45, nu slechts

euro
OP=OP1

Voor de pashouders:

2de kopje koffie

Kerkstraat 14

2042 JE Zandvoort

Tel.nr.: 023-5712102

HAR0CMH0 7 daSen Per week geopend

van 09.00 tot 22.00 uur

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092

www.chocoladehuiswillemsen.nl

Chocolade-
nestjes
Melk, wit ofpuur:

€2,-

SALEH 10-25-50% korting!

O.a Riviera Maison servies in roze

of blauw; 2e artikel 50% korting,

fotolijsten van PTMD 25% korting
,

e.v.a. aanbiedingen!

Were ld service in Reizen

Cornelis Siegersstraat 4,
ZandvQcrt, t: 0800 26355872.
- yrtta fl»4r 4t vaurwisrdin

DICHTBIJ VOOR 'VER WEG'
www.reisbureaukvsa.nl

rvoenq Oeaning Service

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

FOTO MENN0 GORTER

10%r korting

alles 1x afdrukken

Zetje foto's op een CD of zoek

je negatieven op en laat ze

allemaal afdrukken.

F*n'» ilton AFS «tt UainÈwW-rwgaUwen
(Nie1 in eomlMialie mei ontoftksfen.)

Grom KiwN 3* - Zgnduwrt • Tol flïï 57JWQO
rraandag Wn zalerdag vsntf ï> 30 uur

www.fotomennogorter.nl

;

t/U PntichM.

Aanbod geldig tot en met woensdag 20 februari 2008 en

alleen in onze vestiging te Zandvoort.

Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 - 57 12 865

Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

Grote korting bij bakkerij Van Vessem & Le Patichou

Generaties in Haarlem en omgeving zijn opgegroeid met brood van bakkerij Van Vessem.

In 2002 fuseert bakker Van Vessem met Le Patichou en samen openen zij onder andere

in Zandvoort, aan het Raadhuisplein, een nieuw filiaal. Vorig jaar werd Van Vessem & Le

Patichou Bakker van het Jaar 2007!

Deze bakker heeft zich sinds kort

aangesloten bij de organisatie

van de ZandvoortPas. Al leen voor

houders van de pas.en alleen bij

het filiaal in Zandvoort, zal er ie-

dere week een andere aanbie-

ding in de Zandvoortse Courant

staan die eraltijd voorzal zorgen

dat u een kwaliteitsproduct voor

een zeer gereduceerde prijs kunt

kopen.Wat dacht u bij voorbeeld

van een heerlijke tompouce van

€ 1,98 voor slechts €1 perstuk?

Dat is genieten! Kijkt u dus ie-

dere week op de pagina's van de

ZandvoortPas in deze krant!

Niet alleen om het gebak en

het brood, dat regelmatig prij-

zen wint op concoursen, is Van

Vessem & Le Patichou bekend.

Ook de open dagen en de ver-

jaardagsfeestjes voor de klein-

tjes zijn in de regio weid en zijd

vermaard. De eerstkomende

open dagen zijn op zaterdag

15 en zondag 16 maart aan-

staande in de bakkerij in de

Waarderpolder in Haarlem. U

kunt dan zelf meemaken hoe er

binnen een professionele bak-

kersorganisatie gewerkt wordt.

Natuurlijk wordt u dan ook in de

gelegenheid gesteld om de pro-

ducten te proeven en zullen er

voor de kinderen allerlei attrac-

ties zijn. Het exacte programma
komt binnenkort op de website

www.patichou.nl te staan. Daar

kunt u ook meer informatie

vinden over de Bakker van het

Jaar 2007!

!
' J H- J«.,„

Lijst van
deelnemende
bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Bloemen aan Zee - Haltestra,

Bruna Balkenende - Grote Kroc

Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplei

Verzorging en vrije tijd:

Autobedrijf Zandvoort - K Onnesstraat

Autorijschool Duet - 06-54280393

Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat

Nympheia - www.nympheia.com

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Waves Beach & Health Centre - ^7 112 55

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Confet'ti mode - Haltestraat

Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat

Sea Optiek - Haltestraat

Schoffies Kindermode - Haltestraat

Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat

Vlug Fashion Men's Wear - Haltestraat

Wonen en onderhoud:

Avenue Living & Civing - Kerkstraat

De Bode woonaccesoires - Kerkstraat

Comfort Zonwering - Zeestraat

Koene Cleaning Service - 06 1432444

Radio en TV Stiphout - Grote Krocht

Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:

De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat

Harocamo - Kerkstraat

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

Pizza Döner Plaza - Kosterstraat

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5

Trattoria Vacirca - 06 144 48720



38jaar vakmanschap!

Vouwgordijnen voor internetprijzen

Vitrages

Zonwering

Service aan huis!

Gratis meet —en montagedienst!

Open: di-vrij: 10.00- 17.30 uur -

Za: 10.00- 17.00 uur

023-531 78 40

Haltestraat 56, 2042 LP Zandvoort

www.medma-wonmgiiiriclitiiig.iil

ADMINISTRATIEKANTOOR

K. WlLLEMSE

Administratie en
belastingaangiften
voor particulieren en

ondernemers kleinbedrijf
Witte Veld 56, 204 1 GB te Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl

Gemeenschapshuis
ZOEKT U RUIMTE VOOR
EEN BRUILOFT, FEEST,

VERGADERING,
CLUB OF PARTIJ

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

Ab v.d. Moolen

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS

LOUIS DAVIDSSTRAAT 17

TEL 573 14 47 MOB. 06-10792723

cafe oomstee

Heinekeris
Hetruwt aéfiwtf

Café Oomstee

Zaterdag 23 februari

Biljarttoernooi

Annoncée

Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

DORSMAN
ASSURArTTlËN

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Top Thuiszorg

Een Top Team voor Top zorg
Heeft u thuiszorg nodig? Wij hebben ruimte voor nieuwe cliënten

Wij hebben een team van gemotiveerde verpleegkundigen en

verzorgenden, die graag kwaliteit en aandacht geven aan de cliënt

Wij bieden: Verpleging en verzorging

Terminale thuiszorg

Psycho-sociale begeleiding

Met een persoonsgebonden budget, het PGB, kunt u bij Top Thuiszorg

zorg inkopen afgestemd op uw persoonlijke wensen en situatie. Wij

komen vrijblijvend en kostenloos bij u langs om uw vraag te bespreken.

Voor informatie kunt u bellen met A. Hijner, 023-5714635 of 06-52022639

Neem altijd uw
ZandvoortPas mee!

dvoort

Greeven Makelaardij neemt
eerste Fiat 500 in ontvangst

Het Zandvoortse makelaarskantoor Greeven heeft afgelopen week een

nieuwe bedrijfsauto, de trendy Fiat 500, afgeleverd gekregen. Fiat dealer

Koene Auto en Sailfish Outdoor Advertising hebben de 500 fraai aangekleed.

De makelaars van het familiebedrijf zijn zéér te spreken over de Fiat 500

:

"De 500 past precies bij ons bedrijf Hij is trendsettend, dynamisch, on-

derscheidend en daarom een uitstekend visitekaartje voor ons bed rijf. Wij

laten hiermee nog eens extra zien een moderne, actieve en dynamische

makelaardij te zijn."

Fiat dealer Koene Auto uit Velserb roek heeft uitstekend geholpen om de

auto als eerste af te leveren. Zandvoorter Menno Ent hoven van Sailfish

Outdoor Advertising heeft de auto geheel naar wens in de huisstijl

beletterd.

"Beide bedrijven

hebben uitstekend

werk geleverd", al-

dus Timo Greeven,

"en indien u bin-

nenkort deze spor-

tieve verschijning

ziet rijden dat

weet u dat Greeven

Makelaardij o.g. op

weg is naar een te-

vreden klant!"

Dorpsgenoten door Nel Kerkman

Irma de Jong-Van Middelkoop

Een heel gezellig gesprek met een echt Zandvoorts 'meidje',

want dat is de gaste van deze week. Irma, achterkleinkind van

Hendrik (de Dikke) van der Mije, is in 1961 geboren op de Von-

dellaan 9 in het huis van opa en oma.

"Na de Josina v.d. Endeschool

en de Plesmanschool heb

ik het Kennemer Lyceum

bezocht. Sporten was

niets voor mij, dat

bleek na 1 jaar

hockey. Wel las

ik enorm veel, ik

haalde twee tot

drie boeken per

week uit de bi-

bliotheeken ook

tekenen deed ik

graag, net zoals

mijn jongere zus

Monique, die zeer

creatief is."

Al tijdens haar middel

bare schooltijd werkte Irma

in het weekend, eerst bij me-

vrouw Kaales van Beach In

(badpakken en bikini's) en bij

de firma Schaap, porselein-

winkel annex slijterij in de

Haltestraat. Irma: "De meest

luxe bijbaan was als hostess

van het Boeckeniersnest op

een partyboot in Amsterdam.

De eerste job na het eind-

examen was bij kledingzaak

Pauw in de Van Baerlestraat in

Amsterdam, maar dat vond ik

vreselijk en ik ben vlak daarna

bij C&A in Schalkwijk gaan

werken." In 1983 trouwde Irma

met Ron de Jong, die zij al op

haar 16e ontmoette. Dansles

bij John de Boer deed de vonk

definitief overslaan. Ook nu

nog dansen zij, al 14 jaar bij

Schröder. "Tot groot verdriet

is Ron niet in Zandvoort ge-

boren maar in Uytenbosch

in Haarlem! Zijn moeder Bep,

inmiddels 80 jaar, is nog zeer

actief met o.a. bridgen en kla-

verjassen."

Na de geboorte van zoon Rolf

die op 8 augustus van dit jaar

gaat trouwen met Lisa van

der Drift, is Irma een paarjaar

gestopt met werken. Jongste

"*
ó?Jong-Van Midde^

op

zoon Robin was inmiddels

twee jaar toen het toch weer

ging kriebelen. "In 1989 ben ik

parttime begonnen bij Carla

en Joop van Dam, hetgeen ik

acht jaar heb gedaan. In de

zomer was dat heel leuk met

al die toeristen, maar 's win-

ters minder." Haar werkzame

leven nam een totaal andere

wending toen zij via een ken-

nis in het onderwijs terecht

kwam. Zij werkt thans name-

I ij k d r ie dagen perweek bij het

Luzac College in Haarlem als

leerlingbegeleider. "Het gaat

er vooral om een veilige om-

geving te creëren en o.a. door

middel van faalangstreductie

training de jongeren (tussen

de 15-21 jaar) houvast te bie-

den onder het motto: 'je kunt

heel veel bereiken'. Het is een

heel dankbare baan."

Per ongeluk is superslanke

Irma bij 'De Babbelwagen'

van Marcel Meijer terecht-

gekomen. "Ron was al eerder

betrokken bij het gigantische

archief van Ton Drommel en

ik ben mij bezig gaan hou-

den met de Powerpoint pre-

sentaties. Op de site www.
babbelwagen.nl zijn wij on-

langs gestart met een typisch

Zandvoorts kookboek, het

eerste recept is de fameuze

garnalenkroket."

Een grote hobby, waar-

mee zij prachtige re-

sultaten boekt, is het

fotograferen. De

oudste broer van

haarvader had al

op Schiphol een

luchtfotografie-

bedrijf en ook

haar vader zelf

fotografeerdeen

filmde veel. "Dit

is echt een ding

van mijn, helaas

overleden, vader en

mij! Hij was chef werk-

plaats bij Garage Rinkel

en in zijn vrije tijd maakte

hij veel zwart/wit foto's, die hij

ook zelf ontwikkelde. Eigenlijk

ben ik goed twee jaar geleden

echt begonnen toen ik mijn

eerste digitale camera kreeg.

Tijdens een vakantie in Afrika

ter gelegenheid van Ron's vijf-

tigste verjaardag heb ik ruim

1500 foto's gemaakt onder

het motto: 'schiet maar raak

voor een knaak'." Dat zij dui-

delijk aanleg heeft, blijkt wel

uit twee schitterende foto's

aan de muur: een schapen-

hek langs de reep met gewel-

dige schaduwwerking en een

schoen naasteen blote voet in

het zand. Ook dingt Irma nog

steeds mee in een door het AD
gehouden fotowedstrijd. Een

verkleinde afdruk was enige

weken geleden te zien in onze

rubriek'Oog en Oor'.

Irma geniet sinds vorig jaar

ook van het maandelijkse

zingen in het Gemengd
Zandvoorts Koper Ensemble.

"Vooral het optreden tijdens

het Shantykoren festival was

geweldig", aldus deze zeer

actieve dorpsgenote, die wij

hiermee weer wat beter heb-

ben leren kennen.
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Weekend weerbericht

Zandvoort en omgeving

Weekeinde geeft opnieuw
mooi weer

Zeldzaam fraai voorjaarsweer gaf het voorbije week-

einde en dat formidabele weekendweer kreeg maandag

en dinsdag gewoon nog een vervolg met overvloedige

zonneschijn en aprilse temperaturen. Het kwik scheerde

hoge toppen en de 14 graden werd dankzij een aflandige

wind gehaald tot op de boulevard. Mooier lenteweer was

eigenlijk niet mogelijk en het (recordvroege!) strandweer

was gewoon goed.

Opvallend koude nachten ook

tot afgelopen dinsdag in dit

soort hogedruksituaties met

vooral richting de Bentveldse

kant nachtvorsten als de lucht

maar klaar blijft gedurende de

nachten kan het aardopper-

vlak de overdag ontvangen

(in)stral ing weer ongehinderd

uitstralen, hetgeen een snelle

afname van de temperatuur

geeft op de bodem.

Deze donderdag is er, net

als gisteren, even afwisse-

ling van de hogedrukwacht,

hetgeen gepaard gaat met

meer wolken en beduidend

vochtiger lucht. De zon zien

we niet meer overtuigend

branden en er staat ook nog

wat bewolking gepland tot

vrijdagochtend. De tempera-

tuur heeft inmiddels ingele-

verd overdag en stokt op een

graad of 6-7 bij een ietwat

schrale oostenwind. Het blijft

wel droog, misschien op drie

motsneeuwvlokjes na.

Een zeer krachtig hogedrukge-

bied boven Zuid-Scandinavië

en een koud laagverten noor-

den van Moskou geven een

enorme koude-injectie richting

Noordoost-Europa en Balkan

de komende 48 uur (Moskou

naar -25 graden), maar de ex-

treem koude vrieslucht bereikt

ons waarschijnlijk (op een haar

na) niet eind deze week. Dat is

dus de zoveelste keer de afge-

lopen jaren dat de echte vries-

kou ons land ongemoeid laat.

Kennelijk mag het niet...

Vrijdag en het aanstaande

weekeinde beloven wederom

goed uit te gaan pakken met

aanhoudend droog weer en

opnieuw veel zon, maar de

dagtemperaturen halen bij

lange na niet het 'verwenni-

veau'van het vorige weekein-

de. Het krachtige hogedruk-

bolwerk komt min of meer

boven ons land te liggen.

In de nachten is zelfs matige

vorst mogelijk, vooral in de

meer duinachtige streken.

Met name vlak boven de

grond in het open veld moet

rekening gehouden worden

met stevige vorst. Overdag

(zaterdag en zondag) kan het

met behulp van de zon mis-

schien wel plus 8 graden wor-

den in Zandvoort.

Begin volgende week ruimt de

stroming naar zuid tot zuid-

west en wordt het zachter

met later in de week waar-

schijnlijk een toenemende
kans op regen.

weerman Mare Putto

Do.

Weer

Temperatuur

Vr. Za. Zo.

Max 6 5-6 5-6 7-8

Min 1 1 -3/-4 -4/-5

Zon 15% 55% 60% 60%

Neerslag 10% 10% 5% 5%

Wind NO. 3 ONO. 4 ozo. 3-4 zzo. 3-4

<Sk £>



WEEKYOPPERS
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CARTIER

DÉCLARATION
Eau deToiietteöO ml

18% KORTING

van € 46,-

DAVIDOFF

COOLWATER
Eau deToiletteSO ml

GRATIS
Showergel 50 ml

Bodylotion 50 ml

31% KORTING

van € 29,-

SARAH JESSICA PARKER

LOVELY
Eau de Parfum 50 ml

GRATIS
Showergel 50 ml

Bodylotion 50 ml

28% KORTING

van € 48,50

r

' (fe actie ia geldig zolang de voorraad strekt.

Niet geldigi in combinatie met artdere acties en de klantenkaart.

Parfumerie

Drogisterij

Schoonheidssalon

HaltejilNuil 1 Zandvoort 023 - 5716123

/ "f
00*

T

/
Een gezonde sport?

kijk op
www.sportinzandvoort.nl

Sportraad Zandvoort

NEE! tegen ciTcusdieren

'Wilde dieren de circustent uit'. Kidsfor Animals, de

jeugdafdeling van de Dierenbescherming Haarlem

e.o., wil zich hiervoor hard maken. Geen optredens

meer van wilde dieren in het circus. Daarvoor star-

ten zij een handtekeningactie.

Hoewel 'Den Haag' de

beslissing op het ver-

bod op wilde dieren in

het circus voor zich uit

heeft geschoven, hopen

de Kids for Animals een

grote hoeveelheid hand-

tekeningen in te zame-

len. Dit, om er in ieder

geval voor te zorgen

dat de regiogemeenten

"nee"gaan zeggen tegen

circussen die gebruik

maken van wilde dieren.

Doe mee met de kids

De actiegroep 'Wilde

dieren de circustent uit'

geeft voorlichting over

hoe het leven van wilde

dieren in circussen eruit

ziet. De presentatie is

afgestemd op (jonge)

kinderen. Vanaf 15.00

uur kunnen de kinderen

worden geschminkt als

wilde dieren en nodigen

ze volwassenen uit om
de petitie te tekenen.

Kom aanstaande zon-

dag 17 februari vanaf

13.00 uur tot 16.00 uur

naar de clubdag van

de Kids For Animals

in Burcht ter Kleef in

de Stadskweektuinen,

Kleverlaan 9 te Haarlem.

Aanmelden (€4 per kind)

kan via kfa@dbhaarlem.

nl of via tel. 06-17115885.

www.kfa haa riem. d ie-

renbescherming. nl

Moordwijven

De drie miljonairsvrou-

wen Kitty, Estelle en

Nicolette leiden een

luxueus en rimpelloos

bestaan. Hun enige zorg is

de strijd tegen het ouder

worden, daarom shop-

pen zij wekelijks bij de

plastisch chirurg. Totdat

Kitty vermoedt dat haar

echtgenoot vreemd gaat.

Omdat ze van de alimen-

tatiealleen uiteraard niet

rond kan komen, besluit

ze samen met haar vrien-

dinnen dat er maar één

oplossing is: ze moeten

hem uit te weg ruimen.

De hautaine dames dalen

af naar de Amsterdamse

wallen om daareen huur-

moordenaarte zoeken die

dit klusje kan klaren. Wat

een gemakkelijke klus had

moeten zijn, blijkt toch

meer voeten in aarde te

hebben dan de dames
hadden verwacht.

fr

Filmprogramma
1 4 t/m 20 februari

Dagelijks
13.30

ALVIN
AND

THECHIPMUNKS
Nederlands

(]J|
gesproken

Dagelijks
16.00

IdeWonderwinkelvanl
Mr.Magorium
Dustin Hoffman
Natalie Portman

\X$ Ned. gesproken

Do. t/m Di.

19.00

MooroWIJVEN
een film van
Dick Maas

©

Dagelijks
2,.30 MY

BLUEBERRY

N GHTb

© Norah Jones

Jude Law

Woensdag
19.30

the Diving Bell

and the Butterfly

regie: Julian Schrtabe!

Met: Mathieu Almaric

I iF\ Max von sydow

Circus Zandvoort
Gasthuïspleïn 5

2042 JM, Zandvoort
Tel: 023-5718686

www.circuszandvoort.nl

In the Picture

Wendy Jacobs

Veelzijdige

vrijwilligster
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Ze is vrijwilligster bij de Rekreade, begeleidster bij de kinder-

disco en leidster van de welpen bij scouting. Als er iemand 'in

de picture' moet worden gezet, dan is het de 20-jarige Wendy

Jacobs dus wel!

Met haarfulltime studie SPW
(sociaal pedagogisch werk) en

baantjes erbij, wordt het haar

af en toe wel eens te veel.

"Maar ik heb er zoveel plezier

in, dat dat me helemaal niks

uitmaakt!" lacht de enthousi-

aste Wendy.

Vrijwilligster

Contact met kinderen is een

van de grootste passies van

Wendy. Dit is voor haar dan ook

dé reden geweest om zich voor

kinderactiviteiten in te zetten.

Vier jaar geleden kwam ze in

aanraking met de Rekreade.

Het vrijwillige werk daar vond

ze zo Ie uk, dat ze direct besloot

meer in deze richtingte gaan

doen. De kinderdisco en scou-

ting werden haar volgende

projecten. Tegenwoordig is

ze bij alle drie de activitei-

Heb je ff...

... Jessica fceurts, 1 6 jaar

bezorgster Zandvoortse Courant

Waar kennen we jou van?

"Ik bezorg elke donderdag

de Zandvoortse Courant in

Witteveld en de kleine straatjes

daar omheen. Ik loop al vanaf

mijn twaalfde een krantenwijk,

het verdient lekkeren je hebt wat

te doen, zoals mijn moeder zegt.

Ik doe er twee uurtjes over om de wijk te lopen, het is niet erg om

te doen, vooral niet met mooi weer. En ik heb altijd mijn muziek op.

Ook met Kerst is het leuk, als de mensen tegen me zeggen dat ze

het fijn vinden dat de krant elke week weer wordt bezorgd."

Wat doe je naast het bezorgen van de krant?

"Ik zit in mijn eindexamenjaar van het Coornhert Lyceum. Daar

moet ik nog even hard voor werken, maar het gaat wel lukken.

Hierna wil ik Toerisme en Recreatie studeren. Ik wil graag veel

van de wereld zien zo lang ik nog jong ben. Mijn plan is om na de

studie een tijdje ergens in het buitenland te gaan werken. Naast

mijn bijbaantje als kranten bezorg ster werk ik ook elke maandag en

woensdag bij de Albert Heijn, dus daar zou je me ook van kunnen

kennen. Ik heb daar altijd heel veel lol met m'n collega's!"

Wat doe je het liefst in je vrije tijd?

"Ik zit in het selectieteam van DSS, softbal. Dat betekent dat

ik wedstrijden speel door het hele land. Elke vrijdag rij ik paard.

En in de weekenden doe ik veel met mijn vriendinnen, we gaan de

stad in of houden een meidenavond."

ten begeleidster.

Als begeleidster

regelt ze voor-

afgaand aan de

activiteiten een

heleboel dingen.

"We verzinnen bij-

voorbeeld thema's

en spelletjes en bouwen alles

op. Daarin zijn we heel vrij,

we mogen alles zelf doen."

Daarnaast is ze tijdens de ac-

tiviteiten natuurlijk aanwezig

om de kinderen te begeleiden.

"Het is zo leuk om te zien dat

de kinderen er plezier in heb-

ben. Dat is de bevestiging dat

je plan geslaagd is!" vertelt

Wendy.

PABO
Naast het grote plezier dat

Wendy als vrijwilligster heeft,

heeft ze er ook een doel mee.

"Ik wil door middel van deze

bezigheden ook een

beetje ervaring op

doen. Later wil ik

namelijk'juf' worden.

Als ik klaar ben met

SPW, ga ik mij storten

op de PABO", vertelt ze, "ik

wil in de toekomst zeker met

kinderen werken. Het plezier

en de voldoen ing die ik uit het

werk haal is zo groot."

Toneel

Naast al deze bezigheden

houdt Wendy gelukkig ook nog

tijd over voor andere hobby's,

waaronder toneelspelen. Al

ruim zes jaar is ze lid van to-

neelverenigingWim Hildering.

Hiernaast volgt ze sinds kort

de cursus Theatersport, die

wordt georganiseerd door

Pluspunt. "Theatersport is

vergelijkbaar met De Lama's.

Het draait allemaal om im-

provisatie en samenwerking.

Afgelopen vrijdag hebben we
onze eerste voorstelling in

de Krocht gehad. Het publiek

was heel enthousiast. Hopelijk

kunnen we snel meer voorstel-

lingen organiseren!" aldus de

bezige Wendy tot slot.

Column
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I KnowWherelfsC®
Donderdag 14 februari:

Vind je rozen, bonbons en parfum voor Valentijn

ookzo passé? Neem dan jeValentine mee naar het

Patronaat voor'De Weekvan de Liefde Rapbattle'.

Educatief en muziekopéén avond! In de door de

GGD georganiseerd e speciale week wordt er extra

aandacht gevraagd van jongeren over Soa en Aids

problemen. Het is een preventief en educatief

^project voor jongeren over liefde, relaties en sek-

suele gezondheid. Daarna is er een spectaculaire

rapbattle over het thema. Entree: €3, aanvang

\Jt^^ 20.30 uur. Leeftijd: 16+

Donderdag 14 februari:

-Of wil je liever je Valentijn vanavond verrassen

met een romantisch Valentine Diner? Dat kan

bij Holland Casino Zandvoort met live muziek

en entertainment van het Nederlands Musical

^nsemble. Voor deze dag is er een speciaal liefdes-

menu. Bel voortijden en reserveringen: 5740542.

Dinsdag 19 februari:

Wereldmuziek in de Philharmonie Haarlem. Dit

keer zijn het twee jon ge bands, Grada en Vishtèn,

die ieder op hun eigen manier de traditionele

Keltische muziek in ere houden. Grada combi-

neert Ierse trad itionele muziek met verschillende

soorten invloeden uit de internationale jazz we-

reld. De Canadese band Vishtèn is een mengeling

van Keltische, Ierse en Schotse muziek. Het snelle

opzwepende danswerk vormt hierbij een bege-

leidende percussie bij de instrumenten. Kaartjes

kosten €22 en zijn telefonisch of via internet te

5estellen. Aanvang 20.15 uur tot 22.15 uur -

Echt alles is

liefde
Lentekriebels. Het eerste voor-

jaarszonnetje. Silhouetten

van zoenende mensen op het

strand tijdens de laatste stra-

len van de zonsondergang.

Veertien februari. All You Need

Is Love. Robert ten Brink. Of je

het nu wilt of nietje komt er

echt niet meer omheen. LOVE

IS INTHE AIR.

Amerikaanse toestanden in

Nederland. Valentijnsdag is

sinds een aantal jaren super

commercieel, daar is eigenlijk

iedereen het wel over eens.

Alle etalages zijn roze en rood.

Het straatbeeld is vanaf eind

januari gevuld met hartjes.

Op Sky Radio wordt al we-

ken van te voren aangekon-

digd dat je een plaatje voor

je liefje kan aanvragen voor

de Valentijn Top Zoveel. Alle

ondernemers, winkeliers en

media doen eraan mee, want

deze Amerikaanse hype blijkt

te verkopen.

Maar goed, laten we even

eerlijk zijn. Iedereen zit toch

eigen lijk stiekem elkjaarweer

bij de brievenbus te wachten

en te hop en opeen stille aan-

bidder. Of je kan nu eindelijk

anoniem je heimelijke liefde

een kaartje sturen. En eigenlijk

baaljetoch best wel als je lief

op veertien februari niet met

een bloemetje of spannend

ingepakt cadeautje met een

grote strik eromheen na zijn

werk thuis komt. Dat je 'verge-

ten' bent om boodschappen

te doen, omdat je stilletjes

hoopt op een romantisch di-

ner voor twee. Maar dat zullen

we natuurlijk nooit toegeven.

Het is toch vooral iets com-

mercieels waar bloemen- en

cadeauwinkelsvan profiteren,

niet waar?

Tot slot nog een boodschap

voor de postbode: De onbe-

reikbare Valentijn ligt mis-

schien wel binnen handbereik,

ook al zit er misschien een

continent of oceaan tussen.

Zo langde brieven en kaartjes

maar in de juiste brievenbus

worden bezorgd!

£>



(Advertentie)

Top Thuiszorg, een top team voor top zorg

Top Thuiszorg bestaat uit

een team van gemotiveerde

verpleegkundigen en verzor-

genden, die hun diensten

aanbieden in deverzorgende

sector. Onze inzet is verbete-

ring te brengen in de situatie

van de cliënt in zijn/haar

huiselijke omgeving. Wij

staan voor kwaliteit, respect

en aandacht voor de cliënt.

Top Thuiszorg is een klein

bureau, welke nu 5 jaar be-

staat in Zandvoort.

Elke cliënt heeft een vast

team van verzorgenden. Wij

kunnen tegemoet komen
aan uw persoonlijke wensen,

bijvoorbeeld over de tijd dat

u geholpen wilt worden. Voor

calamiteiten is er iemand 24

uur bereikbaar.

Iedereen, die recht heeft op

zorg, kan dezeviaTopThuiszorg

krijgen. Dezorgindicatievan het

CIZ kan omgezet worden in een

persoonsgebonden budget, het

PGB. Dat houdt in dat u een

geldbedrag krijgt, waarmee u

uw eigen zorg kan inkopen.

Er wordt vaak beweerd, dat

het bij particuliere bureaus

duurder is en dat de mensen

veel moeten bijbetalen. In de

afgelopen 5 jaa r hebben wij al

heel wat mensen geholpen en

geen van deze mensen heeft

uit eigen middelen moeten bij

betalen. Als u nog geen indi-

catie heeft, maar u vindt dat u

hulp nodig heeft, dan kunnen

wij ook helpen met de aan-

vraag van zorg. Indien gewenst

kunnen wij ook helpen met de

administratie van het PGB.

Door middel van een huisbe-

zoek bekijken we samen met

u de zorgvraag. Dit bezoek is

geheel vrijblijvend en er zijn

geen kosten aan verbonden.

Wij bieden:
- Verplegingen verzorging

-»• Terminale thuiszorg

- Activerende en onder-

steunende begeleiding

- Psycho/Sociale

hulpverlening

Voor meer informatie kunt

u contact opnemen met:

Annemarie Hijner.

• Telefoon 023-5714635 of

06-52022639
• Email:

topthuiszorg@casema.nl

Haarlem Voices bij Classic Concerts

Komende zondag presenteert de Stichting Classic Concerts het

vocaal ensemble Haarlem Voices in de serie Kerkpleinconcerten.

Het ensemble bestaat uit een jonge en ambitieuze groep van

twaalf zangers en zangeressen die voor een groot deel afkom-

stig zijn van de Koorschool St. Bavo.

Haarlem Voices

Vocaal ensemble Haarlem

Voices, opgericht in 2004,

is een jonge en ambitieuze

groep van twaalf zangers

en zangeressen die voor een

groot deel afkomstig zijn van

de Koorschool St. Bavo. Onder

leiding van dirigente Sarah

Barrett streven zij kwalitatief

hoogwaardige uitvoeringen

na. Het repertoire heeft zich

in korte tijd flink uitgebreid

en telt tal van religieuze en

wereldlijke werken va

de renaissance, klas

en romantische pe

Eerder trad Haarlem Voices

op in het Concertgebouw in

Amsterdam met Herman van

Veen en Ja nine Jansen. In juni

2007 won het koor de eerste

prijs (categorie Kamerkoor)

van het Nederlands Koor-

festival. In december 2007
was het koorte horen tijdens

de wereldpremière van 'Star

over Amsterdam'van Camille

van Lunen.

STICHTING

Dirige nte

De Amerikaanse Sarah Barrett

behaalde haar zangdiploma

aan het Trinity College in

Hartford, Connecticut. Na haar

Europese debuut in het Wiener

Konzerthaus besloot Barrett

zich in Oostenrijk te vestigen.

Uiteindelijk verhuisde ze naar

Nederland, waar zij zich ver-

diepte in koordirectie. Ze nam
deel aan de vermaarde Kurt

Thomas Cursus en studeerde

bij Daan Admiraal en Gilles

Michels. Barrett is sinds 2004
dirigent van Haarlem Voices. In

2006 is ze dirigent geworden

van het koorproject LAccorda,

dat in samenwerking met pi-

anist Cor Bakker een cd heeft

uitgebracht. Als stempeda-

goge geeft Barrett privéles-

sen zowel in Nederland als in

Oostenrijk.

Liefhebbers van klassieke

muziek zijn van harte uitge-

nodigd om dit gratis concert

in de Protestantse Kerk bij te

wonen. Het concert begint om
15.00 uur, de deuren van de

kerk gaan om 14.30 uur open.

T CLASSICCONCERT S

Marathon

Belg wint eerste Ulti Marathon
Onder bijna zomerse omstandigheden werd de eer-

ste Ultra Low Tide International Marathon gewonnen

door de Belg Mark van den Driessen. Dat marathon

(42,5 km) lopen over het strand niet makkelijk is laat

ook de tijd zien. Toch een eerste record van 3 uur 10

minuten en 24 seconden.

Dat het een internationaal

evenement is, bleek uit het

deelnemersveld. Behalve

Nederlanders versche-

nen ook Duitsers, Fransen,

Belgen en Britten aan de

start. Ongeveer 50 lopers

gingen om 09.30 uur in

Scheveningen van start.

Door de zwaarte van het

parcours moest de orga-

nisatie besluiten om een

aantal deelnemers te laten

stoppen.

Toch kwam de meerderheid

van de deel nemers over de fi-

nish. Daar werd voor iedere bin-

nenkomer geapplaudisseerd.

Ook door Yvonne van Gen nip,

aanwezig als ambassadrice

van de SOS-kinderdorpen. Zij

was erg blij met deze loop, de

opbrengst is bestemd vooreen

voetbalveld bij het kinderdorp

in N'Djamena in Tsjaad.

Winnar over definish

Onder de deelnemers heerste

een goede sfeer en een van

hen bedankte de organisa-

tie voor het evenement met

de de woorden "volgend jaar

weer". En inderdaad staat de

loop gepland voor 1 februari

2009. Hopelijk dan ook met

Zandvoortse deelnemers?

N V

Dier

van
de
Week

filAHfy
Binky is een gecastreerde kater van 13 jaar oud. Samen

met zijn hondenvriendin Mila is hij binnen gekomen. Aan-

gezien Mila al bijna zeker een nieuw huisje heeft gevonden,

zou het ook wel leuk zijn als Binky ook naar een nieuwe

eigenaar kan gaan. Hij is vrij rustig en loopt hier gezellig

tussen de andere katten door. Bij zijn vorige eigenaar was

hij niet echt aanhankelijk, maar hier vindt hij een aai wel

lekker al laat hij wel duidelijk weten als hij het niet meer

zo leuk vindt. Omdat Binky wel een beetje op zijn rust ge-

steld is, plaatsen we hem niet bij kinderen. Binky wil graag

naar buiten en vindt het heerlijk om in het zonnetje te

liggen. Kortom een makkelijke rustige kat die een tweede

kans verdient! Kom kennis maken met Binky of een van

onze andere leuke katten in het asiel in de Keesomstraat 5.

Open van maandag tot en met zaterdag tussen 11.00 uur

en 16.00. Tel: 023-5713888 of kijk op www.dierentehuisken-

nemerland.nl.

50 plus pagina door Mitzi Maas 1
50plus@zandvoortsecouraTit.Til

Een verrassing voor Marcel Meijer
Afgelopen zaterdagavond zat zo ongeveer half Zandvoort bij

hotel Faberte genieten van de diapresentatie over de Waterlei-

dingduinen. Aan het einde van de avond wachtte 'Zandvoorter

van het Jaar' Marcel Meijer nog een opmerkelijke verrassing.

Marcel Meijer toont het schilderij dat hij zojuist heeft gekregen

Gastspreker bij de diavoor-

stelling Co Warmerdam gaf

commentaar bij de foto's,

waarvan de meeste door zijn

vrouw Anja zijn gemaakt. Hij

liet zien niet alleen een groot

natuurliefhebber te zijn, maar

ookveel kennisvan de natuur

te bezitten. Zo vertelde hij over

de brandnetel: "De natuur

heeft het zo geregeld, dat er

bij een gif altijd een tegengif

in de buurt staat. Heb je je

geprikt aan een brandnetel,

kneus dan het blad van een

weegbree,die staan era Itijd in

de directe omgeving en wrijf

daarmee over de brandplek.

Na 10 minuten is de brand er-

uit getrokken." En weet u wat

de Zandvoortse benaming
van de kardinaalsmuts is? Een

papen-mutsie. Na afloop van

de diapresentatie zong het

gezelschap uit volle borst het

Zandvoorts Volks lied, waarvan

iedereen natuurlijk het refrein

kent: 'Wij leven vroolijken te-

vree, omdat wij wonen aan de

zee' (2x).

Verrassing

De loterij bracht spanning in

de zaal. Want iedereen wilde

de hoofdprijs, een prachtig

schilderij van twee herten

in de duinen van (tante)

Rie Molenaar winnen. Toen

Marcel Meijer de bezoekers

bedankte voor hun aanwe-

zigheid en vertelde dat dit

jaar de Babbelwagen 10 jaar

bestaat, nam Huig Molenaar

de microfoon over. Hij sprak

vol lof over het werk van

Marcel voorde Babbelwagen:

"Er zijn vele liefhebbers van

Zandvoort. Het is geweldig

op wat voor manierjij gestal-

te geeft aan wat blijvend is."

Wie wel eens bij hotel Faber

is geweest, weet dat er veel

schilderijen hangen, vooral

van bekende Zandvoorters.

Huig: "Toch mis ik iets tus-

sen die schilderijen." Toen

Marcel het namens de fami-

lie Molenaar overhandigde

cadeau uitpakte.sprak hij ver-

rast de legendarische woor-

den:"Krijg nou de kolere!" H
ij

hield glunderend een portret

van zichzelf omhoog met een

kro (garnalennet) over zijn

schouder, geschilderd door

Arie van Norde.

Uw reisleidster voor vandaag: Wies de Jong

Sinds novem ber 2005 organiseert Wies de Jong de dagtochten

van de ANBO-Zandvoort. Inmiddels heeft ze al 23 reisjes op

haar naam, want éénmaal per maand, behalve in januari en

februari, gaan de ANBO-leden een dagje op reis.

Koppen tellen

"Mijn eerste reisje was

naar Tiel. Terug in de

bus, telde ik of iedereen

weer aan boord was.

Steeds kwam ik een

hoofd te kort. Dat hoofd

bleekvan een dame die

nogal klein van stuk was

en niet boven de leuning

van de stoel uitkwam.

Ik miste haar dus steeds met

tellen." Ze krijgt het er nog be-

nauwd van, maar moet er ook

om lachen.

Wies de Jong

De dagtochten voor 2008 heeft

ze allemaal al geregeld. Wies

bezit vele talenten. Behalve

een goed organisator en reis-

leidster bedenkt ze elke keer

verrassende bestemmingen

en kan ze goed met mensen

omgaan.

Harde kern

Van alle reislustigen, is er een

groepje van 20 dames dat altijd

meegaat. "Plaats genoeg hoor,

de grootste bus die ik kan krij-

gen heeft 62 plaatsen." Peter

van de Mar is haarvaste chauf-

feur. "Een aardige vent, die niet

te beroerd is ook een armpje uit

te steken bij iemand die slecht

ter been is", vertelt Wies.

Winterbuffet

De bestemmingen voor dit jaar

houdt ze geheim. Wel mag nu

het reisje van 20 maart bekend

gemaakt worden: Het Wapen
van Ameide. Nooit van ge-

hoord? U bent niet de enige.

Het ligt in de Alblasserwaard.

Het reisgezelschap zal een in-

drukwekkende demonstratie

met uilen meemaken. De in-

wendige mens wordt verzorgd

meteen winterbuffetvan heer-

lijke stamppotten. Vervolgens

krijgen ze een rondrit door de

Alblasserwaard en na de thee-

stop zijn ze om ongeveen8.oo

uur weer'op het dorp'.
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Seniorenbeurs:

30 minuten bewegen

Dat is het thema van de Zandvoortse Seniorenbeurs die zaterdag

23 februari 2008 van 10.00 uur tot 15.00 uur wordt gehouden in

en rond de Korver sporthal. De beurs wordt georganiseerd door

Sportservice Heemstede-Zandvoort in samenwerking met de ge-

meente Zandvoort.

Niemand minder dan Duco

Bauwens, presentator van

het populaire TV programma

Nederland in beweging, ver-

zorgt de spetterende opening

met een warming-up. Daarna

bent uvan harte welkom op de

informatiemarkten kunt u een

bezoek brengen aan de watee-

tenbeweegik-bus,een initiatief

van het Voedingscentrum en

het Nederlands Instituut voor

Sport en Bewegen (NISB).

Inwoners van 55jaaren ouder

krijgen op de beurs een over-

zichtvan producten, diensten

en voorzieningen waarvan zij

in Zandvoort gebruik kunnen

maken. Er is ook volop gelegen-

heid om daadwerkelijk kennis

te maken met de (sportacti-

viteiten.

Meld u aan!

Deelnemers aan de Senioren-

beurs kunnen zich tot en met

15 februari aanmelden. Voor

meer informatie of aanmel-

ding kunt u contact opnemen
met Sportservice Heemstede-

Zandvoort, tel. 5740116 of

email: svanderpol@sportser-

viceheemstedezandvoort.nl.

De Manpadroute
Voor een beetje fietser is Zandvoort echt te klein. Maar een klein

stukje buiten onze gemeentegrens begint een leuke ANWB-

fietstocht, de Manpadroute met een lengte van 23 kilometer.

Als u hetfietspad ach-

ter de Zandvoortse-

laan (de oude tram-

baan) volgt richting

Heemstede, pikt u de

route, herkenbaar aan

de zeskantige ANWB-
borden vanzelf op. De

tocht voert u door

Aerdenhoutvia Leiduin

naar Vogelenzang
en Bennebroek. Hij

loopt langs verras-

sende plekjes in

Heemstede naar de
Mooiefietsroute door de regio

Haarlemmerhout. In het zui-

delijk deel van Kennemerland

bepalen de Haarlemmerhout

en landgoederen, buitenplaat-

sen en villa's het landschap.

Op het i8e-eeuwse landgoed

Huis te Manpad woonde vele

jaren de familie Van Lennep.

Het bekendste familielid is

Jacob, die als Ferdinand Huyck

historische romans schreef en

reisverslagen van wandelingen

door ige-eeuws Nederland

achterliet. Zijn vader liet in 1817

een monument plaatsen op de

hoekvan het landgoed. Het ge-

denkt Witte van Haemstede

en heldhaftige Haarlemse tocht te rijden, genietend van

burgers die in 1304 Vlaamse de nieuwe lente.

indringers weerstonden. Ook

herdenkt het monum ent

een schermutseling uit 1573.

Overigens wordt er getwijfeld

aan het waarheidsgehalte van

beide gebeurtenissen.

Via Wagenweg en Randweg
rijdt u langs Landgoed Elswoud

en Kraantje Lek. Na het door-

kruisen van Aerdenhout komt

u vanzelf weer bij het start-

punt. Een leuke route voor op

een vriesdroge zonnige mid-

dag, met onderweg genoeg

mogelijkheden voor koek en

zopie. En overeen maandje be-

let niemand u om nogmaals de

Ck &
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Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 5

februari en de verdere in week 6 door het college

genomen besluiten zijn 12 februari vastgesteld. De

besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie en op

de website.

Zandvoort Schoon?!

Op donderdag 6 maart organiseert de gemeente een

grote bijeenkomst over Zandvoort Schoon?! De bij-

eenkomst is in gebouw De Krocht en start om 19.30

uur. Iedereen is welkom om mee te praten én mee te

bepalen hoe de Zandvoortse straten en pleinen nog

schoner kunnen.

Ideeën die werken

Het is de bedoeling dat de deelnemers met veel goede

ideeën komen waarmee allen aan de slag kunnen

gaan. Tijdens de avond krijgt u uitleg waarom de aan-

pak is zoals ie nu is en een deskundige van buiten mag

zijn oordeel over Zandvoort geven.

Fotobewijzen

In de aanloop naar de avond kunt u al uw ideeën

aandragen - zie mailadres hieronder. Maar het blijft

niet bij praten. Ook is iedereen van harte uitgenodigd

om foto's rond het onderwerp aan te leveren. Uw
foto's worden op de website gezet - in het speciale

webonderdeel 'Zandvoort Schoon?!'

Interesse? Meld u aan via schoon@zandvoort.nl

Nu al een goed idee voor de avond? Mail uw bijdrage

naarschoon@zandvoort.nl

Maak foto's. Mail ze naar schoon@zandvoort.nl .

Lever een onderzoekssuggestie aan voor Rekenka-

mer Zandvoort

De Rekenkamer Zandvoort gaat binnenkort zijn

onderzoeksprogramma 2008 opstellen. Net als in

2007 nodigt voorzitter Gerard Johanns u van harte

uit een onderzoeksuggestie in te dienen. Dat kan tot

24 februari. De Rekenkamer Zandvoort in oktober

2005 is ingesteld en doet onderzoek naar de doel-

matigheid en doeltreffendheid van het gemeente-

lijke beleid in Zandvoort. De rekenkamer opereert

onafhankelijk.

Check spelregels

Heeft u een onderwerp in gedachten? Check dan nog

even vooraf even de spelregels. Op de website van

de gemeente staat bij het onderdeel dat betrekking

heeft op de Rekenkamer een visiedocument waarin de

rekenkamer onder andere uiteen zet hoe de selectie

van onderzoeksonderwerpen tot stand komt. Naar de

indieners van voorstellen zal uiteraard verslag worden

gedaan wat de Rekenkamer met de voorstellen heeft

gedaan. Mail uw onderzoekssuggestie naar de voor-

zittervan de Rekenkamer Zandvoort Gerard Johanns:

g.d.johanns@hccnet.nl. Op de gemeentelijke website

vindt u meer informatie over de rekenkamer.

Commissie Raadszaken

De Commissie Raadszaken vergadert op 19 februari

vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om

19.30 uur open. De entree vindt u aan het Raadhuis-

plein. Op de agenda staat:

- Opening

-Vaststellen agenda

- Besluitenlijst 15 januari 2008 en toezeggingen

-Vast agendapunt: alleen indien aan de orde of vooraf

verzocht

- Nota aanbestedingsbeleid 2008

- Regionalisering brandweer

-Voorgenomen motie G BZ over 'bromfiets op rijbaan'

- Aanpassing enige verordeningen

- Rondvraag

- Sluiting

De agenda ka nna het verschijnen van deze krant nog

gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de

website. In deze commissie kunnen burgers het woord

voeren overonderwerpen op de agenda. Aanmelding

vooraf is niet nodig.

Commissie Planning en Control

De Commissie Planning en Control vergadert op 20

februari vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren

gaan om 19.30 uur open. De entree vindt u aan het

Raadhuisplein. Op de agenda staat:

- Opening

-Vaststelling agenda

- Besluitenlijst integrale vergaderingen van 16 januari

2008 en toezeggingen

- Vaste agendapunten: alleen indien aan de orde of

vooraf verzocht

- Begrotingswijziging ten behoeve van de uitvoering

BAG

- ie begrotingswijziging 2007 HDK

- Goedkeuring begroting 2008 Stichting Openbaar

Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland -Kadernota

2008 deel II (begrotingsuitgangspunten 2009)

- Subsidieverzoek Circuitrun

- Financiering Muziektent

- Besloten gedeelte

- Rondvraag

- Sluiting.

De agenda ka nna het verschijnen van deze krant nog

gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de

website. In deze commissie kunnen burgers het woord

voeren overonderwerpen op de agenda. Aanmelding

vooraf is niet nodig.

Commissie Welstand en Monumenten

Op februari 21 vergadert de Commissie Welstand en

Monumenten. De vergader ing begint omstreeks 15.00

uur in de commissiekamer. De exacte begintijd is

afhankelijk van de agenda. U kunt hiervoor het beste

even contact opnemen met de werkeenheid Bouwen,

tel. (023)5740100.

Vergunningen

Bouwvergunningen aangevraagd

Bentveld:

- Duindoornlaan 17, gedeeltelijk vergroten woning,

ingekomen 07februari 2008, 2008-021 Rv

- Duindoornlaan 17, vernieuwen berging, ingekomen

07 februari 20o8,20o8-022Lv

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde bouw-

vergunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage.

U kunt deze inzien tijdens openingstijden. Deze pu-

blicatie betekent niet dat u uw zienswijze over deze

aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken.

Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling van

het bestemmingsplan of bouwverordening kan wor-

den verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een

zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen

tot het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk

gepubliceerd. Deze publicatie betekent ook niet dat u

een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergun-

ning of vrij steil ing worden verleend dan zal dit worden

gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden

bezwaar indienen.

Vrijstellingen WRO artikel 19.3 en ig.2

Het college van Burgemeester en Wethouders is voor-

nemens om met toepassing van artikel 19.3 van de

Wet op de Ruimtelijk Orden ing vrij steil ing te verlenen

voor het:

- inrichten van het terras en het plaatsen van een

vlaggenmast op het perceel Boulevard Barnaart 20 te

Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2007-254LV)

- uitbreiden van de woning op het perceel Langelaan 14

te Bentveld (bouwaanvraagnummer: 2007-243LV)

- plaatsen van een schutting op het perceel Saxen-

rodeweg 101 te Bentveld (bouwaanvraagnummer:

2007-266LV)

Tevens is het college van Burgemeester en Wethou-

ders voornemens om met toepassing van artikel 19.2

van de Wet op de Ruimtelijk Ordening vrijstelling te

verlenen voor het:

-gedeelte lijk vergroten van een bedrijfsruimte op het

perceel Ampèrestraat 14 te Zandvoort (bouwaanvraag-

nummer: 2007-202LV)

Voormelde bouwaanvragen liggen met ingang van

15 februari 2008 gedurende 6 weken ter inzage bij

de Centrale Balie van het gemeentehuis tijdens de

openingstij den. Gedurende de termijn van de te rinza-

ge ligging kan een ieder schriftelijk of mondeling haar/

zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken bij

het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus

Zandvoort
Vervolg gemeentelijke publicatie week 7

2, 2040 AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek

van uw brief"zienswijze"te vermelden.

Bouwvergunningen verleend

Zandvoort:

- Brederodestraat 120, plaatsen betonnen grond-

kerende elementen, verzonden 07 februari 2008,

2007-249LV.

- Linnaeusstraat 1-01 t/m 11-04, wijzigen kozijnen,

verzonden 08 februari 2008, 2008-012LV.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/

genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter

inzage. U kunt ze inzien tijdens openingstijden. Be-

langhebbenden kunnen gedurende een termijn van

zes weken na bekendmaking een gemotiveerd be-

zwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is

de verzenddatum van de vergunning. Indien hetgeen

vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt

uw bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar" in

de rechterbovenhoek van uw brief aan het college

van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040

AA Zandvoort. Het bezwaar schorst in beginsel niet de

werking van het besluit waartegen het is gericht. In

geval van spoed kunt u een verzoek om een voorlopige

voorziening indienen bij devoorzieningenrechtervan

de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus

1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient

vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaar-

schrift.

Centraal telefoonnummer

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) 57402 00, óf vul op

de website het digitale formulier in óf stuur een brief

naarde 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

vooreen beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en

rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats

aan deTollensstraat 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?

Voorvragen overconcrete of gewenste bouwplannen

is de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen

telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 10.00 uur.

Op zoek naar werk?

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van

www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden of

aanbieden van banen in Zandvoort.

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Speciaal EU programma 'De Kop vooruit!' legt tegenstrijdigheid gedeputeerden bloot

Gedeputeerde van Economische Zaken Jaap Bond (CDA) maak-

te vorige week bekend dat de Kop van Noord Holland een

economische impuls zal krijgen via het Europese Leader pro-

gramma. Dit speciale EU programma is voor het behoud van

de economische vitaliteit in landelijk gebied en wordt nu met

zes jaar verlengd en gaat heten: De Kop vooruit!

Gedeputeerde Jaap Bond (Economische Zaken)

Het Leader project moet sub- stellen voor plattelandsont-

sidies tot 2013 beschikbaar wikkeling. De doorstart van

het EU subsidieprogramma

is tijdens een goed bezochte

bijeenkomst in het kerkje van

Kolhorn door gedeputeerde

van Economische Zaken, Jaap

Bond, bekrachtigd. Het hui-

dige programma Leader+ is

afgesloten met de uitgifte van

een Projectenkaart. Zeventig

projecten zijn in de afgelopen

zeven jaar uitgevoerd. In totaal

heeft Leader+vijf miljoen euro

subsidiegeld uitgekeerd. Inde

projecten is voor 25 miljoen

euro door de provincie en het

bedrijfsleven geïnvesteerd.

Samenwerking
De kracht van de Leader pro-

gramma's is dat samenwer-

ken met andere partijen in

de regio wordt gestimuleerd

en soms zelfs vereist. Zo heb-

ben de recreatiesector en

de bloembollentelers in de

gemeente Zijpe elkaar ge-

steund in het ontwikkelen

van de nu al landelijk beken-

de wandeling dwars door de

bloembollenvelden die in het

voorjaar 2008 voor de derde

keer wordt georganiseerd.

Rijkswaterstaat werkt samen
met het ingenieursbedrijf die

met de Tocardo stromings-

turbine getijdenstroom wil

opwekken. Ook internationa-

le samenwerkingsverbanden

zijn ontstaan, bijvoorbeeld in

de projecten Vikingcentrum

en Vogeltrackers.

Vitaal houden van de regio

Het vervolgprogramma
Leader'De Kopvooruitl'houdt

vast aan het opzetten en ver-

sterken van samenwerkings-

verbanden. Projecten die de

identiteit van de Kop of Texel

benadrukken en tevens een

economische impuls geven,

kunnen voor een Leader sub-

sidie in aanmerking komen.

Nu mogen ook initiatiefne-

mers van projecten in de

gemeenten Harenkarspel en

Schagen en in Huisduinen en

Julianadorp een subsidieaan-

vraag indienen.

Vraag
In dit kader past natuurlijk

geen circuit. Als men het

plattelandse wil promoten

en dit ziet als een economi-

sche impuls, hoort daar rust

en stilte bij en geen rondra-

cende bolides. Daarom is het

ook de vraag of het 'plan netje'

van collega gedeputeerdeTon

Hooijmaijers van Ruimtelijke

Ordening (VVD) om Circuit

Park Zandvoort te verhuizen

naar de Kop, wel past in het

plaatje van Bond. Een wel-

denkend mens zal de tegen-

stelling direct herkennen.

Rijst nu (weer) de vraag of

Hooijmaijers op eigen initi-

atief gehandeld heeft, zoals

regelmatig in de raad van

Amsterdam is gebeurd in de

periode dat hij daar raadslid

was.



Zandvoortse Courant • nummer 7 • 14 FEBRUARI 2008

VOETBAL (zaterdag)

SV Zandvoort brengt meer spanning in competitie

Het zaterdagelftal van oefenmeester Piet Keur heeft afgelo-

pen weekend tegen koploper DVVA een puike prestatie neer-

gelegd. Pas kort voortijd moesten zij de gedoodverfde kampi-

oen naast zich dulden. Hierdoorstaan de Amsterdammers nog

maar 4 punten voor op Young Boys.

Keeper Michel van Kampen komt net even

"We hebben een mooie presta-

tie neergelegd tegen een zeer

goed voetballende ploeg. Ze

staan ten slotte nietvoor niets

aan kop", aldus Piet Keur die

bekend maakte ook volgend

seizoen voorde zaterdaggroep

te zullen staan. Keur maakte

eveneens bekend dat hij dan

meer prestatiegericht te werk

wil gaan en heeft die wens bij

het bestuur neergelegd. Hij

heeft onder andere zijn oog

laten vallen op een aantal spe-

lers dat op zondag voetbalt.

Terug naar de wedstrijd. De

verdediging, het hele seizoen

al het sterkste wapen van SV

Zandvoort, stak onder aan-

voering van Sander Hittinger

weer goed in elkaar en gaf

hoger

het leeuwendeel van de tijd

geen kansen weg. Als die al

weggegeven werden, stond

sluitpost Michel van Kampen

een doelpunt in de weg of

waren de Amsterdamse voor-

waartsen niet in staat de ju is-

te richting te vinden. Helaas

had Zandvoort in aanvallend

opzicht, eveneens al het hele

seizoen, niet veel in de melk

te brokkelen. Spits Barry Paap

kreeg te weinig de bal in de

voeten aangespeeld en kon

zijn sterke punt niet ten volle

benutten. Ook Ferry Boom was

te weinig in staat om gevaar-

lijk in de buurtvan de DVVA-

keeper te komen.

Toch kwam Zandvoort al in de

22e minuut op voorsprong. Een

fraaievoorzetvan Sven van Nes

werd door alles en iedereen

gemist behalve door Boom.

Met een prachtige diagonale

halve volley zette hij zijn ploeg

terecht op voorsprong. Kort

daarna had Van Kampen een

engeltje op zijn schouders

zitten toen de boomlange

Maarten Smakman de bal met

een kopbal tegen de lat uiteen

liet spatten. Even laterwas dat-

zelfde engeltje nog steeds aan-

wezigtoen Stefan Baars oog in

oog met hem kwam te staan.

Baars kon de bal geen richting

geven en die werd een prooi

voor de Zandvoortse goalie.

Ook in de tweede helft bleven

onze plaatsgenoten lange

tijd aan de goede kant van

de score al werd de druk van

DVVA steeds groter. Toch hield

Zandvoort tot de 78e minuut

stand. Toen kon Teun Meurs

uit een rommelige situatie

zijn ploeg op gelijke hoogte

met de gastheren brengen, 1-1.

Door deze puntendeling kan

Zandvoort, als het de inhaal-

wedstrijd tegen ZOB wint, stij-

gen naar de derde plaats. Als

die plaats aan het einde van

het seizoen nog wordt inge-

nomen, kunnen zij (in theorie)

vooreen plaats in de nacompe-

titie in aanmerking komen.

Komende zaterdag speelt SV

Zandvoort om 14.30 uur thuis

tegen Reiger Boys. Deze wed-

strijd stond al in decemberop

het programma maar werd

toen afgelast.

Basketbal (dames)

Nuttige overwinning Lions

Het is het damesteam van Lions trainer/coach Johan Beere-

poot gelukt om de in Amsterdam gespeelde wedstrijd tegen

het lager genoteerde US 2 winnend af te sluiten. Op hun

tandvlees wonnen onze plaatsgenoten met 53-63. Door deze

overwinning stijgen ze niet op de ranglijst maar nemen wel

afstand van de staartgroep in de Rayonklasse 1.

Volgens de coach was het

een zware wedstrijd "maar

die smaken juist het lek-

kerst". US speelde een zeer

fysiek spelletje basketbal

waardoor er over en weer
een paar speelsters met
blessures uitvielen. Na rust

(25-30) hanteerde de scheids-

rechter een veel strenger'ar-

bitraal beleid' met als gevolg

dat het persoonlijke fouten

regende. Hierdoor kon een

aantal speelsters het einde

van de wedstrijd vanaf de

bank meemaken en moest

de lichtgeblesseerde Wendy
Bluijs alsnog het veld in. Toch

bleven onze plaatsgenoten

de hele wedstrijd aan de

goede kant van de score en

haalden ze bij een stand van

53-63 de eindstreep.

Voetbal (zondag)

SV Zandvoort niet opgewassen

tegen Olympia Haarlem

Het zit trainer Berry Buytenhekvan de zondagtakvan SV Zand-

voort niet mee. Al langere tijd is het schering en inslag dat zijn

ploeg tegen het einde van een wedstrijd op achterstand komt.

Daardoor staat de ploeg op een zeer onbevredigende 10e plaats.

Afgelopen zondag kwam het Haarlemse Olympia, getraind door

oud-Zandvoorter Rob Büchel, op visite. Olympia heeft de ambi-

tie om dit seizoen uit de vierde klasse te promoveren en staat

achter United/DAVO op de tweede plaats.

SPORTSERVICE (Heemstede/Zandvoort)

Jongeren met overgewichtproblemen

Timo de Reus vecht om de bal

Buyten hek, tevens trainer van

de A-junioren, moest weer

een aantal kunstgrepen uit-

halen om tot een volwaardig

elftal te komen. Maarliefst

4 junioren moesten door

hem ingezet worden. Dave

Rubeling maakte zijn debuut

in de basis en deed dat naar

behoren.

"Het was een wedstrijd met

twee gezichten. Voor rust kon-

den wij Olympia met aardig

voetbal nog bijhouden maar

na rust, toen ze een tandje

'bijzetten', was het hekvan de

dam. Hun eerste doel punt viel

voor ons te vroeg na rust.Toen

zag je de'koppies' weer gaan

hangen en was de samen-

hang verdwenen. We waren

te gretig op de gelijkmakeren

dan geef je ruimte weg", zei

Buyten hek na afloop en hij

had het gelijk aan zijn hand.

Zandvoort speelde de eerste

helft alsof ze een aantal plaat-

sen hoger op de ranglijstston-

den en gaf zegge en schrijve

één kans weg. Toen kort na de

thee, in de 48e minuut, Mark

Keus Olympia op voorsprong

bracht, was het nog niet di-

rect gedaan. De Zandvoortse

verdediging echter werd niet

meer strak gehouden en de

Haarlemmers 'roken bloed'.

Onze plaatsgenoten kwamen
onder drukte staan en uiteen

prachtig genomen vrij schop

schoot Ashwin Minken van

circa 20 meter in één keer de

bal achter Zandvoort-keeper

Sander van der Wal, 0-2. Dat

het ook nog 0-3 en 0-4 werd,

maakte voor de geplaagde

Zandvoortse formatie niets

meer uit. Volgens Buytenhek

was het wel een lekkere ploeg

om tegen te spelen:"Twee su-

perspitsen voorin met twee

snelle mannetjes lang de

flanken en dan lekker oppor-

tuun spelen. Leuk om naar te

kijken."

Het is het laatste jaar van de

oefenmeester bij de zondag-

tak en de A-junioren van SV

Zandvoort. "Ik ga iets anders

doen. Wat? Daar kom je op

een later tijdstip wel achter",

zei Buytenhek raadselachtig.

Komende zondag speelt SV

Zandvoort uit tegen De Brug.

Deze inhaalwedstrijd begint

om 14.00 uur.

Binnenkort start een cursus speciaal voor jongeren (13 t/m

18 jaar) die problemen hebben met overgewicht. De cursus

draagt de naam RealFit en stelt niet alleen gewichtsverlies

of -stabiliteit als doel. Het is juist heel belangrijk dat de deel-

nemende jongeren beter in hun vel gaan zitten. Er is daarom

ook aandacht voor voeding, lifefstyle en de rolvan de ouders.

Foto: Sportservice Noord-Holland / Joop

Sportservice Heemstede-Zand-

voort organiseert de cursus in

samenwerking met de Hulp-

verleningsdienst Kennemer-

land (GGD), Jeugdriagg Noord

Holland Zuid, Sportcentrum

Kenamju, Servicepaspoort,

Specifieke Zorg en het Wim
Ge rte n bach Col lege i n

Zandvoort

Overgewicht wordt momen-
teel als een van de grootste ge-

zondheidsrisico's gezien. Toch

zijn er steeds meer kinderen

en jongeren met overgewicht.

In Zandvoort is 17% van de

jongeren te zwaar. Los van het

schoonheidsideaal is het voor

veel jongeren gewoon niet leuk

om overgewicht te hebben. Ze

van der Water

zijn eerder moe en kunnen niet

goed meedoen met sport- en

spelactiviteiten. Daarnaast

is het risico op gezondheids-

problemen door overgewicht

op latere leeftijd groot. Reden

genoeg voor de gemeente
Zandvoort en de provincie

Noord-Holland om de cursus

RealFit te ondersteunen.

De cursus

Het programma bestaat uit

een 12-weeks aanbod waarin

bewegen een belangrijk on-

derdeel vormt. De diverse

onderdelen, van fitness tot

spinning, worden aangepast

aan het niveau van de groep.

Ook gaan de jongeren met

elkaar een aantal sportieve

Sportprogramma

Sportprogramma tot en met 20 februari

Basketbal

Zaterdag 16 februari

19.00 uur: Lions dames- Sch rabbelaar

20.00 uur: Alkmaar Guard ia ns 1 - Lions heren

Futsal

Vrijdag i^februari - 20.10 uur: Zandvoort 1 -TT/Goodnight 2

Vrijdag 75februari - 20.10 uur: Geel Wit 1 - ZSC'041

Handbal

Zondag 77februari -12.55 uur: ZSC - Legmeervogels 2

Voetbal

Zaterdag 16 februari - 14.30 uur: SV Zandvoort - Reiger Boys

ijfebruari -14.00 uur: De Brug - SV Zandvoort

activiteiten organiseren en

ondernemen. De groep deel-

nemers gaat in de besloten

omgeving van sportcentrum

Kenamju Zandvoort onder

deskundige begeleiding be-

wegen. Uitgangspunt is dat

de groep het bewegen leuk

gaat vinden en samen werkt

aan een gezondere leefstijl.

Motto is 'Beter dik en fit, dan

slank en lui'. Tevens wordt er

wekelijks middels groepsge-

sprekken hard gewerkt aan

zelfwaardering én is er aan-

dacht voor voeding door een

professionele diëtist, die zowel

groepsgewijs als individueel

de groepsleden begeleiden.

Ook ouders worden bij de

cursus betrokken. Tijdens twee

ouderavonden wordt gekeken

hoe zij hun steentje kunnen

bijdragen aan een actieve en

gezonde leefstijl.

Kosten

RealFit is onderdeel van de

campagne Vet Gezond! die

gesubsidieerd wordt door

de gemeente Zandvoort en

de provincie Noord-Holland.

Dankzij deze subsidie kost

de cursus € 115 per deel-

nemer. Abonnees van het

Servicepaspoort betalen ech-

ter € 95. Bij voldoende deel-

name door zowel de ouders

als de jongeren, ontvangen

de deelnemers € 45,- retour

aan het einde van de cursus.

Bovendien vergoedt een flink

aantal ziektekostenverzeke-

raars tot wel 75 % van de cur-

suskosten.

Informatiebijeenkomst

en intakegesprek

Op maandag 10 maart wordt

een speciale informatiebij-

eenkomst georganiseerd van

16.30 tot 17.30 uur in het sport-

centrum Kenamju (A.J.van der

Moolenstraat 47). Ook de ou-

ders zijn hierbij van harte uit-

genodigd. De cursus gaat ver-

volgens op 27 maart van start

meteen intakegesprek. Voor

meer informatie en aanmel-

dingen kunnen de jongeren te-

recht bij het Servicepaspoort,

tel. 023-8918440, email info@

servicepaspoort.nl of de web-

sites www.servicepaspoort.nl

en www.realfit.nl

Bridge

Promoties/degradaties
na derde competitieronde

Ook de derde competitieronde gaf weer een spannend slot te

zien. In de woensdagcompetitie wist Tiny Molenaar met part-

ner Wim Brandse, door de beste score van die avond, hun in-

middels vaak gewonnen eerste plaats wederom te veroveren.

Hans Hogendoorn & Tom van

der Meulen konden het uitein-

delijke verschil van 6% niet meer

overbruggen en werden keu-

rig tweede. Ook complimenten

voor het vrij nieuwe paar Nellie

Castien & Alex Kors, dat in de

eindrangschikking knap op de

vierde plaats eindigde. Vier paren

konden het helaas niet redden in

de A-lijn en degraderen naar de

B-lijn. Hun plaats wordt terecht

ingenomen door de vertrouwde

gezichten van Marieke van den

Burg & Maria Groenewoud, Fini

van der Meulen & Jap Sweijen,

Renate Koper & Loes Verburg en

Raks Rudolphus & Wout Bakker.

Nieuwe gezichten in de B-lijn:

Margreet Blom & Cor van

Jaarsveld promoveren, mede
dankzij eerdere uitschieters en

verder constant spelen. Zij wor-

den vergezeld door Laura van der

Storm &MickeyWagner. Leuk ge-

geven is dat zowel Lilian Bosma

&Coby Dan iels als hun respectie-

velijke echtgenoten Roel Bosma

& Jen nes Daniels samen de stap

(weer) omhoog zetten.

Donderdagcompetitie

De donderdagmiddaggroep liet

voor de derde maal in successie

in de A-lijn een overwinning zien

voor de heren Polak & Vergeest

met een voorsprong van 15% op

de heren Hogendoorn & Weijers.

Met een zeer duidelijke voor-

sprong van 30% op de nummer
twee promoveren Riet Slegers

&i Nico van der Staak vanuit de

B-lijn, waarbij zij worden verge-

zeld doorTine de Leeuw & Bart

Overzier,alsmede Eef Eijkelboom

& Agnes Kuipers. Een nog groter

verschil met de achtervolgers

(ruim 55%!) liet het paarTheo

& Nancy Noijen zien in de C-lijn.

Samen met dit (echt)paar gaan

Ans& Simon Aukema en Jen nes

Daniels met Henny Veldhuizen

hun krachten thans meten in de

B-lijn.

Vanuit de D-lijn promoveren vier

paren. Dit resultaat komt toe aan

Gonny Mul & Nanning deWit,

Frieda Koper& Els Nijsen, Riet de

Rooy & Tiny de Vries en eveneens

Christien Huesken met pa rtner

Jenny Pieters.

Hoofdklasse

Tot slot nog het bericht dat op

2 februari in Haarlem de finale

plaatsvond van de competitie

'Gemengde Paren'in het district.

Dankzij twee eerste plaatsen in

de laatste twee zittingen zijn

Ada Lips en Wim Veldhuizen nu

gepromoveerd naar de hoofd-

klasse. Proficiat!

De adverteerders van deze week

(In alfabetische volgorde)

Administratiekantoor K.Willemse Greeven, Makelaardij o.g.

Autobedrijf Zandvoort IJzerhandel Zantvoort

Auto Strijder Medina Woninginrichters

Bertram & Brood MultiRent Autoverhuurbedrijven

BloemsierkunstJef & Henk Bluijs Netexpo Internet BV

Café Oomstee Ondernemersvereniging

Cense en van Lingen Zandvoort

Chin Chin P.van Kleeff

Circus Zandvoort Parfumerie Moerenburg

CNG Groep Pluspunt Boomhut

Confet'ti B.V. Sailfïsh Reclame

Danzee Sea Optiek

Dorsman Assurantiën Slagerij Marcel Horneman

Fairy Golf B.V. TopThuiszorg

Gemeenschapshuis Van Aacken Glaszettersbedrijf

Gemeente Zandvoort
V

Willemse Elektrotechniek

£>



In geliefde buurt (Zandvoort-zuid) gelegen goed onderhouden hoekwoning met fraai aangelegde achtertuin op het zuiden,

oprit voor meerdere auto's, garage, 4 slaapkamers, lichte L-vormige woonkamer en een mooie woonkeuken. Deze woning biedt

vrij uitzicht op het voor de woning gelegen plantsoen, is rustig gelegen en nabij strand en duinen.

Begane grond: Zonnige L-vormige woonkamer met haard (gas) en schuifpui naar de besloten achtertuin met zonneterras van

sierbestrating. Heerlijke woonkeuken v.v. diverse apparatuur, wijnkeldertje, aansluiting voor de wasmachine/droger en toegang

tot de fraai aangelegde achtertuin met garage.

1
e
verdieping: Ruime overloop en 2 inbouwkasten. 3 slaapkamers waarvan 1 met balkon. Moderne badkamer.

2
e
verdieping: Overloop en groot Velux dakraam en bergruimte onder de schuine kap. 2 Slaapkamers.

Garage: Deze garage is uitgerust met een vliering, keukenblok en stromend water.

• Computer gestuurde besproeiingsinstallatie voor de achtertuin

• Woonoppervlakte ca. 135 m 2

, perceeloppervlakte 252 m 2 «
QS60£

Vraagprijs € 539.000,- vinuaitour

Jac. van Heemskerckstraat 17
Dit appartementencomplex met lift is in 2005/2006 geheel

aan de buitenzijde gerenoveerd. Het appartement op de hoek

van de 1
e
verdieping is prachtig gelegen en heefteen ruime

lichte woonkamer (v.h. 2 kamers), 2 slaapkamers en zonnig

balkon op het zuidwesten. De binnenzijde van de woning

dient gemoderniseerd te worden.

• Eigen parkeerterrein, berging in de onderbouw
• Vrijwel geheel voorzien van dubbele beglazing

• Op loopafstand van het centrum en station

• Woonoppervlakte ca. 90 m 2
(incl. het balkon)

Vraagprijs € 299.000, -
virtual tour

Van Lennepweg 143
Goed onderhouden 3 kamer appartement op de 1

e
verdieping

gelegen van een kleinschalig complex, nabij het strand.

Woonkamer v.v. houten vloerdelen, moderne open keuken,

bijkeuken, 2 slaapkamers en een moderne badkamer. Het

complex is in 1999 gebouwd en beschikt over een afgesloten

parkeergarage en berging

• Om zo te betrekken!

• Licht stuukwerk

• Op loopafstand van station, centrum en strand

• Woonoppervlakte ca. 78 m 2

Vraagprijs € 274.500,- virtual tour

Meester Troelstrastraat 24
Op steenworp afstand van beschermd natuurgebied gelegen

hoekwoning met oprit, vrijstaande stenen garage, woonka-

mer met erker, royale L-vormige woonkeuken, 4 slaapkamers

en zonnige tuin rondom. In 5 minuten bent u al in het

centrum of op het strand, alle voorzieningen zijn binnen

handbereik. Heerlijk wonen tussen duin en zee!

• In gewilde woonomgeving, Zandvoort zuid

• Verwarmde garage

• Zonwering voorzijde woning
• Woonoppervlakte ca. 140 m 2

, perceeloppervlak 343 m 2

Vraagprijs € 450.000,- virtual tour

Koninginneweg 9
rd

Ruime 30-er jaren bovenwoning met uitgebouwde verdieping

aan de rand van het Groene Hart gelegen. De woning beschikt

over 3 slaapkamers, moderne woonkeuken en een hippe

Rietveld badkamer

• Alle vertrekken v.v. originele paneeldeuren met design

handgrepen

• Wonen in een groene omgeving
• Grotendeels v.v. dubbele beglazing

• Centrum en openbaar vervoer op steenworp afstand

• Woonoppervlakte ca. 97 m 2

Vraagprijs € 249.000,- virtual tour


