
Zandvoortse 

De provincie en de gemeenten Bloemendaal, Heemstede, 
Haarlem en Zandvoort hebben bekend gemaakt dat de kust 
alleen in de maanden juli en augustus zonder problemen 
bereikbaar zal zijn. De provincie, Bloemendaal, Heemstede 
en Haarlem werken namelijk op een aantal plaatsen aan de 
weg. Dit zijn voor de doorstroming richting Zandvoort be-
langrijke punten. Tot die tijd kan in alle vier gemeenten over-
last ontstaan en is er sprake van omleidingen.

1111

De Mannetjes
Bereikbaarheid

‘Misschien weet  
die gedeputeerde 
Hooijmaijers wel 

een oplossing.’

Courant 

In Bloemendaal blijft de 
Julianalaan tussen de ro-
tonde bij Stoop en de krui-
sing Bloemendaalseweg 
tot naar verwachting eind 
april afgesloten in verband 
met het vervangen van het 
riool. In Heemstede wordt 
een voorrangsplein bij sta-
tion Heemstede-Aerden hout 
aangelegd. Deze werkzaam-
heden zullen medio juni af-
gerond worden. Half febru-
ari is de gemeente Haarlem 
werkzaamheden gestart in 
verband met het vervangen 
van bestrating en asfaltering 
van het Statenbolwerk (ach-
ter NS-station). Hierdoor is de 
rijrichting van west naar oost 
ingesteld en moet men om 
naar Zandvoort te gaan om-
rijden via het Frans Halsplein, 
Schoterweg, Kleverlaan. Die 
omleiding staat aangegeven 

met borden. Deze werkzaam-
heden duren tot medio mei 
maar tijdens het Paasweekend 
is het hele plein in beide rich-
tingen beschikbaar.

Zeeweg
Dan is er natuurlijk nog het 
provinciale project op de Kop 
van de Zeeweg. Dat werk is in 
volle gang en men kan via één 
rijbaan redelijk normaal door-
rijden. Eind juni zijn de werk-
zaamheden zover gevorderd 
dat voor beide richtingen twee 
rijbanen beschikbaar zijn. Met 
de rest van het project wordt 
in september gestart en zul-
len er een vermindert aantal 
parkeerplaatsen beschikbaar 
zijn.

Bij drukte?
Wel houdt de provincie, samen 
met de gemeenten, de bereik-

Actueel P5 Convenant Nieuw Noord
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Jubileum P7 Voorstelling De Wurf
Cultuur P11 Opening Kinderkunstlijn

Futsal P23 Belangrijke winst

Zie onze advertentie op de achterpagina 

18 en 19 maart 
commissievergaderingen.
U vindt de complete agenda in de gemeenteadvertentie. 

Zandvoort alleen in zomermaanden 
gegarandeerd goed bereikbaar

baarheid in de gaten en zal in-
dien nodig verkeersregelaars 
inzetten. In een communiqué 
wordt als voorbeeld gegeven 
de komende Paasraces. Echter, 
dat zal ook op weekenden 
met mooi weer in juni kei-
hard nodig zijn. Verder vallen 
het weekend van Pinksteren 
en Hemelvaartsdag in deze 
periode. Hemelvaartsdag valt 
op donderdag 1 mei en dat 
is in Duitsland een feestdag 
met een lang weekend als 
gevolg. Dan is er ook nog een 
truckersfestival op Circuit Park 
Zandvoort op 21 en 22 juni. Ga 
er maar aanstaan!

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

•	Paasbrood	500	gr	met	of	
	 zonder	spijs	€	5.95
•	Broodhaantje	€	1.65
•	weekend taartje: 
	 Amandel/	Appel	€	7.95

Het nieuwe
gebaksassortiment: 

chipolata, rhum, advocaat, 
baton, truffel, hazelnoot  

en caramel

Opening!
Zaterdag 15 maart

Kerkstraat 6a
Zandvoort

Kerkpleinconcerten
Zondag 16 maart 2008

Die Haerlemsche 
Musyckcamer 

o.l.v. André Kaart
Aanvang: 15.00 uur

Toegang: gratis

www.classicconcerts.nl

Zonnebril op 
sterkte actie

sea optiek
Zichtbaar beter

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

Zonneglazen geslepen 
op uw eigen sterkte

incl. montuur
vanaf € 89,-
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Column

Als Zandvoorter weet je dat 
onze badplaats regelmatig 
onbereikbaar is voor autover-
keer. Op zonnige dagen kom 
je het dorp moeilijk in. Rond 
een uur of vier kom je het 
dorp ook weer moeizaam uit. 
Op het ogenblik is de crime 
compleet. Beide toevoerwe-
gen zijn opgebroken. Het ver-
keer op de Zandvoortselaan 
moet zich op één baan wur-
men. De Zeeweg wordt ook 
geteisterd door opbrekingen. 
Gek word je er van. Nu maar 
hopen dat onze ‘gasten’ hier-
door Zandvoort niet gaan 
mijden. Je wordt toch al dol 
van de file’s in Nederland, het 
lijkt zelfs al de normaalste 
zaak van de wereld.
Neem nu de Zeeweg, 
het parade paardje van 
Zandvoort(?)! Regelmatig 
tuffen we er, met een aantal 
dames, overheen. Onderweg 
naar de één of andere ten-
nishal. Volgens mij zijn de 
Lolsmurfen van een be-
kende grootgrutter hier 
bezig geweest. Let op. Kijk 
naar rechts bij het begin…
Eerst mag je 30 km per uur. 
Opeens verandert het bord 
in 50 km per uur. Hoeps, op-
eens een blauw bord 60 km. 
Adviessnelheid mevrouw! 
Meteen daarachter tiental-
len Smurfenbordjes met 
80 km. Tien meter verderop 
wéér een bordje met nu 60 
km of 50 km per uur.
Nou, ik kan er geen touw 
meer aan vast knopen. Met 
mij heel veel andere men-
sen die er ook niks van snap-
pen. De Grote Smurf moet 
maar snel op komen dra-
ven. Enige duidelijkheid zou 
geen kwaad kunnen. Ik zal 
eens in Spanje rond kijken. 
Of er daar ook Lolsmurfen 
met borden goochelen. Een 
Smurf heet daar trouwens 
‘un Pitufo’. Dat staat in het 
allernieuwste woordenboek. 
Grappig toch?
Misschien zijn alle proble-
men van opstoppingen en 
dergelijke opgelost als ik 
weer terug ben in Zandvoort. 
Hoewel? Tot ziens in een op-
geruimd dorp! 

Lienke Brugman

Snelheidslimiet

Cartoon  Hans van Pelt

Politiek Commissie P & T

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis 
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
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Een kus, een hand, een woord, 
een gebaar doen zo goed, als je een dierbare 

die je lief hebt verliezen moet.

Johanna Brune – de Zwart
-Jopie-

De lege plek, het doet pijn,
maar haar afscheid zal dank zij u,

altijd in onze gedachten zijn.
Onze hartelijke dank daarvoor.

 Corrie en Gert-Jan
 Débora en Jurre
 Jeffrey
 Shirley
 Tiffany

Zandvoort, maart 2008

“De zon is te mooi om slechts eenmaal te 
  aanschouwen” (Jan Visscher)

Met dankbaarheid voor de geleende tijd 
waarin hij leefde nemen wij afscheid van 

onze vader, opa en vriend

Jan Johannes Maria Visscher

Amsterdam, 1-7-1944      Zandvoort,  4-3-2008 

 Hilleke, Edwin
 Sterre, Linde ♥, Zomer en Lieve

 Janneke, Frank
 Juliëtte

De begrafenis heeft inmiddels plaats 
gevonden.

Gedenk mij niet, 
zoals ik de laatste sombere maanden was.
Maar herinner je mij, 
zoals ik was in de zomer van mijn leven.

Diepbedroefd moeten wij 
veel te vroeg afscheid nemen van 

Magdalena Maria van den Brom, 
geb. Cauwels

Wij zijn dankbaar voor de vele mooie herinneringen 
aan haar. Zij was een fantastische echtgenote, een 
geweldige moeder en oma, en een hartelijke zuster 
resp. schoonzuster.

We zullen haar vreselijk missen.

Amsterdam, 16 september 1942        Zandvoort , 9 maart 2008

 Zandvoort  : Jan van den Brom

 Hillegom  : Sjoerd en Karin van den Brom-Wulfers

  Ellen, Marjolein, Caroline 

 Arzier (CH)  : Rob en Sandra Faulkner-van den Brom 

  Thomas 

 Krimpen a/d Lek  : Stan en Dineke Cauwels-Paesi

 Enkhuizen  : Yvette Cauwels

 Heemstede  : Cees en Hilda Broeks-van den Brom 

Correspondentie adres: 
De Favaugeplein 55 II 
2042 TS Zandvoort

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden op 
crematorium Westerveld.

ZonDAg 16 MAArt
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur ds. J.W. Verwijs         
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht 
10.30 uur pastor D. Duijves
Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7
10.00 uur ds. M.A. Smalbrugge
RK Parochie Antonius & Paulus, 
Sparrenlaan 9, Aerdenhout 
10.30 uur pastor C. van Polvliet   

Kerkdiensten

Strandpaviljoen 23

Tel. 023 571 57 07
Keuken dagelijks geopend

Stukje mediterranée aan zee

Schreeuw het van de daken
ook dit jaar zal onze vis u

weer smaken!
Keuken iedere avond geopend 

Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl 

Boom moet alweer wijken
voor muziektent Raadhuisplein

Commissie positief over 
nieuwe Zandvoort-marketing

Vorige week donderdagochtend is in feite een begin gemaakt 
met het plaatsen van de nieuwe muziektent op het Raadhuis-
plein. De plataan die op de rotonde stond is weggehaald en 
elders herplant. De commissie Projecten en Thema’s heeft vorige week posi-

tief gereageerd op de plannen om de toeristische voorlichting 
en werving van en voor Zandvoort in een moderner jasje te 
steken. Tijdens de vergadering werd Ferry Verbruggen gepre-
senteerd als de beoogde marketingmanager die, samen met 
een klein aantal medewerkers, de taak van de VVV Zuid-Ken-
nemerland zo spoedig mogelijk zal overnemen.

Specialisten verplaatsten de 
boom naar een nieuwe loca-
tie: schuin achter de contai-
ners van de Tollensstraat, op 
de hoek bij de Vondellaan. Op 
deze locatie komt de boom in 
een nieuw plantgat te staan 
met de goede grond van zijn 
huidige standplaats en zonder 
verharding er omheen. Toch is 
de verhuizing niet zonder risi-
co. Het is niet bevorderlijk voor 
de gezondheid van een boom 
als hij vaak wordt verplant. Hoe 
voorzichtig de ‘verplanters’ ook 
zijn, tijdens de verhuisoperatie 
beschadigen zij hoe dan ook 
wortels. Voor de boom is het 
te hopen dat het voorjaar nat 
wordt want dat is goed voor 
nieuw geplante bomen.

meer aandacht krijgen. De 
informatiestroom zal verder 
worden verzorgd via displays, 
welke op diverse plaatsen 
duidelijk maken wat er in 
Zandvoort mogelijk is en/of 
welke evenementen er zijn. 
Uiteraard zal er ook optimaal 
worden ingespeeld op grote 
evenementen als de A1GP. Het 
pakket wordt gecompleteerd 
met modern en aansprekend 
foldermateriaal. 

Bakkerstraat
Een opmerkelijk onderdeel 
van Verbruggens plannen was 
de vestiging van de Stichting 
Zandvoort Marketing in het 
pand van Pole Position, het be-
drijf van Verbruggen, aan de 
Bakkerstraat. In het kantoor/
winkelpand zal een verbin-
ding komen tussen de nieuwe 
winkel van Pole Position en 
het kantoor van de Stichting 
Marketing Zandvoort, waar-
door Verbruggen optimaal 
in beide kan functioneren. 
Uit de commissie werd ge-
vraagd wat er zou gebeuren 
als de samenwerking met 
Verbruggen ten einde zou 
lopen. Duidelijk werd gesteld 
dat een splitsing van de ruim-
tes dan mogelijk is.

Regeling
Aan het eind van de discus-
sie adviseerde de commissie 
B&W een raadsvoorstel te 
maken waarin de statuten, 
de financiën, een meerjaren 
raming, de vertegenwoordi-
ging van de participanten en 
een goede afvloeiingsrege-
ling voor de huidige mede-
werkers van het Zandvoortse 
kantoor van de VVV geregeld 
worden. Het latere agenda-
punt waarin gesproken zou 
worden over de opheffing van 
de VVV Zuid-Kennemerland 
werd aangehouden.

Bij het afscheid van bur-
gemeester Rob van der 
Heijden kreeg de schei-
dende bestuurder als af-
scheidscadeau een mu-
ziektent, die direct al een 
plaats kreeg toegewe-
zen: op de rotonde in het 
Raadhuisplein. Sinds die 
tijd is er al menige discus-
sie tussen Zandvoorters 
die voor dan wel tegen 
deze locatie zijn. Ook in 
de commissievergadering 
werd nog geprobeerd om 
de plaats te veranderen. 
Het college, dat beslis-
singsbevoegdheid heeft 
in deze zaak, bleef echter 
bij het oorspronkelijke plan.

Tijdens de gemeenteraadsver-
gadering van 4 maart sprak 
PvdA-raadslid Pim Kuijken zijn 
grote zorg uit over de mooie 
boom en drong aan op het 
behoud ervan en kreeg zijn 
collega’s mee. “De komst van 
de muziektent gaat in ieder 
geval niet ten koste van het 
groen, want de plataan krijgt 
een nieuwe plek”, zo liet wet-
houder Tates nog tijdens de 
vergadering weten. In dezelf-
de raadsvergadering maakte 
Tates eveneens bekend dat er 
naar gestreefd wordt dat de 
muziektent op 30 april aan-
staande feestelijk in gebruik 
genomen kan worden. 

Als voorzitter van de Stichting 
Zandvoort Promotie verzorg-
de Casino-directeur Peter 
Michalides de inleiding. Deze 
stichting, die bestaat uit een 
aantal grote Zandvoortse 
ondernemers, zal participe-
ren in de nieuw op te rich-
ten toeristische organisatie 
die ‘Stichting Zandvoort 
Marketing’ zal gaan heten 
en die zal worden geleid 
door een marketingmana-
ger. Vervolgens presenteerde 
Ferry Verbruggen, als de be-
oogde marketingmanager, 
de plannen voor de nieuwe 
stichting. Naast een goede 
marketing organisatie zal 
de Stichting Zandvoort 
Marketing ook voor vol-
doende financiële armslag 
moeten zorgen. Verbruggen 
denkt voor het eerste jaar 
€ 355.400 nodig te hebben. 
Daarvan zal niet alles door de 
gemeente worden gefinan-
cierd, een deel van dat bedrag 
zal uit het bedrijfsleven moe-
ten komen.

Hoofdlijnen
Verbruggen had zich geori-
enteerd in het Limburgse 
Valkenburg. Daar functio-
neert al enige tijd een soort-
gelijke organisatie waarmee 
positieve resultaten bereikt 
worden. Verbruggen brak 
ook een lans om Zandvoort 
weer, net als in het verleden, 
op de kaart te zetten voor 
groepsreizen. Een belangrijk 
onderdeel van de plannen 
is, naast een werkzame fi-
nanciële armslag met gro-
tere financiële bijdragen dan 
thans uit het bedrijfsleven, 
een gerichte publiciteit met 
goede contacten met de re-
gionale en landelijke media. 
Daarnaast zal ook een opti-
male samenwerking met de 
hotellerie en touroperators 

De plataan wordt op een vrachtwagen gehesen

19

E
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Met oog en oor
de badplaats door

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

gemeester enthousiast bij de 
start van de unieke kunstsa-
menwerking.

Schat in de duinen?
Voor de media was de vondst 
van een ‘kunstschat’ in de 
duinen afgelopen week groot 
nieuws. Diverse regionale en 
landelijke media zoals dag-
bladen en tv-stations stort-
ten zich op het nieuws dat de 
Zandvoortse Bunkerploeg in 
een onder het zand liggende 
bunker kunstschatten op het 
spoor was. De kunstschatten 
zouden tijdens de Tweede 
Wereldoorlog door een in de 
omgeving van Zandvoort ge-

legerde Duitse 
militair verstopt 
zijn in een bun-
ker. De zoon van 
deze militair zou 
de Zandvoortse 
B u n k e r p l o e g 
hier op attent 
gemaakt heb-
ben. In de af-
gelopen dagen 
zijn diverse be-

richten naar buiten gekomen. 
In de komende weken zal 
moeten blijken of het inder-
daad gaat om een belangrijke 
vondst.

Mooi bedrag
De jaarlijkse bingo van de St. 
Agatha parochie, die onlangs 
plaatsvond, heeft € 4200 
opgebracht. Met dit fantas-
tische bedrag kan stichting 
Hart voor Polen een aantal 
kansarme kinderen een onbe-
zorgde vakantie in Zandvoort 
geven. Het weeshuis Kizito 
Babies Home en Jeroen Bluijs 
uit Uganda gebruiken het geld 
voor diverse zinvolle doelein-
den en het Surinaamse kin-
derhuis Koesikwarano kan nu 
eindelijk iets extra’s doen. De 
evenementencommissie be-
dankt iedereen (particulieren 
en ondernemers) heel harte-
lijk voor hun geweldige gaven. 
Zonder hen, en natuurlijk ook 
de 135 mensen die op de avond 
zelf aanwezig waren, had dit 
nooit zo een succes kunnen 
worden.

Geslaagd
Jan Peter Versteege meldt 
trots dat zijn oud-leerling 
Gabriella Munier is geslaagd 
voor haar Docent Muziek 4 
aan het Alkmaarse conser-
vatorium. In een vol Provadja 
theater in Alkmaar, vlamde 
ze met drie goed gezon-
gen nummers: ‘Aquarius’ 
(musical Hair), ‘Stil hurting’ 
(musical The Last 5 Years) 
en haar zelfgeschreven 
nummer ‘I don’t miss you 
at all’. Gabriella studeert 
sinds 2004 en is door Jan 
Peter Versteege klaarge-
stoomd voor het conser-
vatorium. Ook is ze een 
poosje lid geweest bij het 
Zandvoorts kamerkoor  
I Cantatori Allegri en heeft tij-
dens concerten in Zandvoort 
en omgeving meerdere ma-
len solo gezongen. Nu het 
zangexamen achter de rug 
is, moet Gabriella nog enkele 
theorie-examens afronden 
en dan krijgt ze haar diplo-
ma DM Schoolmuziek.

Expositie
Van 3 tot 29 maart is een 
nieuwe tentoonstelling in 
de expositieruimte van de 
bibliotheek. Deze maand to-
nen de acht leden van Studio 
A’rtistiek voor de tweede 
maal diverse kunstwerken 
die uitgevoerd zijn in acryl-
verf, krijt, olieverf, inkt en 
houtskool. Studio A’rtisitiek 
is een Haarlemse vereniging 
die uit amateurschilders be-
staat. De leden werken iede-
re week een dagdeel in het 
atelier aan een thematische 
opdracht. Kunstenaar Sjak 
Jansen begeleidt de leden in 
hun creatieve ontwikkeling 
en zo te zien met een ge-
weldig resultaat. Daarnaast 
heeft de vereniging jaarlijks 
museumbezoek, workshops 
en verschillende exposities 
op het programma staan. 
Het lidmaatschap van 
Studio A’rtistiek bedraagt 
€ 18.50 per maand. Voor 
meer informatie kunt u bel-
len naar Paul van de Smaal, 
023-5716415.

Nieuw Noord gaat op de schop

Paaspuzzel week 2

Dinsdag is een convenant ondertekend waarin vier partijen 
zich vastleggen om de wijk Nieuw Noord integraal te gaan 
ontwikkelen en gezamenlijk te komen tot onder andere een 
Wijkontwikkelingsplan (WOP). De gemeente Zandvoort, wo-
ningbouwvereniging EMM en de combinatie Zaanse Ontwik-
kelingsmaatschappij/Proper-Stok willen het groot onder-
houd ter hand nemen. 

In de aanloop naar Pasen organiseert de 
Zandvoortse Courant drie weken lang een 
puzzelactie. Iedere week staat er een spreuk 
in de krant verborgen. In verschillende adver-
tenties staan een letter en een cijfer. De cijfers 
geven de plaats aan van de letter in de zin. 
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 Evenementen Agenda
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De wijk die tussen 1960 en 
1975 gebouwd is, heeft drin-
gend behoefte aan groot 
onderhoud. Niet alleen is de 
standaard in de loop der jaren 
veranderd, ook het inzicht en 
de smaak van de bewoners is 
tegenwoordig totaal anders.

Een WOP is een toekomstvisie 
voor een wijk en beschrijft hoe 
een wijk eruit ziet en wat er 
de komende jaren moet veran-
deren. Het moet een project-
matige aanpak worden van 
de huizen, de straten en het 
groen. Ook de sociale omge-
ving met daaraan gekoppeld 
de maatschappelijke voorzie-

De uitkomsten van alledrie de 
weken vormen bij elkaar de 
oplossing van de puzzelactie. 
Na drie weken puzzelen kunt u 
uw complete oplossing inleve-
ren bij Bruna Balkenende aan 
de Grote Krocht of aanleveren 
via e-mail: paasactie@zand-
voortsecourant.nl. Vermeld bij 
uw oplossing altijd uw naam, 
adres en telefoonnummer. 

Onder de goede inzendingen 
worden mooie prijzen ver-
loot. Zo stelt LadyTalk (het 
leukste vrouwenplatform van 

Maart
CDA Bridge-drive: Gemeenschapshuis, 
aanvang 10.30 uur

Classic Concert: Protestantse Kerk 

Vlooienmarkt: Korver sporthal

Nieuw Unicum: Open dag van de zorg

Lentemarkt: Kraampjes en activiteiten 
bij Nieuw Unicum. 10.30-16.00 uur

Artiestengala: Het Kika 
Kinderen Kankervrij Gala 
Beach Factory Centerparcs 

Paasraces Circuit 

Kadobraderie met kinderat-
tractie Gasthuisplein

Nieuw speelterrein
Het was een druk weekje 
voor burgemeester Niek 
Meijer. Op woensdagoch-
tend 5 maart was het vroeg 
dag want om 8.30 uur werd 
het nieuwe speelplein van de 
Oranje Nassauschool door 
hem geopend. Het speelplein 
is in samenwerking met de 
gemeente en de school 
opgezet en bekostigd. De 
gemeente verzorgt tevens 
het onderhoud omdat het 
speelterrein na schooltijd 
ook toegankelijk is voor alle 
Zandvoortse kinderen.

Des Collages en college

Op donderdagmiddag 6 
maart ontving de burge-
meester een delegatie van 
de vereniging Beeldende 
Kunstenaars Zandvoort (BKZ) 
in de collegekamer. Deze 
ruimte heeft na de vakantie 
van Meijer een metamor-
fose ondergaan. Er hangen 
nieuwe gordijnen, er staat 
een mooie designlamp en de 
muren zijn roomwit geverfd. 
Voor de kunst aan de muren 
heeft Meijer de BKZ-leden 
benaderd om een wisselen-
de kunstuitleen te verzor-
gen. De eerste kunstwerken 
van twee BKZ-leden, Mona 
Meijer-Adegeest (schilderij-
en) en Margreet Mayenburg 
(bronzen en sculpturen), ge-
ven de collegekamer net iets 
meer uitstraling. Drie keer 
per jaar wordt de kamer met 
nieuwe geselecteerde kunst 
van twee andere BKZ-leden 
ingericht. De burgemeester 
is zeer gecharmeerd over de 
artistieke formule. “Want ik 
sta voor Zandvoort dus ook 
voor Kunst”, vertelde de bur-

Voor het strandseizoen 2008 zoekt 

pannenkoekenrestaurant 

De Lachende Zeerover
fulltime 

seizoensmedewerkers m/v 

houd je van aanpakken en ben je representatief 
ben je gastvrij en heb je oog voor groot en klein 

dan pas jij bij onze bemanning
 

Kijk voor informatie op 
www.de-lachende-zeerover.nl 

en stuur je cv én motivatie naar 
pattywesterkamp@hotmail.com

De ondertekenaars heffen het glas, vlnr. Rob van Kalmthout, Marten Bierman,
Theun Oosterhuis, Léon Guijt

2e Paasdag
 Paasbrunch

€ 25,-- p.p. met een 
verrassing voor de kids

aanvang 11.30 uur
Reserveer tijdig

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 

PAAS 
PUZZEL 
2008!

Nederland) een roze shopper 
met inhoud ter waarde van 
€150 beschikbaar. Bovendien 
wordt de winnaar een jaar 
lang gratis lid van LadyTalk en 
profiteert daarmee van alle 
voordelen, acties en uitno-
digingen voor verschillende 
events. Voor meer informatie 
over LadyTalk, kijk op: www.
ladytalk.nl 
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ZANDVOORT 
HOTEL HOOGLAND
30 KAMERS MET DOUCHE/TOILET/

TV/RADIO-CD/MINIBAR/DVD/ 

ZOEKT HORECA HELD VOOR 
RECEPTIE, BAR EN OVERIGE 

WERKZAAMHEDEN. 

IN PRINCIPE FULLTIME. ZOU OOK EN-
KELE DAGEN PER WEEK KUNNEN. 

GAARNE BESCHAAFD, SNEL, SLIM, 
POSITIEF EN EEN AARDIGE BEHEERSING 

VAN MET NAME DE DUITSE TAAL.  
 

INFO: 023 5715541 (FLORIS FABER) 
REACTIE: INFO@HOTELHOOGLAND.NL 

5
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Bemesting voor de tuin
Bloeiende violen, primula’s

en vaste planten

Van Stolbergweg 1   Tel. 57 170 93

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

2e Paasdag 

vier-gangen
Paasbrunch

€ 34,00

Aanvang: 12.00 uur

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

ningen worden onder de loep 
genomen.

De belangrijkste beoogde 
ontwikkelingen, waarmee al 
een start is gemaakt met de 
bouw van de woningen op de 
plaats waar vroeger de open-
bare basisschool de Duinroos 
stond, houden onder andere 
de mogelijke situering van de 
nieuwe brandweerkazerne, 
de ontwikkeling van het ter-
rein waar nu nog de water-
zuiveringsinstallatie staat en 
waarvan dit jaar de installatie 
al worden stilgelegd en de ont-
wikkeling van derden zoals het 
terrein van de Corodex.

5
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Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Café Oomstee

Zaterdag 15 maart
Live Muziek

Cadena
aanvang 20.30 uur

Hart 
voor vis

Strandpaviljoen 18 

Thalassa

Reserveren: 023-57156608

W

3

D

Sinds zaterdag 8 maart is Zandvoort weer een nieuwe winkel 
rijker. En wat voor één… De jonge Ilja Cornet heeft aan het 
Gasthuisplein Hobby-Art geopend. In deze prachtig opge-
knapte zaak kan kunstzinnig Zandvoort, maar ook diegene die 
zijn of haar creatieve kant wil ontwikkelen, terecht voor een 
veelheid aan materialen. Cornet, zelf een zeer creatief persoon 
die o.a. schildert en boetseert, was in het recente verleden  
eigenaar van een beeldengieterij.

Folklorevereniging De Wurf vierde afgelopen weekend het 
60-jarig bestaan met twee voorstellingen van het toneelstuk 
‘Rijke Vissers Arme Mensen’. De door ons bezochte voorstel-
ling van vrijdagavond was het aanzien volledig waard. De 
inzet van de dertien acteurs onder leiding van regisseur Rob 
van Toornburg bezorgden de kijkers een amusante avond. 

Wat is er zoal te vinden? Een 
zeer ruime sortering aan 
hobby- en kunstschilders-
materialen en benodigdhe-
den. Haast te veel om op te 
noemen: mozaïeksteentjes 
in allerlei kleuren en maten, 
sieraden om zelf te maken 
(van het merk Jolie) en klei 
van het merk Makins Clay,  
dat luchtdrogend is. Tevens 
veel bijzondere kralen en 
snoeren en een enorme hoe-
veelheid kurk plakfiguren 
(Rico design), variërend van 
onder meer bloemen, dier-
figuren en letters. Ook gips 
en gipsvormen heeft men  
in voorraad. De (zondags-)
schilders onder ons kunnen 
hun hart ophalen aan vele 
soorten verf, penselen, schil-
dersdoeken, ezels en palet-
ten van bekende merken als 
Talens, Van Gogh, Amsterdam 
en Aleen’s. Mocht u zelf niet 
zo bedreven zijn op dit vlak, 
dan is er ook een geweldige 
collectie betaalbare schilde-
rijen, die zonodig ook ingelijst 
kunnen worden. Voor een 
bijzondere binnen- maar ook 
buitenmuur heeft Hobby-
Art de alleenverkoop voor 
Zandvoort van Carte Colori 
kalkverf. De authentieke kleu-
ren doen je meteen in Italië 
wanen!

Voor het verfraaien van al-
lerlei andere objecten in huis 
heeft Ilja decoupage papier 
en met speciale wandstickers 
kan men op muren of andere 
grote oppervlakten een heel 
leuk resultaat bereiken. Als 
ook de inspiratie een oppep-
per nodig heeft, is er een groot 
aantal voorbeeldboekjes op elk 
gebied in de winkel in te kijken 
of te kopen.

Voor de komende Pasen wel-
licht een goed idee: decora-
tieve mandjes en kransen 
met toebehoren om zelf het 
Paastafel op te fleuren.

Bovenstaande opsomming 
is slechts een kleine greep 
uit een ruime collectie en 
het is dus zeer de moeite 
waard om gauw een kijkje te 
gaan nemen bij Hobby-Art 
aan het Gasthuisplein 6. Tel. 
023-5733223. De zaak is dage-
lijks geopend: maandag van 
12.00 tot 17.30 uur en dins-
dag t/m zondag van 10.00 tot 
18.00 uur. Er wordt nog druk 
gewerkt aan een website. Op 
dit moment kan er nog niet 
gepind worden dus zorg dat u 
contant geld bij u heeft, want 
het is niet voor te stellen dat 
u zonder een aankoop de deur 
uitgaat!

door Erna Meijer

Hobby-Art

Boeiende jubileumvoorstelling De Wurf

Het leven in Zandvoort voor, tij-
dens en na de periode 1914-1918, 
waarin de Eerste Wereld oorlog 
rondom Nederland woedde 
maar ondanks de neutraliteit 
invloed had op het wel en wee 
van de arme Zandvoortse be-
volking.

In het eerste bedrijf werd dui-
delijk dat het vissen op zee 
door de krijgshandelingen 
van de Engelsen en Duitsers 
steeds moeilijker werd. De 
mannen waren op zee en 
de vrouwen knoopten thuis 
zo goed en zo kwaad als het 
ging de touwtjes aan elkaar. 
Al tijdens het eerste bedrijf 
tekende de kentering zich af, 
omdat de reders in IJmuiden 
hun visgronden verruilden en 
er vooral in het noordelijk deel 
van de Noordzee gevist werd. 
Het leverde meer gevaar op, 
maar ook grotere vangsten die 
voor veel geld werden afgeno-
men door de oorlogvoerende 
naties.

In het tweede bedrijf was door 
die verandering de armoede 

voor sommige inwoners omge-
slagen in weelde. Uitzonderlijke 
uitgaven aan kleding, huisraad, 
maar ook in het uitgaansle-
ven in IJmuiden, waren aan 
de orde van de dag. De ech-
telijke verhoudingen werden 
dan ook op de proef gesteld. 
Dat kwam het best tot uiting 
toen Vader Jaap (voortreffelijk 
gespeeld door Bob Gansner) 
en Visser Arend (subliem ver-
tolkt door Willem Schilpzand) 
zich vanuit IJmuiden per koets 
met paarden naar Zandvoort 
lieten brengen, waar hun echt-
genotes Stein (levensecht ge-
speeld door Ans Veldwisch) 
en Sien (goed vertolkt door Els 
Hoogervorst) badend in voor 
deze eenvoudige vissers onge-
kende weelde naar hun thuis-
komt uitkeken. Berichten uit 
IJmuiden spraken er van dat 
beide mannen niet direct naar 
huis waren gekomen, maar de 
bloemetjes flink buiten had-
den gezet.

Met het einde van de oorlog 
kwam ook aan de weelde een 
eind. De armoede werd gro-

ter dan voor de ‘rijke’ periode. 
Wat onder andere tot uiting 
kwam toen Arie, de zoon van 
Stein en Jaap (prima gespeeld 
door de debuterende 14-jarige 
Robin Gansner), een nieuwe 
broek moest hebben en Stein 
deze op de pof moest kopen. 
Zoals vaak in de stukken van 
J.A. Steen speelde het geloof 
een grote rol. Zo ook deze keer, 
waar deze vaste waarde bij-
droeg om de zware last van het 
leven te dragen. De opkomst 
van het kamerverhuren door 
particulieren aan welgestel-
de gasten kwam in de jaren 
na de Eerste Wereldoorlog 
schoorvoetend op gang. Stein 
en Jaap zagen hierin ook een 
oplossing voor hun financi-
ele problemen, maar zagen er 
vanaf nadat ze kennisgemaakt 
hadden met een echtpaar, ge-
speeld door Mieke Hollander 
en Freek Veldwisch, dat hun 
huisje wilde huren maar het 
te armoedig vonden. Jaap en 
Stein besloten niet te verhuren 
en te vertrouwen op de hulp 
van God.

Naast de al genoemde perso-
nages zetten de buurmeisjes 
Maartje (Macha Plantinga) en 
Marij (Maxime Ygosse), buur-
man Floor (Theo Verburgt), 
buurvrouw Leen (Annie Trouw), 
buurvrouw Arendje (Nelly 
Houtenbos) hun rollen ruim 
voldoende neer in De Krocht. 
Dat gold ook voor de onlangs 
80-jaar geworden ‘tante’ Rie 
Molenaar, die al 59 jaar lid 
is van De Wurf. Samen met 
Hans en Bob Gansner, beiden 
56 jaar lid, vormt zij de ‘harde’ 
kern van de jubilerende vereni-
ging, die zoals voorzitter Freek 
Veldwisch in zijn slotwoord 
liet weten, dringend toe is 
aan vers bloed om deze unieke 
Zandvoortse vereniging ook in 
de toekomst in stand te kun-
nen houden. 

Een scene uit de jubileumvoorstelling

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

Verkopen of aankopen?

Schakel de actiefste makelaar in!

• NVM-kantoor midden in het centrum!
• Gecertificeerde makelaars & taxateurs o.g.!
• Optimale FUNDA.nl presentatie!
• Scherpe tarieven! 

Actieve makelaardij werkt. Ook voor u!

Actie = Reactie!

Rob Greeven Timo GreevenKim Dekker

Wij zijn op zoek naar:

Enthousiaste verkoop(st)ers
en zaterdag hulpen
Die in een gezellig team willen werken.

Full time of part time. Diverse uren en dagen mogelijk

Wij bieden een prettige werkkring, goed salaris en 
goede secondaire arbeidsvoorwaarden.

Inlichtingen bij M. Horneman telefoon 023-5719067
7
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Service aan huis!
Gratis meet –en montagedienst!

023-531 78 40
Haltestraat 56, 2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

W o n i n g i n r i c h t e r s

q (Vouw)gordijnen q Tapijt
q Vitrages q Vinyl
q Luxaflex q Laminaat
q Zonwering q Parket

38 jaar vakmanschap!

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 
06-1139 1478

of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Administratiekantoor

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Administratie en 
belastingaangiften

voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf

Parfumerie Moerenburg
feliciteert de onderstaande 
lezeressen van de
Zandvoortse Courant met 
hun make-over door 
Mari van de Ven 
op 14 maart:
   Tonny Drost
        en
  Dominique Buis
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om mijn zoektocht voort te 
zetten.”

Kunstenaar in 
hart en nieren
“Hoe word je dichter?” vraag 
ik aan Marco. “Dat wordt je 
niet, het zit gewoon in je. Ik 
ben namelijk zo geboren. Ik 
was en ben nog steeds ge-
interesseerd in literatuur en 
poëzie. Rond mijn 13e jaar 
ben ik begonnen met ge-
dichten schrijven en op mijn 
23e werd mijn eerste roman 
gepubliceerd. Hoewel mijn 
boek goed ontvangen werd 
(oplage van 10.000) was ik er 
zelf niet tevreden over. Ik was 
nog niet rijp voor al het com-
merciële gedoe er omheen 
en ik besloot om iets anders 
te gaan doen.” Dat iets pakte 
uit in gevarieerde banen van 
barkeeper, dressman, disco-
danser, zakenman, journalist 
tot zelfs televieprogramma-
maker. “Tenslotte was het 
toch niet wat ik zocht. Mijn 
liefde voor gedichten bleef 

aanwezig. In 2005 werd ik 
door de gemeente Zandvoort 
aangesteld als ‘Dichter bij Zee’. 
Een titel waar ik nog steeds 
trots op ben”, memoreert hij.

Boodschap
Marco is een georganiseerde 
denker en een doorzetter. 
“Talent is niet voldoende. Je 

moet er keihard voor wer-
ken. Dat is met alles zo, 

ook met schrijven”, zegt 
hij. De meeste tijd van 

de dag besteedt hij 
aan schrijven, al het 
andere zoals geld 
verdienen is daar 
eigenlijk onderge-
schikt aan: “Ik pro-
beer met mijn ge-

dichten, gedachten 
en spreuken een bood-

schap over te brengen. 
Kijk eens verder dan je 

neus lang is. We hebben het 
zo goed en zijn erg verwend. 
Ook in Zandvoort. Het kan 
slechter, veel slechter.”

De universele mens
Net als de universele mens van 
Leonardo da Vinci probeert hij 
zo veelzijdig mogelijk te zijn. 
Dat lukt hem trouwens aardig 
want hij is niet alleen schrijver 
en dichter, hij is ook kunstschil-
der. Momenteel heeft hij een 
opdracht om twee kunstwer-
ken voor een bedrijf te maken, 
de 2e druk van zijn laatste ro-
man komt uit en hij is bezig 
met een nieuw boek. Hij leest 
veel, het boek van één van 
zijn lievelingschrijvers Rutger 
Kopland ligt bovenop een sta-
pel boeken die geordend op 
de grond ligt. Voordat ik weg 
ga leest hij nog een gedeelte 
van zijn nieuwste gedicht 
voor, wat hij speciaal voor de 
Kinderkunstlijn heeft gemaakt. 
Later snuffel ik nog even in zijn 
gedichtenbundel ‘Vergezicht 
naar binnen’ waarin ik een 
spreuk vind die de mens Marco 
perfect weergeeft: ‘Ik wilde 
altijd alles worden. Nu ben ik 
dichter. Dat is 

Dorpsgenoten

Marco is net zoals elk
Zandvoorts kind gek op het
strand. “Dat kan eigen-
lijk ook niet anders”, 
zegt Marco, “ik ben 
met zand tussen 
mijn billen opge-
groeid.” Zijn ou-
ders Jan en Ots 
Termes hadden 
de strandtent 
‘Terminus’ naast 
d e  Ro t o n d e . 
Hoewel Marco 
zijn jeugd op het 
strand vergelijkt 
met het paradijs, had 
hij uiteindelijk geen zin 
om de zaak over te nemen: 
“Mijn ouders moesten hard 
werken. Trouwens de ene keer 
schuif je de zandhoop naar 
links om vervolgens dezelfde 
hoop zand een dag later naar 
rechts te schuiven. In mijn 
hoofd zaten andere plannen.”

Schooljaren 
Als benjamin van het gezin 
Termes groeit hij beschermd 
op. Met veel liefde praat Marco 
over zijn ouders. Over zijn bes-
te vriend, vader Jan, die niet 
alleen intelligent maar ook 
een wijs man was en moe-
der Ots, zij gaf haar creatief 
talent door aan Marco. “Na 
de Hannie Schaftschool met 
de onvergetelijke onderwijzer 
Ge Loogman, ben ik naar de 
lagere Handelsschool gegaan. 
Niet dat dat mijn keus was 
maar het kwam uit de toetsen 
naar voren. Daarna heb ik de 
Middelbare Handelsschool ge-
volgd en later het gymnasium. 
Verder heb ik nog een paar jaar 
filosofie gestudeerd in Leiden 
maar na een meningsverschil 
met de professor ben ik met 
de studie gestopt. Het was tijd 

              Marco Termes

Marco Termes

door Nel Kerkman

Deze week kies ik voor een dorpsgenoot die (zo dacht ik) eens 
iets anders is dan anders. Maar bij nader inzien moet ik mijn 
standpunt wijzigen vanwege een zin van Marco bij het begin 
van het interview. ‘Al ziet men de mens, hij kent hem niet’. 
Dat is een waarheid als een koe! Want ik zie de mens Marco 
maar… ken ik hem eigenlijk goed? Na ons gesprek wel. 

Volle bak bij ‘Zandvoort schoon?!’
De verwachting van het aantal mensen werd ruim overtroffen. 
Kennelijk was de keuze voor het thema ‘Zandvoort schoon?!’ 
een goede zet want meer dan 70 belangstellenden gaven vo-
rige week donderdag gehoor aan de oproep van de leden van 
de commissie Projecten & Thema’s om actief deel te nemen 
aan de discussie over een schonere leefomgeving.

onderhoud van de straten op 
de derde plaats stond. Na de 
pauze informeerde Peter den 
Boer, hoofd afdeling Reiniging 
en Groen, de aanwezigen over 
de werkzaamheden van de rei-
nigingsdienst. Daarna was er 
gelegenheid om vragen aan 
Den Boer te stellen over de 
diverse problemen rond het 
schoonhouden van zijn of haar 
straatje.

Oplossingen
Ondanks de vele ergernissen 
had de zaal veel waardering 
voor de aanwezige medewer-
kers van de reinigingsdienst 
en men bekrachtigde dit met 
een spontaan applaus. Daarna 
was de laatste ronde aan bod 
en werd per tafel gevraagd 
oplossingen voor een nog 
schoner Zandvoort te beden-
ken. Eigenlijk was iedereen 
het er over eens dat vooral 
het gedrag van bewoners en 
bezoekers de meeste ergernis 
gaf: “Laat maar lekker liggen, 
het wordt toch opgeruimd.” 
Maar ook was er een verzoek 
naar de gemeente voor meer 
handhaving en controle. De 
jury, die uit de burgemeester 
en wethouder Wilfred Tates 
bestond, koos voor het voor-
stel ‘de vliegende schoon-
maker’ van Richard Brüne en 
beloonde de winnende tafel 
met boekenbonnen. Namens 
de organiserende raadscom-
missie Projecten en Thema’s 
bedankte raadslid Hans 
Drommel de aanwezigen 
voor hun inbreng en beloofde 
iedereen op de hoogte te hou-
den van de uitkomst van deze 
zinvolle avond.

door Nel Kerkman

Burgemeester Niek Meijer 
opende de bijeenkomst en 
gaf in zijn welkomstwoord 
aan blij verrast te zijn met de 
grote opkomst en wenste een 
ieder succes toe. Ondertussen 
werd op een groot scherm het 
ingezonden fotomateriaal ver-
toond van allerlei herkenbare 
vervuilingen in Zandvoort.

Kleurkeuze
Gespreksleider Peter Schoemaker 
van ID-Q studio liet er geen 
gras over groeien en gaf het 
sein voor een leerzame avond. 
Ondertussen had Schoemaker 
de aanwezigen met behulp 
van nummers gesplitst . 
Daardoor kwamen aan de ze-
ven tafels willekeurig gekozen 
deelnemers te zitten met een 
commissielid als procesbe-
waker. Volgens de ‘zes denk-
hoeden methode’ van Edward 
de Bono moest iedereen een 
denkbeeldig gekleurde hoed 
kiezen. Op deze ludieke wijze 
ging de brainstormsessie aan 
tafel van start en werden de 
deelnemers verzocht een top 
drie met de meest voorko-
mende ergernissen samen te 
stellen.

Digipanelonderzoek
De uitkomst van de gekozen 
top drie van de aanwezigen in 
de zaal was een frappante af-
spiegeling van de enquête die 
de gemeente onlangs heeft 
laten uitvoeren. Favoriete er-
gernis nummer één is en blijft 
de hondenpoep, op nummer 
twee kwam zwerfvuil en ka-
pot straatmeubilair, terwijl 

Een goed gevulde zaal in De Krocht

Burg. van Alphenstraat 55/9 

Nieuw!

Dr. Mezgerstraat 105

Vraagprijs: € 219.000,-- k.k. Vraagprijs: € 199.000,-- k.k. Vraagprijs: € 224.500,-- k.k.

Vierkamer-hoekappartement met twee balkons gelegen 
op de derde verdieping van verzorgd appartementen-
complex dichtbij strand en duinen. Het gebouw is voor-
zien van een lift en heeft de beschikking over een eigen 
parkeerterrein aan de voorzijde. Rondom is de woning 
voorzien van kunststofkozijnen met isolatieglas. Op de 
begane grond bevindt zich een aparte fietsenberging. 
Woonoppervlakte ca. 70 m2 exclusief balkons.

Kortom een zeer verzorgd en ruim vierkamer appar-
tement op een aantrekkelijke locatie!

Fraai verbouwd driekamerappartement gesitueerd op de eerste verdieping van 
het in 1990 gerealiseerde appartementencomplex Mezgerstede. Het appartement 
is voorzien van een luxe open keuken en moderne badkamer. Eventueel is er een 
inpandige afgesloten garage in het souterrain ter overname.  

•  Op loopafstand van centrum en steenworp afstand van strand gelegen.
•  Inpandige berging in onderbouw
•  Gestucte wanden en plafonds met sierlijsten
•  Garage ter overname voor € 27.500,-- k.k.
•  Servicekosten appartement € 131,27 en 
  garage € 28,54 per maand
•  Zo te betrekken appartement

Nieuwe 
prijs

Burg. van Fenemaplein 22/1

Uitstekend onderhouden voormalig vierkamer appar-
tement met uitzicht op boulevard en zee, balkons aan 
zee- en landzijde en een totale woonopp. van 100 m2. 
Eventueel garage ter overname in tegenover liggend 
complex. Lift in gebouw aanwezig.

•  Winkels, centrum en strand op steenworp afstand
•  Parkeervignettengebied
•  Separate berging onder het gebouw
•  Een appartement dat u van binnen moet zien!

VERKOCHT OndER VOORbEHOud
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Van verre zijn de vrolijke 
lichtjes van de tent al te 
zien. Binnen een verras-
send gezellige sfeer. Wit 
opgedekte tafels, wijn-
koelers, mooie witte servetten, 
veel rood en donkerblauw met 
goud afgezet. “Een groot deel 
van de Zandvoortse gemeen-
teraad en het college kwamen 
naar de voorstelling kijken. 
Niet alleen om van Didi te 
genieten maar ook om te zien 

In zijn openingsspeech vertel-
de Toonen ‘apentrots’ te zijn 
om zoveel grote en kleine kun-
stenaars te mogen begroeten. 
Ook zwaaide hij alle lof naar 
de initiatiefnemers, de beel-

of dit geheel, circustent en op-
tredens, kunnen bijdrage aan 
het beeld van Zandvoort als 
toeristische trekpleister. Het 
was weliswaar niet helemaal 
vol, maar wel gezellig druk. Er 
hadden wat mensen afgezegd 
in verband met het weer”,  

dende kunstenaars Marianne 
Rebel en Hilly Jansen die, on-
der hun professionele bege-
leiding, dit tot stand hebben 
gebracht. Tevens meldde de 
wethouder dat volgend jaar 

C U L T U U R

In het kader van de Kerkpleinconcerten van Classic Concerts 
treedt komende zondag Die Haerlemsche Musyckcamer op 
in de Protestantse kerk. De solisten in het op te voeren Sabat 
Mater van G.B. Pergolesi zijn de ‘Dutch Divas’ Charlotte en Jo-
sefien Stoppelenburg. Gerri Meier bespeelt de klavecimbel en 
de algehele leiding is in handen van André Kaart.

Sabat Mater bij Classic Concerts

Kunst

One Man show Zandvoortse clown Didi

Eerste Kinderkunstlijn van Nederland geopend

Ondanks de voorspelde 
storm, ging de eerste 
One Man Show van 
de Zandvoortse clown 
Didi gewoon door in de 
Paradijsvogeltent van 
Casablanca op Strand 
West in Amsterdam. In 
plaats van 8 minuten in 
de piste, wat voor hem 
normaal is, trad hij nu 3x 
20 minuten op, op het 
toneel in de ‘restaurant-
tent’.

Onder grote belangstelling van 163 kinderen, ouders en geno-
digden is de Kinderkunstlijn in Zandvoort op 7 maart geopend. 
Wethouder Gert Toonen gaf op het Gasthuisplein het startsein 
voor deze kunsthappening. 

Het Sabat Mater behoort tot 
de mooiste passieverhalen 
uit de vroegste christelijke 
tijd en is oorspronkelijk een li-
turgisch gedicht. De tekst van 
de hymne beschrijft het leed 
van Maria bij de kruisdood 
van Jezus. Nadien werd het 
als beeldenreeks blijvend in 
het Romeins missaal geschre-
ven en werd het daarmee e 
en erkend onderdeel van de 
kerkelijke liturgie.

De solisten
Charlotte Stoppelenburg (alt-
mezzo) en haar zus Josefien 
(sopraan) zijn beide in Meppel 
geboren. Beide ouders zijn 

eveneens musici, vader Willem 
is componist, dirigent en pia-
nist en moeder Paula pianiste. 
Meer informatie over de beide 
dames kunt u vinden op www.
dutchdivas.net.

Gratis toegankelijk
Het concert in de Protestantse 
kerk aan het Kerkplein begint 
om 15.00 uur en de kerk is om 
14.30 uur open. Zoals altijd is 
de toegang gratis maar wordt 
er bij het uitgaan van de kerk 
met een open schaalcollec-
tie geld ingezameld voor de 
laatste lootjes van de res-
tauratie van het beroemde 
Knipscheerorgel.

zei initiatiefnemer 
Wim Peters.

Didi was als van-
ouds. Met rappe 
tong en allerlei 
variétéacts vulde 
hij zijn tijd moei-
teloos. Zijn die-
ren ‘plucheact’ 
ontbrak uiteraard 
niet. Het variété 
gedeelte werd 
afgesloten met 
het zingen van 
‘We’ll meet again’, 
met de tekst op 
een groot beeld-
scherm op het to-
neel. “Dit is meer 
dan de moeite 
waard. Goede 
keuken en variété 

ineen! De Zandvoortse gas-
ten gingen opgetogen naar 
huis. Misschien wordt het 
nog eens wat met het variété 
in Zandvoort”, besluit Peters. 
Voor meer informatie en reser-
veringen: www.casablanca-
amsterdam.nl.

de gemeente het project 
‘kunst op school’ weer zal on-
dersteunen en gaf hij aan dat 
in het nieuwe schooljaar ook 
muzieklessen op het rooster 
komen te staan. 

Als toetje van de gezellige 
opening droeg ‘Dichter bij 
zee’ Marco Termes het gedicht 
voor, dat hij speciaal voor deze 
gelegenheid maakte. Daarna 
was het dringen geblazen in 
de kleine tentoonstellings-
ruimte van het Zandvoorts 
museum, want de kinderen 
mochten in groepen hun ei-
gen kunst aan hun ouders to-
nen. In het dorp is er een lint 
van kunstwerken te bewon-
deren in de etalages van 50 
deelnemende ondernemers. 
De Ondernemers Vereniging 
Zandvoort organiseert een 
wedstrijd waar iedereen aan 
mee kan doen. In de deelne-
mende etalages liggen let-
ters die met elkaar een zin 
vormen.

Veel kinderen bij opening Kinderkunstlijn

Clown Didi                                                             foto: Piet-Hein Out

Kunst hoeft helemaal niet moeilijk te zijn 
je kan er rustig naar kijken zonder pijn.
Je kunt het rustig maken. Dat is zelfs fijn.
Het enige wat je nodig hebt is wat durf.

Schilder dromen met je liefste woorden.
Schrijf boeken vol met je verf en kwast.
Bedenk een boom met paarse takken,  
Appels van tien kilo en een gouden bast.

Verzin een blauwe kip met een slurf,
vleermuisoren en een krokodillenstaart. 
Je hoeft het maar te denken en hij bestaat!
Als je goed kijkt, zie je dat hij voor je staat.

Kunst hoeft helemaal niet moeilijk te zijn
En mensen die er gewichtig over doen:
“Wat dacht de schrijver of dichter toen?”
Die hebben er geen fluit van begrepen.

Lol en liefde kun je niet altijd uitleggen.
Kunst is tegen jezelf en de wereld zeggen:
“ Ik besta en ben daar heel gelukkig mee.
Ik ben verliefd op de wereld en het leven!”

Spelen, lachen en alle dingen leren delen.
Diep geluk kan je niet kopen, lenen, stelen.
Zie elke dag op Aarde als een grote gunst.
Dat te snappen, dát is pas een hele kunst.

Marco Termes ’08, 
Unicef/Kinderkunstlijn

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 

 levering en plaatsing 
van alle glassoorten

              
vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

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

Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

Zoluschka voor 
schoonmaakgarantie 

en zorgeloze 
huishouding. 

Tel. 06-17054330
.................

Zelfstandig werkende 
huishoudelijke hulp

gezocht 
bij alleenstaande dame. 

Om de 14 dagen  
2 uur à € 10 per uur. 

Tel. 5719020
.................

Het gezelligste 
vrouwenkoor 

van Zandvoort zoekt 
1e en 2e sopranen. 

Rep. woe 20.00-22.00 uur 
in De Krocht. 

Kom eens langs!
.................

Tommy en Debby: 
bedankt voor mijn 
leuke verjaardag in 

café Ande s. 
Top geregeld!! 

Clemens en Paulien
.................

Gezocht: J. dames v.a. 
18jr voor sex. Hoge 

bijverdienste, Discretie 
verzekerd. Tel. 5716998

.................
Te huur: 

Grote kamer met open 
slaapkamer, m.g.v.  

keuken/douche/toilet.  
Niet roken, eigen 

opgang. Zandvoort, 
tel. 5716017

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

vertel uw zorgen 
aan god en Hij zal u 

steunen. Nooit zal hij 
toestaan dat eerlijk 

mens valt (psalm 
55:23). Bidden helpt! 

Bel de gebedslijn eens: 
5363804, Huis v. Gebed

.................
Open huis: 

zaterdag 15 maart 
11.00-13.00 uur, 

Westerparkstraat 10.
Van Schaik Omaco 

Makelaars, 
023-5712944, 

www.vanschaikomaco.nl
.................

Gevraagd: 
Voor enkele ochtenden 

in de week schoonmaak-
hulp in hotel centrum 
Zandvoort. Tel. 5714674

 

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

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

wit- en schilders-
werkzaamheden 

.................
Autobedrijf Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP.  
Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 
06-53498304 

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

 Kabel-internet/adsl 
installateur helpt bij alle 

PC-PROBLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend. 

Rep-it, totaal service 
voor computergebruikers.  

023-5719666 of 
06-44696001. ;

Met garantie en KvK.
................. 

Organisatie- en 
familieopstellingen 

op 6 april 2008. 
Incl. lunch. 

Aanmelden/info: 
Atie Spaan, 

tel. 023-5718442 
.................

Garageplaats te koop
in Park Duijnwijk

Vraagprijs:
€ 21.000,-- k.k.

Van Schaik Omaco 
Makelaars

023-5712944
www.vanschaikomaco.nl

.................
U hoeft niet langer te 
wachten! De nieuwe 

pantalons van Toni zijn 
binnen. Vanaf maat 

38 t/m 52, diverse 
kleuren en modellen. 

Modern Art 
exclusive kleding, 

t/o Casino, 
winkelgalerij 

Thorbeckestraat 9. 
Tel. 5713420

.................
Samen honderd. 

Wie-o-wie.
Zij: 1e prijs Ba-ge-ha

Hij: Dat liedje Wi-wo-wa

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere 
zandkorrels €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke 
zandkorrels €10,- (excl.BTW)
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

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

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

Tevens door u in te vullen:

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

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

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

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

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

ZANDKORRELS
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

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

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

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

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Mark Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

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

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

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort

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

van 09.00 tot 22.00 uur

Voor Pashouders:
10% korting

op ons 
schnitzelassortiment 

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

Zandvoorts 
Paasei
leuk om te 
geven!
Op vertoon van uw pas:

van € 8,95 
voor € 7,50

Aanbod geldig tot en met woensdag 19 maart 2008 
en alleen in onze vestiging te Zandvoort.

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

En alweer 
een 

p(l)akkende
aanbieding 
voor slechts 

één euro!

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

voor slechts

euro1
Een

Emmaplak

OP=OP

Hele maand maart:
Huisgemaakte stamppotten

tweede 500 gram: 
Halve prijs!

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

Santa Carolina
in rood of wit
Per fles € 4,75 nu 

6 flessen voor maar € 19,95!

Stamppotmaand bij Slagerij Marcel Horneman 

“Het slagersvak zit in de familie. 
Mijn grootvader werkte in een 
slachthuis in Den Haag. Mijn va-
der is eigenaar geweest van een 
groothandel in varkensvlees. Later 
is hij in de vleesexport gegaan. Via 
mijn vader kreeg ik op jonge leef-
tijd een zaterdagbaantje in een 
slagerijwinkel. Toen is de fascina-
tie voor het slagersvak ontstaan. 
Het leukste vind ik dat je altijd 
met je handen bezig bent”, vertelt 
Marcel. 

Ruim assortiment 
Sinds 1989 werkt Marcel in Zand-
voort. Hij begon zijn carrière als sla-

ger bij Boucherie/Chateaubriand.  
In november 2003 heeft hij de 
zaak overgenomen en omgedoopt 
tot Slagerij Marcel Horneman. 
Sindsdien heeft hij zich gespeci-
aliseerd in het maken van verse, 
ambachtelijk bereide maaltijden, 
panklare producten en verschillen-
de soorten worst. Alle maaltijden 
komen uit de eigen keuken en zijn 
bereid met verse producten. “Het is 
een uitdaging om van een gewoon 
stuk vlees een bijzonder gerecht te 
creëren. Als slager moet je uitpro-
beren, durven en creatief zijn. Dat 
maakt het tot een uitdagend, crea-
tief en veelzijdig beroep. Geen één 

dag is hetzelfde”, aldus Marcel. 

On-line bestellen is ook mogelijk. 
Kijk voor meer informatie, ook 
over het ruime assortiment en 
de aanbiedingen, de uitgebreide 
website www.slagerijhorneman.
nl. Slagerij Horneman is te vinden 
aan de Grote Krocht. Geopend van 
maandag tot en met vrijdag van 
08.00 uur tot 18.00 uur. Zaterdag 
van 08.00 tot 17.00 uur. Zin om bij 
Slagerij Horneman aan de slag te 
gaan? Bekijk de openstaande vaca-
ture in de advertentie op pagina 7. 
Het volgen van een opleiding be-
hoort tot de mogelijkheden.

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2008
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

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

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

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

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

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

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

Deze pas is geldig t/m 31 december 2008

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

Nieuw:
Prachtige potten en vazen

voor binnen en buiten
Pashouders op alle artikelen 5% korting.

Voor zandvoortpashouders aanbieding:

Gratis proefles
(vraag naar onze voorwaarden)

Bel voor informatie
06-54280393 of 023 - 5730107

www.members.lycos.nl\rijschoolduet

L
Op vertoon van de ZandvoortPas 

een fles huiswijn i.p.v. € 16,00 
voor € 14,50 (wit, rood of rosé)

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

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

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

ZandvoortPas houders 10% korting

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

Alle rubberen outdoor laarzen 
10% korting 

met de ZandvoortPas

LET OP, hele maand maart:
voor pas houders de nieuwe Stretch jeans 
van KRUSH. Geen € 59.95 maar € 49,95

www.vlugfashion.nl  Haltestraat 2a
7 dagen p. week geopend (vrijdag koopavond)

50% korting op een 
annuleringsverzekering…

je weet maar nooit

Medina Woninginrichters 
Tapijt coupons 50% korting
q(Vouw)gordijnen qTapijt
qVitrages qVinyl
qLuxaflex qLaminaat
qZonwering qParket

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Slagerij Marcel Horneman is één van eerste bedrijven 
die zich aansloot bij de ZandvoortPas-organisatie. 
Hoogste tijd om de slagerij weer even onder de aan-
dacht te brengen. Vleesspecialist en traiteur Slagerij 
Marcel Horneman heeft nu elke maand een speci-
ale aanbieding voor de ZandvoortPas-houders. Deze 
maand krijgt u op vertoon van uw ZandvoortPas de 
tweede 500 gram huisgemaakte stampotten voor de 
halve prijs! 

pashouders 5% korting op de gehele collectie.

Geef je interieur eens een leuke 
opfrisser met onze Homestickers 

van Nouvelle Image! 
Deze week 10% korting!

Dealer van  Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.
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Geef uzelf 
ook voor
de Paasdagen
mooie nagels!

Als u uw ei niet kwijt kunt,
komt u maar naar
De Lamstrael
Haltestraat 52

Eerste Paasdag gesloten

tweede Paasdag geopend
van 13.00- tot 17.00 uur

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18
2042 LW Zandvoort

Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

Beter een vol paasei dan een lege dop!

Paashaas - of kuikentaart 

van Tummers:

alleen op bestelling!

Wij wensen u een Vrolijk Pasen.
Denk ook aan uw zakenrelaties!

Nu diverse merken
zonnebrillen binnen!
o.a. Cartier, D&G, 

Versace, Gucci en Dior.

Grote Krocht 20a Zandvoort 
Tel.: 023 – 571 4395 

Fit voor Pasen!
Lekker ”soepel” en 
”super” gekleed

De ideale combinatie!
Afspraak 06-22443639 • Gr. Krocht 20B – 5715657

(Kadobonnen kleding of massage of 
combinatie mogelijk)

Massage
bij Rosa

PasenPasen

14

Wij zijn 1e en 2e Paasdag van
12.00 – tot 17.00 uur geopend
Haltestraat 10e, 2042 LM Zandvoort

023-5732268 Zondags ook open.

Nu Etos haarkleuring 25% korting en
Etos vitamines en

voedingssupplementen 25% korting

Eigen merk 
zeker zo goed en veel goedkoper!

Uitgestormd?
Haal het voorjaar in huis!

Het mooie weer is nog ver weg

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 9 10 13 10

Min 5 5 6 7

Zon 30% 20% 20% 15 %

Neerslag 45% 40% 50% 60% 

Wind wzw. 4-6 zw. 4-5 zuid 4-5 west 4-5

Op de boulevard waren er 
brutale stormstoten tot zo’n 
100-115 kilometer per uur, 
maar richting volle zee waaide 
het nog veel harder. Allemaal 
niet zo fraai dus voor de op-
bouw van de strandtenten.     

Een zeer diepe depressie in de 
Ierse wateren (zoals we deze 
maar zelden zagen in die re-
gionen), koerste afgelopen 
maandag geleidelijk naar het 
oosten van Engeland (zware 
storm daar) en vervolgens de 
Noordzee op.

Interessant was het eventjes 
voor de huisbarometerbezit-
ters begin deze week, want 
de luchtdruk maakte als het 
ware een vrije val en wees 
maandagmiddag een waarde 
aan van minder dan 980 mil-
libar in de Zandvoortse huis-
kamer. Toen de venijnige sto-
ring (Johanna genoemd door 
de Duitse weerdienst) maan-
dagavond op de Noordzee ar-
riveerde, stond het weerglas 
tijdelijk even op ruim 975 
millibar. 

Het accent van de regenval 
woensdag lag meer op het 
noorden van Nederland, maar 
periodiek viel er toch nog wel 
enige regen of een stevige bui 
bij een dagtemperatuur die al 
maanden achtereen onver-
anderd was. Het lijkt er dan 

ook op dat we het voortaan 
moeten doen met een soort 
semi-permanente herfst ge-
durende de periode november 
tot en met maart. De winter, 
zoals we die van vroeger nog 
kennen, lijkt definitief foetsie 
te zijn…

De rest van de week blijft 
het wisselvallig met voor 
deze donderdag iets betere 
perspectieven (meer droge 
momenten). Vrijdag blijft het 
waarschijnlijk bijna droog op 
de meeste momenten, nadat 
de meeste regen in de nacht 
zal zijn gevallen.  

In het weekeinde tekent zich 
waarschijnlijk even licht her-
stel af, hetgeen zich mogelijk 
vertaalt in wat meer zon en 
een toename van het aantal 
droge momenten. Misschien 
wordt het even 13 graden op 
zaterdag als we tijdelijk een 
golf zachte lucht over ons uit-
geblazen krijgen.

Richting Pasen zit het koude(re) 
interval met noordenwinden 
(sneeuwkans..?) er nog steeds 
in. Een minderheid van de 
weermodeloplossingen geeft 
evenwel lenteweer aan met 15 
graden en hoger. Velen zouden 
natuurlijk willen tekenen voor 
die laatste optie. 

weerman Marc Putto

En opnieuw was het stormachtig in Zandvoort gisteren en de 
wind trok er nog wat harder aan dan afgelopen maandag-
middag. Toen kwam de onstuimigheid uit de ongebruikelijke 
zuidsector, maar woensdag kwam het windgeweld uit de 
klassieke westhoek.

Sponsor worden van het wekelijkse weerbericht?
Bel 06-4342 9783 en vraag naar de mogelijkheden!

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort
Tel.: 023-57 35 002 - Ma 13.00-18.00 

di t/m vrij 8.30-18.00 za 8.30-17.00 uur

Bij ons bent u 
aan het juiste adres

voor al uw 
schoenreparaties.

Robert Willemsen van Cho-
coladehuis Willemsen in de 
Haltestraat heeft uit choco-
lade een herinneringsme-
daille aan de komende Cir-
cuit Run gemaakt. Een eerste 
exemplaar heeft hij maan-
dagmiddag aan wethouder 
Wilfred Tates overhandigd, 
die aangaf dat burgemees-
ter Niek Meijer deel zal ne-
men aan de Circuit Run.

Een geheel uitverkocht Circustheater, waaronder opvallend 
veel jong publiek, heeft zondagavond terecht genoten van 
een prima cabaretvoorstelling door het duo Murth Mossel 
en Roué Verveer.

Zeer geestig cabaretduo in Circustheater

Herinneringsmedaille bij Chocoladehuis Willemsen

Voor de pauze trad de in 
Amsterdam uit Surinaamse 
ouders geboren Murth Mossel 
op. Zijn volledige naam, Murth 
Sigfried Mossel, was direct al 
goed voor een leuke conferen-
ce. De naam Murth komt uit 
India, Sigfried uit Duitsland en 
de achternaam Mossel is dui-
delijk Joods. Samen zijn ze een 
voorbeeld van de internationa-
le keuken, namelijk Tandoori, 
Bratwurst en matzes.

Mossel weet de zaal, uiter-
mate geschikt door de kleine 
afstand tot het publiek, heel 
goed bij zijn optreden te be-
trekken en tot lachen te krij-
gen. Veel van zijn verhalen 
zijn authentiek. Zo werd hem 
bij een bezoek aan Suriname 
door de douane gevraagd 
wat hij daar kwam doen. Op 
zijn antwoord: “Ik kom om te 
werken; ik ben een grapjas” , 
begon de man heel hard te la-
chen, wat resulteerde in enige 

De medaille is geheel van 
chocolade, ook het logo van 
het komende mega-eve-
nement. Willemsen is zelf, 
volgens eigen zeggen, een 
fanatieke hardloper. Zijn hart 

tijd oponthoud. Ook heel her-
kenbaar voor diegenen, die al 
eens naar de Verenigde Staten 
zijn gereisd, zijn de krankzinni-
ge vragen die op het beruchte 
groene formulier beantwoord 
moeten worden. Hoe een 
Surinamer ten opzichte van 
dieren staat, vergeleken met 
de Westerse wijze van omgaan, 
kreeg ook veel bijval. Een dui-
delijk serieuzer ondertoon was 
te horen toen Murth stilstond 
bij de opmerking van premier 
Balkenende dat hij hoopte dat 
de VOC-mentaliteit terug zou 
komen. “Dit kan inhouden dat 
in winkels aan het bekende 
bord ‘De klant is koning’ een 
regel wordt toegevoegd, na-
melijk ‘maar een neger is van 
mij’. 

Murth Mossel bracht slechts 
een gedeelte van zijn show, 
maar nu al zal menigeen uit-
zien naar een avondvullend 
soloprogramma.

ging open toen hij vernam 
dat op 30 maart aanstaande 
de eerste Circuit Run een feit 
zal zijn. “Ik kan helaas niet 
meedoen vanwege de zaak. 
Daarom heb ik maar uit cho-

Na de pauze nam Roué 
Verveer, die twee jaar ge-
leden ook al in Zandvoort 
optrad, het stokje over. Ook 
hij bracht genoeg variatie 
en wist het publiek te ont-
roeren met zijn openhartige 
verhaal over zijn beide zoon-
tjes. Daarbij kwam de angst, 
naar aanleiding van de af-
faire rond Karl Noten, hoe nu 
als ouder om te gaan met je 
kind. Knuffelen, badderen en 
foto’s nemen kan de volgen-
de ochtend op school in een 
kringgesprek totaal verkeerd 
worden opgevat. Zeer gees-
tig was zijn persiflage van 
het gesprek tussen Joran van 
der Sloot en Patrick van der 
Eem. Een leuk verhaal was 
het feit, dat Michael Jackson 
overal op de wereld nummer 
1 stond, maar in Nederland 
niet. Wat stond er namelijk 
bij ons bovenaan? ‘Busje 
komt zo’!!!

Ook voor Roué Verveer geldt 
dat hij garant staat voor een 
gezellig avondje uit. Het pu-
bliek liet dat zondag duidelijk 
merken. Beslist voor herhaling 
vatbaar.

colade deze herinnerings-
medaille gemaakt”, zegt de 
ondernemende hardloper. De 
medailles zijn à € 3,95 te koop 
bij Chocoladehuis Willemsen 
aan de Haltestraat 48.

Wethouder Tates met de zojuist ontvangen medaille
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E WIJ ZIJN OP ZOEK 
NAAR NIEUWE MEDEWERKERS (m/v)!

Meer informatie op onze website: www.pluspuntzandvoort.nl
of telefonisch via Monique van Straaten of Sandra Bartling: 023-5740333

Buitenschoolse opvang De Boomhut
Vaste, flexibele en vakantieopvang 
voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur
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Deze week staan er twee sportieve meiden ‘In de picture’: 
Ruby Borkent en Brigitte Valpoort. Zij zijn teamgenootjes bij 
Dames 2 van basketbalvereniging The Lions. “Wie denkt dat 
basketbal een mannensport is, heeft het mooi mis. Wij zijn 
minstens zo fel en fanatiek als de mannen!” lacht Brigitte. 

Gele, witte en roze bloeme-
tjes, lelijke bloemetjes, maar 
vooral hele mooie bloemetjes, 
bloemetjes die vies ruiken, 
bloemetjes die lekker ruiken… 
Van kleins af aan ben ik gek op 
bloemetjes. Het kon ook niet 
anders, want het is er met de 
paplepel ingegoten. Samen 
met oma door de duinen, 
op zoek naar bloemetjes. Op 
vakantie maak ik nog steeds 
van elke bloem een foto, wat 
vaak tot ergernissen van mijn 
vrienden leidt… Fotoboeken 
vol met bloemetjes. Mijn 
eerste baantje was ook bij de 
bloemenwinkel van Hanneke 
Voit, nog meer bloemetjes… 
Het is inmiddels alweer 
maart; de bloemenstallen 
staan overvol met tulpen en 
er worden voorbereidingen 
getroffen voor de zonnige 
lente waar we allemaal op 
hopen. Bij mij zit dat lente-
gevoel er alleen nog niet he-
lemaal in, volgens mijn ho-
roscoop zit ik dan ook in een 
zogeheten ‘winterdepressie’. 
De trieste uitstraling die in de 
wintermaanden in Zandvoort 
heerst, moet plaatsmaken 
voor de toeristische en zon-
nige zomer die wij hier ge-
wend zijn. Daarbij speel jij 
als individu een grote rol, bij-
voorbeeld door leuke dingen 
te doen. Zo bracht ik vrijdag 
een bezoek aan een optreden 
van Alain Clark. De vrolijke en 
swingende verschijning van 
dit zangtalent gaf eventjes 
een vooruitblik op het ko-
mende voorjaar. Nationale 
complimentendag is dan 
misschien wel voorbij, maar 
trots mogen we zijn op deze 
prachtige man! Na afloop 
was er tijd voor handtekenin-
gen en foto’s. Even voelde ik 
me weer net als vroeger; een 
klein blond meisje rennend 
door de duinen, op zoek naar 
de mooiste bloemetjes. Nu 
sta ik hier als grote meid met 
knikkende knietjes en stie-
kem wil ik best op de foto. Ik 
doe het niet. Wat ik wel doe? 
Ik koop een bos prachtige 
bloemen, zet de Cd van Alain 
op, plof op de bank en droom 
weg. Heerlijk dat voorjaar!

Lentewensen

Column

… voor  Glenn Fischer, 23 jaar
Heb je ff …

Waar kennen we jou van?
“In het weekend werk ik bij 
Videoland. Misschien zijn jullie 
mij daar wel eens tegen geko-
men. Ik werk hier nu alweer bijna 
vier jaar. Het werk is leuk om te 
doen. Vooral het persoonlijk con-
tact met de klanten vind ik heel 
erg leuk. Daarnaast kijk ik zelf ook 
graag films, dus dat is mooi mee-
genomen.” 

Wat doe je verder in het dagelijks leven?
“Ik studeer Media, entertainment en management aan de 
Hogeschool InHolland in Haarlem. Vijf dagen in de week loop ik 
stage bij Juize FM, hét radiostation voor Hiphop en R&B. Als 
producer ben ik vooral bezig met het schrijven van teksten voor 
de DJ’s. Verder is het ook mijn taak om de website te voorzien van 
het laatste nieuws. Mijn doel is om uiteindelijke later zelf verder te 
gaan als DJ. Ik draai voornamelijk  R&B, Urban en HipHop.”

Waar kunnen we jou nog meer tegenkomen?
“Vroeger ging ik uit in de Chin, maar nu ga ik vaker naar Haarlem 
toe. Ik vind het vooral te gek om naar het Patronaat te gaan voor 
live optredens en concerten. Het is inspirerend om te zien hoe an-
deren met muziek bezig zijn. Live muziek luisteren is gewoon top!” 

Ilja

in de week en 
speelt daar-

n a a s t  o o k 
één keer in de 

week competi-
tie. Momenteel gaat 

die competitie het team 
goed af; ze staan zelfs op de 
eerste plaats! Het basketbal-
seizoen eindigt in april, dus 
het is te hopen dat het team 
deze 1e plek vast kan houden. 
“Dat zou de vierde keer kam-
pioenschap voor ons worden. 
Met het juniorenteam hebben 
we al drie keer gewonnen!” 
vertelt Ruby. 

Fel en fanatiek
Op de vraag waarom basketbal 
nou zo leuk is, weten Ruby en 
Brigitte meteen te antwoor-
den. “Het is een teamsport!” 
zegt Ruby, “je bent altijd met 
elkaar, wat ik veel leuker vind 
dan alleen sporten. We werken 
samen op het veld, maar ook 
buiten het veld.” Brigitte vindt 
daarnaast de levendigheid van 
het spel erg leuk. “Je mag ge-
woon fel zijn, dat hoort bij de 
sport. Je kunt echt lekker fana-
tiek zijn en je uitleven”, vertelt 
zij tot slot.

nu vier dagen in de week stage 
en ga daarnaast een dag naar 
school. Dus met bijbaantjes en 
basketbal erbij heb ik het best 
druk!” aldus Brigitte. 

Dames 2
Ruby en Brigitte zitten in 
Dames 2, waarvan de moeder 
van Ruby trainer en coach is. 
Tot voor kort werd het team 
nog het juniorenteam ge-

noemd. Maar sinds dit jaar 
zijn de meiden ‘echte dames’ 
geworden. De meeste meiden 
uit het team spelen al jaren 
samen. “We kennen elkaar in-
middels heel goed. Dat zorgt 
voor een hoop gezelligheid”, 
vertelt Brigitte enthousiast. 
“We zijn naast teamgenoten 
ook echt vriendinnen gewor-
den. Na de wedstrijd gaan we 
vaak wat drinken met elkaar 
of we gaan het dorp in!”, vult 
Ruby aan. 

Trainen & spelen 
Uiteraard wordt er naast deze 
gezelligheid ook serieus ge-
sport. Dames 2 traint één keer 

Beide meiden zijn 18 jaar en 
zitten nog op school. Ruby zit 
in 6vwo op het Sancta Maria 
en doet dus binnenkort eind-
examen. Wat ze hierna gaat 
doen, weet ze al. “Ik wil naar 
het AMFI (Amsterdam Fashion 
Institute) om daar een oplei-
ding Fashion & Management 
te doen”, vertelt zij. Brigitte zit 
in het 3e jaar van de opleiding 
Bedrijfsadministratie. “Ik loop 

  

Vrijdag 14 maart: 
Een karaoke-nacht bij Yanks Saloon. Een 
biertje kost deze avond maar € 1,50 en een 
mixdrankje € 4,00. Je kunt vanaf 20.00 uur 
je zangtalenten laten horen en de karaoke 
zal tot diep in de nacht doorgaan.

Zaterdag 15 maart: 
Retro Deluxe @ Patronaat Haarlem. Retro 
Deluxe brengt het beste van de afgelopen 
eeuw in een hilarische setting. Van de free-
sex 60’s, dwars door de disco-afro’s van de 
70’s, via de schoudervullingen van de 80’s 
naar trainingspakken in de 90’s. Het feest 
duurt van 23.00 tot 04.00 uur en een kaart-
je kost € 9,00.

Zaterdag 15 maart: 
The Police live performed by ‘Stoom’ @ 
Sandbar. De band zal vanaf 23.00 uur gaan 
spelen.

Woensdag 19 maart: 
De mooie filmclub film ‘César Et Rosalie’ 
met Romy Schneider en Yves Montand  
is deze woensdag te zien in de bioscoop 
van Circus Zandvoort. De film begint om 
19.30 uur.

Ook zo’n zin om weer naar 
buiten te gaan? 

Ga sporten!
kijk op

www.sportinzandvoort.nl

I Know Where It’s @

16

Dier 
van 
de 
Week

Deze week niet één dier van de week, maar 
twee. Daan en Annie zijn aan de beurt. Daan is 
de moeder van Annie en geschat op een jaar of 
vier, Annie is bij ons geboren en is een jaar oud. 
Deze twee dames zitten al lang bij ons, eerst 
waren het pensiongasten, maar door omstan-
digheden zitten ze nu te wachten op een nieuw 
baasje. Annie is nergens bang voor, altijd vrolijk 
en wil graag spelen met andere honden. Lek-
ker rennen door de duinen en sprinten door de 
bosjes. Daan is iets meer afwachtend en moet 
ook wat rustiger benaderd worden. Daarom 
kan ze absoluut niet bij kinderen in huis wor-
den geplaatst. Daar is ze echt heel bang voor. 
We zoeken dus een rustig huisje, waar ze lekker 
veel aandacht krijgen. We plaatsen ze alleen sa-
men, want ze zijn erg aan elkaar gehecht. Daan 
en Annie vinden het heerlijk om op schoot te 
zitten, dat is meestal wel erg gezellig, maar af 
en toe ook wat lastig. Er zijn al heel wat kopjes 
koffie over de vloer gegaan, nadat Annie een 
luchtsprong maakte om zich vervolgens heer-
lijk op schoot te nestelen. 

Wie geeft deze twee schatten een nieuwe kans? 
Kom kijken in het asiel in de Keesomstraat 5  
geopend van maandag tot en met zaterdag 
tussen 11.00 uur en 16.00 uur. Tel: 023-5713888 
of kijk op www.dierentehuiskennemerland.nl.

Dier 
van 
de 
Week

In the Picture…

Ruby Borkent 

& Brigitte 
Valpoort

Basketbalsters 

18

Z



19

Zandvoortse Courant • nummer 11 • 13 MAART 2008

memories

Patatje mét
Ik ben mijn ‘carrière’ begonnen in de patat. 
Zákken vol heb ik geschept. Als 14-jarige 
werkte ik in de weekenden en de vakan-
ties bij cafetaria Het Plein, bovenaan de 
Kerkstraat/hoek Badhuisplein. 

Natuurlijk werkte ik zwart. Dat kan ik nu 
wereldkundig maken, want ik spreek over 
meer dan 35 jaar geleden en dan is zo’n ‘mis-
drijf’ verjaard. Als er controle kwam, was 
ik het behulpzame nichtje van mijn baas, 
Hugo van der Pas. Een prima baas, een aar-
dige man en hij betaalde goed. Wel fl 3,- per 
uur en dat was veel, want in de supermarkt 
verdiende je slechts fl 1,75. 

In de strandtenten kon je in die tijd niet veel 
meer dan een broodje ham of kaas krijgen, 
dus hadden wij veel klandizie van de strand-
gangers. Een patatje zonder kostte 60 cent 
en mét 75 cent. Een kroketje was 45 cent en 
de Bockworst weet ik niet meer. Daar waren 
vooral de Duitse gasten gek op. Een ‘pommes 
mit söse’ was een frietje met ketchup. 
Binnen hadden we een bar waaraan mensen 
bijvoorbeeld een bordje patat met halve kip 
konden eten. Ik maakte daar voor het eerst 
kennis met de ‘megatron’ of zoiets, een kastje 
waarin je een kop soep in 40 seconden gloei-
endheet kon maken. Bijzonder toch?
Maar mijn favoriete werkplek in de zaak was 
het loketje. En een patatje mét vind ik nog 
steeds niet te versmaden!

Juf Koning 45 jaar juf (ca. 1970)

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

Juf, ik moet plassen!

Boekenweek 2008

Altijd veilig aan moeders rok gezeten en ineens moet je naar 
de kleuterschool. Whéééh! Een peuterspeelzaal of creche was 
er nog niet, dus op je 4e werd je zomaar in het diepe gegooid. 
Je moeder bracht je naar de kleuterschool en… ging naar huis, 
zonder jou. Je voelde je helemaal alleen en verlaten. Maar niet 
voor lang. Want daar was juffrouw Koning om je op te vangen 
en te troosten.

Van 12 t/m 22 maart is het weer Boekenweek, met dit jaar als 
thema ‘De derde leeftijd en de letteren’. Er is geen thema waar 
zo uiteenlopend over wordt gesproken als over ouderdom. Het 
begrip ‘de derde leeftijd’ valt ook steeds vaker. Daarmee wordt 
de groep mensen getypeerd vanaf 60 jaar die nog wat van het 
leven te verwachten heeft.

Mevrouw Koning was de 
kleuterjuf in de 1e klas van de  
W.H. Suringarschool, Heeren-
straat 9. Tegenwoordig is dat 
de Hannie Schaft basisschool 
in de Corn. Slegersstraat. Op 
de foto, gemaakt in 1969 of 
1970, vierde zij haar 45-jarig  
jubileum, samen met ‘haar’  

Leden van de bibliotheek 
worden ook dit jaar weer ver-
rast met het Boekenweek-CV, 
deze keer gewijd aan Bernlef.  
Fragmenten uit zijn oeuvre in 
een kennisquiz werpen een 
verhelderend licht op werk en 
persoon. Zo wordt uitvoerig 
stilgestaan bij zijn grote pas-
sie: jazzmuziek. Met de quiz 
valt natuurlijk iets te winnen: 
boekenpakketten plus NS-
Dagkaarten.

Bibliotheekactie
Wordt u tijdens de Boekenweek 
voor een jaar betalend lid van 
de bibliotheek? Dan krijgt u 
een feestelijke map met een 

kinderen, ouders en burge-
meester Nawijn. Hoeveel 
broekjes heeft zij in haar 
leven opgehaald na een 
“Juhhufff, ik ben kláár!”? Voor 
vele Zandvoortse kinderen  
van toen, was zij de allerliefste 
juf van Zandvoort en de héle 
wereld.

bon voor één exemplaar van 
De pianoman, af te halen bij 
de boekwinkel. En als extra-
tje een Boekenbon van vijf 
euro. Voorwaarden zijn dat 
u tenminste drie maanden 
voorafgaand aan het nieuwe 
lidmaatschap geen lid was van 
de openbare bibliotheek, ten-
minste 18 jaar bent en dat u 
minimaal één jaar lid blijft.

Bent u speciaal geïnteresseerd 
in boeken over de derde leeftijd 
in de letteren, dan kunt u uw 
hart ophalen! De bibliotheek 
zet romans en informatieve 
boeken over dit thema in deze 
periode in het zonnetje.

Een stoere redder aan de wal
Als kleine jongen ging hij met zijn ome Floor Koper 
mee op de redboot. Het was koud en hij moest over de 
reling omdat hij kotsmisselijk werd van de diesellucht. 
Eens maar nooit weer? Toen hij 16 jaar was, wilde hij 
zeeman worden, net als Opa Vuisie. Na twee jaar 
koos hij toch voor de wal. Maar de zee bleef trekken… 
en daarom werkt hij al 11 jaar als vrijwilliger bij de Zandvoortse Reddingboot van de KNRM.  
Zeebenen heeft hij niet nodig, want Arie Vermaat is walbaas.

Wat is een walbaas? “Ik ben 
verantwoordelijk voor de vei-
ligheid. Vanaf het moment 
dat de redboot het botenhuis 
verlaat tot hij afvaart en ook 
bij terugkomst. Ik bepaal waar 
de boot het veiligste door de 
branding kan. Ik zoek een mui 
tussen de zand-
banken. Dat valt, 
zeker als het don-
ker is, niet altijd mee”, vertelt 
Arie.

24 uur bereikbaar
De mensen van de redboot 
‘Annie Poulisse’ zijn dag en 
nacht bereikbaar. Na een op-
roep van het kustwachtcen-
trum in Den Helder, ligt de 
boot binnen 20 minuten in 
zee. Onder bijna alle weers-
omstandigheden varen ze 
uit. Daar heeft de bemanning 

een gedegen opleiding voor 
gehad. De vaardigheden die 
nodig zijn bij onderkoeling of 
reanimatie worden een aantal 
keren per jaar getraind. Vermaat 
roemt de samenwerking tussen 
de KNRM en de Zandvoortse 
Reddingsbrigade.“Een goede 

samenwerking is enorm be-
langrijk. Denk maar aan een 
vermissing”, zegt Arie. Over 
twee jaar, als hij 65 jaar wordt, 
moet hij stoppen met zijn werk 
als walbaas. Maar de KNRM los-
laten? “Nee, dat doe ik niet. Er 
blijft altijd wel wat voor mij te 
doen. We hebben een geweldige 
ploeg. Dat is ook beslist nodig, 
want het zijn niet altijd leuke 
dingen die je meemaakt. Vijf 
mensen van ons team kunnen 

bij traumaverwerking ingezet 
worden”, vertelt hij trots.

Vrijwilliger (M/V) of 
Redder aan Wal 
Als u in Zandvoort woont 
en werkt, is het wellicht een 
nieuwe uitdaging om vrijwil-

liger bij de redboot te 
worden. Bent u niet 
zo avontuurlijk aange-

legd, kunt u ze ook als dona-
teur steunen. Voor €15 per jaar 
bent u Redder aan Wal. Dat 
klinkt toch ook stoer?  

Reddingbootdag
Op zaterdag 26 april is er 
open dag in het botenhuis. 
Daar kunt u Arie Vermaat en 
zijn collega’s spreken over hun 
werk. Kijk voor alle activiteiten 
van de open dag op www.red-
dingbootdag.nl.

Walbaas Arie Vermaat (r) met zijn zoon in actie

mijn lust en mijn leven

“We hebben een geweldig team, 
dat helemaal op elkaar kan bouwen”

Tegen inlevering van deze coupon krijgt u een Tegen inlevering van deze coupon krijgt u een Tegen inlevering van deze coupon krijgt u een

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

Normaal 2,85, tijdelijk 2,35, maar met deze bon Normaal 8,95, tijdelijk 7,85, maar met deze bon Normaal 1,45, tijdelijk 3e gratis, maar met deze bon

Deze coupon is geldig t/m 16 maart 2008 Deze coupon is geldig t/m 16 maart 2008 Deze coupon is geldig t/m 16 maart 2008

Monniken Pompoen Rum Paasstol (met spijs) Dubbel Choc Brownie

voor slechts 1,85 voor slechts 6,95 2e GRATIS

Neem alvast een voorproefje op Pasen:

Open dag
eivol proeverijen, 

nieuwe producten en leuke activiteiten.

Zaterdag 15 en zondag 16 maart:

Op onze open dag kunt u 
kennismaken met een geheel 
nieuwe productgroep.
We verklappen nu alleen nog 
maar de naam: ‘Tasty Bite’. 
Meer vertellen we nu nog niet 
maar komend weekend kunt u 
er wel van proeven...

En het wordt natuurlijk smullen van onze 
Paas-specialiteiten. Van oude bekenden en 

van nieuwe Paas-lekkernijen. De moeite 
zeker waard om voor langs te komen...

Kinderen zullen zich niet gauw vervelen 
tijdens onze open dag. Want naast de 
leuke demonstraties waar ze naar kunnen 
kijken kunnen ze zelf een paashaantje 
maken en een eierkoek decoreren. En 
opsmullen natuurlijk!

Altijd al eens willen weten hoe we die verrukkelijke 
Paasstollen maken? Dan moet u zeker langskomen, want 
tijdens de open dagen demonstreren we dat...

Aanstaande zaterdag en zondag is het weer zover: de open dagen van Van Vessem & Le Patichou.

U kunt dan onze bakkers en banketbakkers aan het werk zien, proeven van al het lekkers dat ze 

maken en kennis maken met een aantal nieuwe producten. En zo vlak voor Pasen 

natuurlijk een hoop Paas-lekkers. Komen dus, u bent van harte welkom!

Op zaterdag tussen 11.00 en 17.00 uur.

Zondag van 12.00 tot 16.00 uur. Tot dan!

Wanneer?
Zaterdag 15 

(10.00 - 17.00 u)
en zondag 16 maart 

(12.00 - 16.00 u)
Waar?

Bakkerij 
Van Vessem & Le Patichou 

Hendrik Figeeweg 3f
(industrieterrein 

Waarderpolder)
2031 BJ  Haarlem

(Volg de pijlen)
Toegang gratis

Normaal 2,85, tijdjj e

vvvvvvvvvvvvoooooooooooooooooorrrr sslllllllllllec
Maximaal 2 per klant

Normaal 8,95, tijdjj el

vvvvvvvvvvvvvooooooooooooooooooorrrrr ssllllllllllllec
Maximaal 2 per klant

m 16 maart 2008
Maximaal 6 per klant
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Bedrijven kunnen aan deze 
estafetteloop deelnemen met 
teams van maximaal 10 perso-
nen. Minder personen is ook 

door Nel Kerkman

Het kloppend hart van de af-
deling Reiniging en Groen is 
gevestigd aan de Kamerlingh 
Onnesstraat 20. Op het grote 
terrein staat het gebouw met 
een receptie, enkele kantoren, 
een kantine, een magazijn en 
een opslagplaats voor het rij-
dende materiaal. Op dit adres 
kunt u ook terecht voor onge-
diertebestrijding en het inle-
veren van asbest.

mogelijk als er maar 10 ronden 
worden gelopen van 4,2 km. 
Bij elkaar loopt het team een 
hele marathon van 42 echte 

Formatieplaatsen
De dag na de gemeentelijke 
themabijeenkomst ‘Zandvoort 
schoon?!’ zit ik met een kop 
koffie in het kantoor van 
Peter den Boer, hoofd afde-
ling Reiniging en Groen, om 
een kijkje achter de schermen 
te nemen. “Bij onze afdeling 
werken in totaal 35 gemeente-
ambtenaren: 20 in de buiten-
dienst, 10 in de groendienst en 
5 op de administratie. Eigenlijk 
zou het formatiepercentage 

wil deelnemen betaalt een 
bedrag van € 1000,- (excl. 
btw) per team van 10 perso-
nen en steunt en passant de 
volgende goede doelen: stich-
ting KIKA (want kinderen met 
kanker worden liever gisteren 
beter dan vandaag), stichting  
De Opkikker (die ‘opkikker-
dagen’ verzorgt voor gezinnen 
met kinderen die een lange  
behandeling te wachten  
staat) en de stichting Rotary 
Goede Doelen, die onder  
andere ouderen- en jonge-
renzorg in Zandvoort van de  
nodige financiën voorziet.

Individuele lopers 
en scholieren
Uiteraard is er voor de indi-
viduele loper ook het een en 
ander te beleven. Zo is er de 12 
km. loop, die door Zandvoort 
en over het strand voert, en 
een 5 km. loop voor dames 
over de baan van het Circuit 
Park Zandvoort. Er wordt ook 
ruim aandacht besteed aan 
de kinderen. In de leeftijd van 
6 tot en met 12 jaar is er een 
Kinderen Circuit Run over 2,5 
km, een verkort rondje circuit. 

automatisch dat er extra 
mankracht moet komen om 
ze te legen. En willen we wel 
een badplaats die vol staat 
met bakken?”, vraagt Den Boer 
zich af.

Afhankelijk van het weer
Zeer enthousiast vertelt Den 
Boer verder: “Elke ochtend 
wordt er een dagboek ge-
maakt want alles heeft te 
maken met de weersverwach-
ting. Wordt er voor het week-
end mooi weer voorspeld dan 
is de dagindeling anders dan 
wanneer er storm wordt aan-
gekondigd. Naar aanleiding 
van deze golfbeweging stellen 
we prioriteiten en schuiven de 
belangrijkste zaken naar vo-
ren. Onze dienst is zo flexibel 
mogelijk. Als er bijvoorbeeld 
door de storm veel zand op 
de boulevard ligt dan zal je 
eerst daar naartoe moeten 
om pas een paar dagen erna 
in Bentveld te gaan vegen. Een 
schone leefomgeving houdt 
niet alleen op met het vegen 
van de straten. De afdeling 
zorgt ook voor het wekelijks 

kilometers. Vooraf worden de 
deelnemers aan de estafette-
loop ontvangen in de op het 
circuit beschikbare VIP-ruimte. 
Hier wordt voor de deelne-
mers en de eventuele gasten 
een volledig dagprogramma 
geboden. Kortom een unieke 
bedrijvendag om samen te 
beleven. 

VIP-arrangement
Rotary Zandvoort heeft een 
echt VIP-programma gemaakt 
met tijdchips voor de deelne-
mers, gratis parkeren naast 
de VIP-ruimte, loopshirts voor 
de deelnemers, een live TV-
verslag van de estafetteloop, 
een eigen kleedbox in de Pits 
voor het loopteam, diverse live 
optredens, catering voor de es-
tafettelopers, een avondbuffet 
met eigen teamtafel en gast-
vrouw enz. Het lopen van een 
rondje circuit vormt het spor-
tieve aspect van de dag. 

Goede doelen
Een bedrijf dat met een 
team aan deze “Grand Prix 
Marathon Estafetteloop” op 
het circuit van Zandvoort 

omhoog moeten maar dat 
heeft alles te maken met het 
budget. Uiteindelijk bepaalt 
de raad het beleid en maakt 
de keuze. Maar hoe meer geld 
je hebt, hoe meer je natuur-
lijk kunt doen!”, legt Den Boer 
uit.

Ondankbare taak
‘Word je niet moe om de troep 
van andere mensen op te rui-
men?’ is mijn vraag aan Den 
Boer. “Nee, helemaal niet. Dat 
is nu eenmaal je werk en zo 
denken met mij ook mijn me-
dewerkers er over. Natuurlijk 
is het wel eens frustrerend als 
je net de vuilnisbakken hebt 
geleegd en 1 uur daarna al-
les weer gevuld is met afval. 
Mijn grootste dilemma is het 
verwachtingspatroon van de 
vervuiler. Want als de reini-
gingsdienst onmiddellijk het 
vuil opruimt dan zal na een 
korte periode de mentaliteit 
van de vervuiler veranderen 
in: gooi maar neer, het wordt 
toch opgehaald. Ook de vraag 
naar meer vuilnisbakken in 
Zandvoort betekent voor mij 

Deze loop wordt gestimuleerd 
op de basisscholen. Daarnaast 
wordt het Noord-Hollands 
Scholenkampioenschap voor 
middelbare scholierenteams 
gehouden. Een team bestaat 
uit 5 scholieren in de leeftijd 
van 12 tot en met 18 jaar. De 
afstand is één rondje van 4,2 
km. De winnende school mag 
zich een jaar Scholenkampioen 
Zandvoort 2008 noemen.

Aanmelden en informatie
Er zijn nu al meer dan 8000 
lopers die zich aan hebben ge-
meld. Om exact 12.00 uur zul-
len zij starten. Peter Keller van 
het organisatiecomité: “Dit is 
een fantastische score in het 
eerste jaar voor een loopeve-
nement! In de originele plan-
nen waren wij uitgegaan van 
3000 lopers. Dit belooft wat 
voor de toekomst! Zandvoort 
heeft er echt weer een smaak-
makend Topevenement bij.” 
Geïnteresseerden, zowel indi-
viduen, scholen als bedrijven, 
kunnen op de website www.
marathonvanzandvoort.nl alle 
informatie inwinnen om deel 
te nemen.

weghalen van zwerfvuil uit 
de plantsoenen, het repareren 
van lichtmasten en het straat-
meubilair en het reinigen van 
straatkolken (putten, red.).”

Samenwerking
Den Boer wil serieus aan de 
slag met het voorstel dat tij-
dens de themabijeenkomst 
‘Zandvoort schoon?!’ naar 
voren werd gebracht: een 
vliegende schoonmaakploeg 
zodat bij calamiteiten en 
klachten deze direct inge-
schakeld kan worden. Ook 
komt er binnenkort een mooie 
gemeentelijke folder uit met 
allerlei informatie voor hon-
denbezitters. Verder geeft 
Peter den Boer nog een paar 
tips mee: “Is de glasbak vol, zet 
het er niet naast maar loop 
naar een andere glasbak. Veeg 
het vuil van je straatje niet in 
de goot. Prop je vuilniscontai-
ner niet vol met plastic zakken 
maar gooi het afval er los in, 
dat geeft veel meer ruimte. 
Zo werken we met ons allen 
mee aan een schonere leef-
omgeving.” 

Rotary brengt wereldprimeur op het circuit

Schoon en rein zal Zandvoort zijn 

Nog nooit is er in de wereld een estafettemarathon op een 
echt Grand Prix Circuit gelopen. Rotaryclub Zandvoort maakt 
dit op zondag 30 maart aanstaande voor het eerst mogelijk in 
nauwe samenwerking met Le Champion, organisator van de 
bekende ‘Dam tot Dam Loop’ en de Halve Marathon van Eg-
mond. De doelstelling van Rotaryclub Zandvoort is bedrijven 
te interesseren om mee te doen met één of meerdere teams 
aan deze Marathon Estafetteloop. Een prachtige belevenis om 
samen met collega’s of zakenrelaties te lopen op het uitda-
gende Zandvoortse circuit voor aansprekende goede doelen.

Met de inzet van het dienstverlenende team afdeling Reini-
ging en Groen, ziet de badplaats in alle jaargetijden er prima 
uit. Maar het kan natuurlijk altijd beter! 

De hele club van de afdeling Reiniging en Groen 

Het Rotary organisatiecomité, vlnr: Wim Fischer, Peter Keller en Nico Wognum
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Sport kort

De adverteerders van deze week
(In alfabetische volgorde) 
Administratiekantoor 
 K. Willemse
Autobedrijf Zandvoort 
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
Danzee
De Lachende Zeerover
Dorsman Assurantiën
Gemeenschapshuis
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
Hotel Hoogland
IJzerhandel Zantvoort
Medina Woninginrichters
Netexpo Internet  BV
NVM Makelaars Zandvoort
P. van Kleeff
Parfumerie Moerenburg 
Pluspunt Boomhut
Sailfish Reclame
Sandbar

Sea Optiek
Slagerij Marcel Horneman
Stichting Classic Concerts
Stichting Nieuw Unicum
Take Five
Thalassa Strandpaviljoen 18
Van Aacken 
Glaszettersbedrijf
Van Schaik Omaco
Van Vessem & Le Patichou
Willemse  Elektrotechniek
Yanks Saloon
YAYA-Zandvoort

Paasactie: 
Bloemsierkunst 
 Jef & Henk Bluijs
Boudoir by Sara
Bruna
De Lamstrael
Etos
La Bonbonnière
Parfumerie Moerenburg 
Rosarito
Shanna’s Shoe Repair 
& Leatherwear
Slinger Optiek

Futsal

Basketbal  (heren)

 Moeizame maar belangrijke zege ZSC’04

Lake City Players geen probleem voor Lions heren

“We speelden teveel mee met 
BSM. Daardoor waren wij 
niet echt best. We kwamen 
met 1-0 achter, maar wisten 
dat toch weer om te buigen 
naar 1-2 voorsprong”, aldus 
coach Marcel Paap. ZSC’04 
begon toen langzaam maar 
zeker beter in de wedstrijd te 
komen en wist vervolgens in 
de tweede helft uit te lopen 
naar een eindstand van 4-6.

“Eigenlijk wil je goed voetbal 
spelen, maar in deze fase van 

De Lions heren begonnen zoals 
verwacht met een paar snelle 
scores maar lieten tegen het 
einde van het eerste deel hun 
tegenstanders terugkomen. 
Daardoor ging met 19-17 het 
tweede kwart van start. Ook 
hierin eenzelfde beeld. Een uit-
lopend Lions dat de tegenstan-
der weer de gelegenheid gaf 
om een grotere achterstand 
tegen te gaan. Totdat Lions een 

In de laatste serie wedstrijden krijgt ZSC’04 niets cadeau. Af-
gelopen vrijdag moesten de Zandvoorters naar Bennebroek 
om daar tegen BSM 5 in het strijdperk te treden. Dat het lastig 
werd bleek bij al aanvang. 

Zoals te verwachten viel was Lake City Players (LCP) geen punt 
van discussie voor de heren van The Lions. Het jonge team uit 
Uitgeest kon alleen tot driekwart van de eerste helft meeko-
men. Daarna sloeg de balans, mede door irritaties, door in het 
voordeel van onze plaatsgenoten.

de competitie mag je blij zijn 
dat je weer drie punten mee 
naar huis neemt. Dat is voor 
ons nu belangrijker dan het 
goede voetbal”, aldus Paap.

De wedstrijd verliep min 
of meer zonder noemens-
waardige incidenten totdat 
8 minuten voor het einde 
Bas Lemmens tegen de 
grond werd gewerkt en vol-
gens de aanwezigen in het 
gezicht werd geschopt. “De 
scheidsrechter deed daar 

te vergroten. Echter aanval na 
aanval werd door de verdedi-
ging van Monnickendam weg-
gewerkt en de tijd drong aan. 
Tot in de 77e minuut Maurice 
Moll een geweldige opleving 
kreeg. Via een mooie steekpass 
kon hij de mee opgekomen 
Remy Driehuizen bereiken die 
verwoestend uithaalde en de 
verlangde 2-0 op het score-
bord zette. Via een ingenieus 
hakje van dezelfde Moll werd 
Remko Ronday in stelling ge-
bracht die het vonnis over 
Monnickendam velde, 3-0. 
Monnickendam was gebro-
ken en Zandvoort had revan-
che op de onterecht verloren 
uitwedstrijd in het voormalige 
Zuiderzeedorpje. 

Door de zege houden onze 
plaatsgenoten uitzicht op de 
vierde plaats die nu heel in-
teressant is geworden. DVVA 
namelijk werd door een 3-0 
nederlaag bij Argon van de 
eerste plaats gestoten door 
Young Boys, dat bij EDO een 
simpele 0-3 winst boekte. Als 
Young Boys kampioen wordt 
hebben zowel DVVA (2e) en 
Marken (3e) een periodeti-
tel en komt de nummer vier 
van de eindranglijst, indien 
die geen periodetitel heeft, in 
aanmerking voor een plaats in 
de nacompetitie. 
SV Zandvoort speelt de eerste 
komende wedstrijd pas op 29 
maart aanstaande bij EDO hfc 
in Haarlem. Die wedstrijd be-
gint om 14.30 uur.

wat strakkere zoneverdediging 
ging spelen. Veel balverlies van 
de gasten zorgde er toen voor 
dat de marge bij rust 10 pun-
ten was in het voordeel van de 
Zandvoorters, 41-31.

Nadat LCP in eerste instantie 
vlak na rust wat terug kwam, 
ging Lions via een ander con-
cept aanvallen. Vooral Ron v.d. 
Meij, die meer en meer onder 

niets tegen en tja, dan vind 
ik het niet gek dat wij daar 
tegenin gingen”, was het 
commentaar van Paap, “het 
is uiteindelijk wel weer goed 
gekomen, maar dat zijn ver-
velende incidenten.”

Met nog vier wedstrijden te 
gaan, nemen de kansen voor 
de titel in de derde klasse 
steeds meer toe. Vrijdag 14 
maart speelt ZSC’04 in de 
Korverhal tegen IJmuiden. 
“De uitwedstrijd wonnen 
we met 9-2 dus ik denk dat 
we een goede kans maken, 
nu wil iedere ploeg graag van 
de nummer één in de tus-
senstand winnen”, aldus de 
vooruitblikkende coach. 

het bord ging spelen, kreeg 
toen kans na kans die hij ook 
benutte. Tevens werden er veel 
fouten op hem gemaakt waar-
door de Uitgeestse verdediging 
meer en meer op moest gaan 
passen niet in foutenlast te 
komen. De meest fysieke spe-
ler van de gasten werd echter 
zo kwaad op de arbiters toen 
hij zijn vierde persoonlijke fout 
kreeg, dat hij in woede de bal 
hard tegen de muur gooide. 
Het arbitrale duo trakteerde 
hem daarop op een onspor-
tieve fout en kon hij verbou-
wereerd met vijf fouten aan 
de kant blijven. Dit was tevens 
het breekpunt.

LCP probeerde in het laatste 
kwart via fysiek spel alsnog 
enigszins terug te komen 
echter er werden dermate 
veel fouten gemaakt dat 
Lions maar liefst 18 vrije 
worpen in dat laatste kwart 
mocht nemen. De eindstand 
werd bij 80-59 bereikt. Door 
de overwinning is Lions, in-
dien ze de uitwedstrijd op 
29 maart aanstaande tegen 
Alkmaar Guardians 2 win-
nen, kampioen. Topscores bij 
Lions: Ron v.d. Meij, 35; Robert 
ten Pierik 12.

Voetbal  (zaterdag)

Voetballers pakken laatste
strohalm voor nacompetitie

SV Zandvoort heeft zaterdagmiddag de laatste strohalm gepakt 
voor deelname aan de nacompetitie. Een opvallend mak Monnic-
kendam werd met een 3-0 nederlaag terug naar huis gestuurd.

Verdedigende actie van Sven van Nes

Topscorer Ron v.d. Meij

Opnieuw gingen personele 
problemen voor trainer Piet 
Keur aan de wedstrijd vooraf. 
Maar liefst vijf spelers, die 
normaal gesproken in de ba-
sis kunnen staan, waren om 
uiteenlopende redenen niet 
aanwezig. Monnickendam 
daarentegen was bijna volle-
dig naar Zandvoort afgereisd. 

De eerste tien minuten moest 
de wederom door personele 
problemen gewijzigde forma-
tie van Pieter Keur aan elkaar 
wennen en werd het spel 
voornamelijk op de helft van 
onze plaatsgenoten gespeeld. 
Monnickendam kreeg de eer-
ste grote kans. Keeper Michel 
van Kampen, die onderhan-
delingen heeft gevoerd met 
een aanstaande eersteklasser, 
verkeek zich op een voorzet 
maar drong Niek Rensen wel 
naar buiten. Daar probeerde 
de Monnickendammer alsnog 
via een lob de Zandvoortse 
gaolie te passeren. Dat lukt 
bijna want Sander Hittinger 
wist de bal, voordat die de lijn 
overging, koppend weg te wer-
ken. Zandvoort was gewaar-
schuwd. De rust leek met een 
0-0 te worden bereikt maar 
via het hoofd van de hardwer-
kende Arend Regeer kwam het 
leer voor de voeten van Molina, 
die zijn ploeg vlak voor rust op 
voorsprong bracht, 1-0.

Na rust, met de wind in de 
rug, probeerde Zandvoort er 
alles aan om de voorsprong 

Midgetgolf

Handbal

Midgetgolfbaan feestelijk geopend

Handbalsters winnen weer

Als wethouder beloofde Tates 
er voor te zorgen dat de attrac-
tie bij Open Golf Zandvoort 
goed onder de aandacht wordt 
gebracht. “Met het A1 week-
end zult u het druk krijgen”, 
was het vrolijke commentaar 
van Tates. Daarna mocht hij 
het tegen de zoon van Nigel 
Lancaster opnemen om de 

Aanvankelijk zag het daar niet 
naar uit. Zandvoort startte 
slecht en stond na 7 minu-
ten al met 0-4 achter, vooral 
door een niet zo denderende 
verdediging. Toen echter doel-
vrouw Angela Schilpzand, in 
de tiende minuut, op curi-
euze manier voor het eerste 
Zandvoortse doelpunt zorgde, 
sloeg eindelijk de vlam in de 
pan bij de Zandvoortse da-
mes. Schilpzand zag na een 
gestopte doelpoging dat Laura 

Hockey
Afgelopen week is tijdens een 
bijzondere ledenvergadering 
een nieuw bestuur voor de 
Zandvoortsche Hockeyclub 
(ZHC) gekozen. Tevens is een 
statutenwijziging doorge-
voerd waardoor de ouders 
van minderjarige jeugdleden 
stemrecht hebben gekregen. 
ZHC bestaat voor 95% uit 
jeugdleden. Het nieuwe be-
stuur, dat bestaat uit voorzit-
ter Floris Goezinne, Herbert 
Fens, Cees van Deursen, Jeroen 
Goezinne en Beatrix Storm, 
wil zo snel mogelijk met een 
ambitieus beleidsplan komen 
waardoor het hockey voor 
Zandvoort behouden blijft. 
Hiermee wil ZHC de leegloop 
naar andere verenigingen in 
de regio afstoppen waardoor 
het weer aantrekkelijk wordt 
om bij ZHC te hockeyen.

Judo
De 16-jarige Zandvoortse ju-
doka Katinka Becker, heeft af-
gelopen weekend een mooie 
score gehaald tijdens de nati-
onale kampioenschappen voor 
dames onder 17 jaar. In haar 
gewichtsklasse eindigde zij op 
een schitterende derde plaats! 
De voor Kenamju uitkomende 
Becker verloor in de eerste ron-
de van Marly Nooyen en moest 

Open Golf Zandvoort heeft er een attractie erbij. Afgelopen 
zaterdag werd door locoburgemeester Wilfred Tates een 18 
holes midgetgolfbaan in gebruik genomen. In zijn openings-
woord haalde Tates een aantal historische feiten naar boven. 
Het golfen werd in Oud Nederlands als ‘colfen’ omschreven.  
Zo werd er volgens de loco-burgemeester voor het eerst in 
1297 in Loenen aan de Vecht op een 4 holes baan met een hou-
ten bal en houten colf “wier voetingh met yseren beslaghe” 
gespeeld. Ook vertelde hij dat later, in Haarlem, Ruwaard  
van Beieren op 20 februari 1390 een stuk grond “buten den 
houtpoort” afstond om daar te colfen.

Het heeft even geduurd maar afgelopen zondag hebben de 
handbaldames van ZSC eindelijk weer eens in de hal gewon-
nen. Geconcentreerd bezorgden ze het sterker geachte Havas 
3 een 13-11 nederlaag.

eerste bal te slaan op de eerste 
hole. Tates bracht het er goed 
vanaf, want in twee slagen ver-
dween het balletje in de put. 
Zijn tegenstander had er een 
slag meer voor nodig, waarop 
Lancaster senior de opmerking 
maakte dat het heel verstan-
dig is om de gemeente te laten 
winnen.
 

Koning vrij naar het doel van 
de tegenstanders rende. Ze 
gaf een lange pass maar om-
dat de doelvrouw van Havas 
meer oog voor Koning had dan 
voor de bal, miste ze het leer 
dat tergend langzaam over de 
doellijn rolde, 1-4. Hierna was 
het eigenlijk alleen nog maar 
ZSC dat de lakens uitdeelde. 
Binnen vijf minuten was de 
stand bijna gelijk, met een 
sterke Daphina van Rhee die 
drie doelpunten op rij maakte, 

daarom in de verliezersronde 
doorgaan. Dat deed ze zo goed 
dat ze de volgende vier par-
tijen won met een prachtige 
bronzen plak als gevolg.

Basketbal
Alleen in de eerste tien minuten 
van het basketbalduel tussen 
de dames van FAC (Den Helder) 
en Lions was er sprake van een 
wedstrijd. In de eerste periode 
hadden de Zandvoortse dames 
nog een 11-15 voorsprong. Toen 
FAC in de tweede periode op 
volle oorlogssterkte aantrad, 
met onder andere de oud-
Oranje speelsters de zusters 
Maas, was het hek van de dam 
en stonden de Lions dames voor 
een onmogelijke opgave. Mede 
omdat de Helderse dames ook 
fysiek in het voordeel waren 
en dat voordeel met steun van 
de arbiters volledig mochten 
uitbuiten. Bij de basketwisse-
ling was de vier punten voor-
sprong al omgesmolten in een 
achterstand van 19 punten 
(39-20). Uiteindelijk werd met 
87-33 verloren, wat voor coach 
Johan Beerepoot geen onover-
komelijk zaak was: “Wij hebben 
gedaan wat we konden. Er zat 
niet meer in. Tegen een derge-
lijke sterke formatie kunnen wij 
nu eenmaal met onze lichte en 
kleine speelsters niet op.”  

De link naar het verleden van 
midgetgolf in Zandvoort werd 
zowel door Tates als door 
Lancaster gemaakt. Zo waren 
er midgetgolfbanen te vinden 
op de kop van de Zeestraat bij 
Kiefer en bij het voormalige ho-
tel Bouwes. Dat midgetgolf niet 
zomaar een spelletje is, blijkt uit 
een opmerking van Lancaster: 
“Voor kinderen is midgetgolf 
de eerste kennismaking met 
de golfsport, omdat coördi-
natie daarbij erg belangrijk is. 
Uiteraard gaat het ook om een 
stukje entertainment.” Lancaster 
vond dat een goede midget-
golfbaan ontbrak in Zandvoort.  
Met de opening van zijn baan 
hoopt hij dat de Zandvoorters 
de weg weten te vinden naar 
Open Golf Zandvoort. Meer 
informatie kunt u krijgen via 
www.opengolfzandvoort.nl of 
tel. 5715743.

vlak voor rust waren de partij-
en op gelijke hoogte, 7-7.

In het tweede bedrijf ging 
Zandvoort op dezelfde manier 
door en slaagde erin, vooral 
door fastbreaks van de razend 
snelle Naomi Kaspers en met 
dank aan de goede lange pas-
ses die de dames de laatste 
tijd van trainer Joop Boukes 
(die volgend seizoen door zijn 
broer Djurre bijgestaan wordt) 
hebben geleerd, om een voor-
sprong van 4 punten te nemen. 
Havas was helemaal stuk, voor-
al door het sterke Zandvoortse 
verdedigende centrale blok met 
Lucia v.d. Drift, Aniek de Buijzer 
en Martine Balk. Ze konden 
slechts met de grootste moeite 
aanhaken. Dat de Amsterdamse 
dames in de slotfase nog terug 
konden komen tot een verschil 
van twee doelpunten, daar 
hadden onze plaatsgenoten 
geen boodschap aan. De over-
winning en de punten bleven  
in Zandvoort! Daphina van Rhee 
scoorde 5 maal, Laura Koning, 
Martine Balk en Naomi Kaspers 
2, Asia El Bakkali en Angela 
Schilpzand ieder 1 doelpunt.

Geen doorkomen aan



Oranjestraat 12/7
Midden in het centrum van Zandvoort staat dit kleinschalige 
appartementcomplex (bouwjaar 2007) met inpandige 
parkeergarage, lift en bergingen. Het 2 kamer appartement op 
de bovenste verdieping is fraai afgewerkt met hoogwaardige 
materialen en geven de woning een luxe uitstraling.

• Absoluut een aanrader!
• Woonkamer en slaapkamer beschikken over een 
 eikenhouten vloer met een white wash toplaagje
• Geheel v.v. van dubbele beglazing en kunststof kozijnen
•  Woonoppervlakte ca. 78 m2 (excl. terras)

Vraagprijs: € 365.000,-- incl. parkeerplaats

nieuwbouw

nieuwe prijs
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Jan Sneijerplein 3
In de luwte van het centrum, aan een autovrij pleintje, staat dit 
vrijstaande woonhuis met oprit voor 2 auto’s, besloten tuintje, 
2 schuurtjes en 5 slaapkamers (waarvan 2 in het souterrain). 
Het huis is rond 1978 gebouwd, beschikt over 4 woonlagen en 
is zeker uw bezoekje waard.

• Sfeervolle woonkamer met balkenplafond
• Geheel voorzien van dubbele beglazing
• Begane grond beschikt over een plavuizenvloer 
• Woonopp. ca. 150 m� , perceelopp. 143 m�

Vraagprijs  €  475.000,--

Karel Doormanstraat 8/5
Licht en ruim 4-kamerappartement (± 100m�) aan de 
boulevard op de 3e etage gelegen. De lichte woonkamer met 
open haard heeft een geweldig uitzicht over strand en zee en 
biedt toegang tot het zonnige balkon op het zuidwesten. 

• Het complex is in 2006 & 2007 geheel geschilderd
• Berging in de onderbouw
• Op loopafstand van het station en centrum
• Woonoppervlakte ca. 100 m�

Vraagprijs: € 245.000,--

Passage 3/21
Zeer ruim en goed onderhouden appartement (ca. 115 m�) op 
de 5e verdieping met fraai uitzicht over de boulevard, strand 
en zee. Een woonkamer van bijna 50 m�, 2 slaapkamers, 
separate Miele keuken, moderne badkamer en een eigen 
garagebox maken het plaatje compleet. Het complex beschikt 
over 2 liften en is centraal gelegen t.o.v. het centrum en het 
historische station van Zandvoort.

• Geheel v.v. dubbele beglazing
• Berging in de onderbouw
• Woonoppervlakte ca.115 m� (excl. balkons).

Vraagprijs:  € 289.000,--

nieuwnieuwe prijs

De Ruyterstraat 2/6
Mooi gelegen, ruim 3-kamer hoekappartement (v.h. 4 kamers) 
aan de boulevard.  Vanwege de hoekligging op de 3e etage en 
de grote ramen aan 2 zijden is het uitzicht op strand, zee en 
boulevard prachtig te noemen. Het appartement is in 2005 
nagenoeg compleet verbouwd en is direct te betrekken. De 
wanden zijn strak gestuukt en er ligt een fraai lamelparket door 
het gehele appartement.

• Grotendeels kunststof kozijnen met dubbel glas
• Nieuw raam zijkant achter
• Inpandige berging 
• Woonoppervlakte ca. 90 m� 

Vraagprijs:  € 265.000,--

Jac. van Heemskerckstraat 67
Wonen aan zee met op loopafstand het strand, NS-station,
centrum en supermarkt. Dit goed onderhouden 3-kamer
appartement op de 4de, tevens hoogste etage van het complex 
met lift is ideaal gelegen! De woonkamer heeft prachtig zeezicht 
en een ruim balkon (ZW) Het complex is in 2005/2006 geheel 
gerenoveerd en beschikt over een eigen parkeerterrein. 
De inpandige garage (6.00 x 3.85) met elektrische deur wordt 
separaat te koop aangeboden.

• Geheel v.v. hardhouten kozijnen en dubbele beglazing
• Woonoppervlakte ca. 90 m�

Vraagprijs :  € 299.000,--  appartement
 €   37.500,--   garage

nieuwe prijs nieuwe prijs


