
Zandvoortse 

Adri v.d. Bos, eigenaar van strandpaviljoen Ganpati op het 
naaktstrand, gaat zijn paviljoen voorlopig nog niet opbouwen. 
V.d. Bos wil eerst de kat uit de boom kijken in verband met het 
gebrek aan zand dat het naaktstrand al een paar jaar plaagt.

De commissie Raadszaken heeft twijfels over de vernieuw ing  
van het opnieuw instellen van de Wet Voorkeursrecht  
Gemeente in het Middenboulevardgebied. Dat werd dinsdag-
avond duidelijk. Minder problemen had de commissie met  
de toeristische plannen voor de zomer en wethouder  
Bierman hoeft ook in de komende twaalf maanden niet in 
Zandvoort te wonen.
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De Mannetjes
Redding naaktstrand

‘Als ze de eigenaren van 
de paviljoens maar geen 
zand in de ogen strooien’

Courant 

op rij, een groot bedrag moet 
neertellen om het benodigde 
zand uit zee te moeten halen. 
Aan het begin van het vo-
rige seizoen leverde dat hem 
een schadepost op van circa  
€ 12.000 en is hij, evenals een 
aantal collega’s, gedeeltelijk 
door de gemeente gecompen-
seerd. V.d. Bos geeft aan dat hij 
voorlopig geen interviews wil 
geven over de situatie.

Compensatie
Volgens Wim Fischer, voor-
zitter van het Ondernemers 
Platform Zandvoort (OPZ) en 
tevens strandpachter op het 
naaktstrand, is er vorig jaar 
door de gemeente een com-
pensatieregeling getroffen 
met de drie pachters die het 

worden aangenomen is nog 
maar de vraag. Tijdens de dis-
cussie werd duidelijk dat de 
Ouderenpartij OPZ de minste 
moeite heeft met het voorstel. 

door Joop van Nes jr.

De collega’s naast van V.d. Bos 
zijn wel al aan het bouwen. 
Een enkele heeft zelfs ternau-
wernood de storm van twee 
weken geleden doorstaan. 
V.d. Bos geeft aan dat hij het 
te gevaarlijk vindt om nu al te 
bouwen en het zou zomaar 
weggegooid geld zijn als hij 
nu weer, voor het tweede jaar 

Of de herbevestiging van de 
Wet Voorkeursrecht Gemeente 
vandaag (donderdag) zon-
der slag of stoot door een 
meerderheid van de raad zal 

meeste schade hadden gele-
den. Wat de precieze regeling 
is weet hij niet maar hij vindt 
wel dat er voor alle pachters 
op het naaktstrand dezelfde 
regeling getroffen zou moe-
ten worden. Ondertussen zit 
de gemeente niet stil. Zeer 
onlangs hebben de drie meest 
benadeelde strandpachters 
een compensatie gekregen, 
zij het een kleine. Dit moet 

Voor de twee andere coalitie-
partijen, VVD en PvdA, blijven 
er net als voor oppositiepartij-
en CDA, SP, Groen Links en GBZ 
de nodige twijfels. Er zal bij 
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Actueel P7 Film over Zandvoort
Cultuur P11 Knipscheerorgel

Auto Strijder
Zandvoort

ExclusiEf DEalEr:

rOBErTO   
caValli

Zandvoort Optiek

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

Zie onze advertentie op de achterpagina 

Het complete verkeersbesluit Runner’s 
World Zandvoort Circuit Run 2008
Wat gebeurt er in uw straat? 
U leest het in de gemeente-advertentie. 

Ganpati bouwt nog niet

Twijfels over voorkeursrecht

bij hoge uitzondering en als 
een éénmalige geste van het 
gemeentebestuur worden 
gezien en heeft volgens de 
gemeente geen precedent 
werking. Ook is wethouder 
Wilfred Tates druk bezig om 
het een en ander voor de be-
veiliging van het naaktstrand 
te verzorgen. 

een aantal partijen nog flink 
wat overleg nodig zijn voor er 
ingestemd kan worden. 

De situatie op het naaktstrand was hachelijk op 2 maart

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

•	Heel tijgerwit € 1.75
•	Duivekater € 1.95
•	Paasbrood met of zonder spijs  
 € 5.95
•	Weekend paastaartje advocaat  
 slof € 7.95
•	Div. soorten paaschocolade  
 vanaf € 3.95

Wij wensen u 
prettige paasdagen

Wij zijn 
beide paasdagen geopend

vervolg op pagina 3

vervolg op pagina 3

Autosport P23 Paasraces
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Column

is Pasen dit jaar wel erg vroeg. 
Het heeft te maken met de 
volle maan op de eerste zon-
dag na de lente. De donkere 
winter is voorbij. Het leven 
begint opnieuw. Daar zijn de 
vogels al druk mee bezig. Ze 
zoeken kieskeurig hun huisje 
uit en de merels zingen in de 
vroege morgenstond hun 
vrijgezellenlied. In mijn tuin 
komen overal de vaste plan-
ten schuchter uit de aarde 
en de kale takken lopen uit. 
Net zoals Pasen begint de 
natuur veel te vroeg.
De kerstspullen heb ik nog 
maar net opgeruimd of mijn 
geverfde eieren kunnen uit 
de kelder. Ze liggen in een 
kartonnen doosje broederlijk 
naast de kerstballen. Deze 
eieren heb ik lang geleden 
samen met mijn kinderen 
uitgeblazen en mooi beschil-
derd. Straks is deze eierenac-
tiviteit ook een leuke bezig-
heid met de kleinkinderen. 
Want eieren en Pasen horen 
onomstotelijk bij elkaar. Net 
zoals de palmpasenstokken, 
de paashaas en de paas-
vuren. Verleden jaar was 
er op paaszaterdag bij de 
Agathakerk een heus paas-
vuur. Voor de kerkdeur stond 
een vuurkorf met een bran-
dend vuur. Als teken dat het 
duister plaats maakt voor 
het lichtend vuur. 
Of er donderdag 20 maart 
vele duistere zaken wor-
den belicht tijdens de extra 
raadsvergadering, dat weten 
we pas na de Pasen. Het is 
wel een rare dag voor een 
vergadering. Want op witte 
donderdag herdenken chris-
tenen wereldwijd het Laatste 
Avondmaal. Het gesprek dat 
de discipelen daar voerden, 
moet intens zijn geweest. Zo 
te zien zijn de agendapunten 
van 20 maart dusdanig dat 
er ook goede en verhelde-
rende gesprekken gevoerd 
gaan worden. Een ding is 
wel duister en dat zijn altijd 
de besloten gedeelten. Maar 
laat ik niet, net zoals de lente 
en Pasen, te vroeg zijn met 
mijn opinie. Want een half ei 
is altijd beter dan een lege 
dop.

Nel Kerkman

Volgens mij…

Cartoon  Hans van Pelt

Waterstanden

maart Hoog 
water

Laag 
water

Hoog 
water

Laag 
water

Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do

02.39
-
-
-
-
-
-
-

20
21
22
23
24
25
26
27

10.30
00.35
0 1 .1 6
00.04
00.45
01.24
02.00
02.14

1 4 . 5 9
0 3 .1 9
03.55
04.29
05.01
0 5. 3 5
06.05
06.36

-
1 1 . 0 4
1 1 . 4 4
1 2 . 2 5
13.04
1 3 . 3 5
13 .54
14 .35

-
15.36
16.09
16.46
17.20
1 7. 5 1
1 8 . 2 1
18.49

Hoog 
water

Burgerlijke stand
8 MAArt - 14 MAArt 2008 
Geboren:
Puck Lieve, dochter van: Cornelissen, Martijn en: Koenen, 
Carolien Maria Johanna Elisabeth. 
Shay Alon, zoon van: Lefferts, Michaël Bertus Johannus 
en: van Kuik, Fabiënne Nicole. 
Ondertrouwd:
Yen, Shen Loong en: Chen, Amy Christen.
Mekhchane, Hicham en: El Khattabi, Siham. 
Gehuwd:
de Haan, Michel en: Zijlstra, Manon Lioni.
Overleden: 
Koper geb. Koper, Lena, oud 90 jaar.
van den Brom geb. Cauwels, Magdalena Maria, oud 65 
jaar.
Klinkert geb. Wasserfall, Eleanor Caroline, oud 65 jaar.
Serry, Norbert Herman, oud 84 jaar.
Koenderman geb. Cornet, Vera Hendrika Johanna, oud 
52 jaar.
van der Heijdt, Willem Johannes, oud 87 jaar. 

Strandpaviljoen 23

Tel. 023 571 57 07
Keuken dagelijks geopend

Stukje mediterranée aan zee

Weer of geen weer
altijd gezellig!

Keuken iedere avond geopend 
Voor reserveringen: 023-5713200

www.beachclubtien.nl 

Gastheer voor Roemenen

gemeenten hun zeggenschap 
over de stranden zijn verloren 
en de verantwoordelijkheden 
terecht zijn gekomen bij de 
Roemeense evenknie van onze 
Rijkswaterstaat.

Het advies, waar vooral gele-
genheidsreisleider en oud-wet-
houder Michel Demmers zich 
hard voor heeft gemaakt, luidt: 
richt een samenwerkingsver-
band op met zo veel mogelijk 
partijen. Probeer voorts de ge-
dachten te stimuleren dat al-
leen samenwerking tussen alle 
betrokkenen tot resultaat kan 
leiden. Zandvoort gold daarbij 
als praktijkvoorbeeld waarover 
Demmers uiteraard veel kon 
vertellen. Hij begeleidde de 
groep ook naar het eerste jaar-
rondpaviljoen, dat in feite het 
symbool is van samenwerking 
tussen partijen die eigenlijk 
met elkaar conflicteren.

Tijdens de eerste ontmoeting 
benadrukte Meijer de positie 
van Zandvoort als toeristische 
plaats en de constante zorg om 
het beheer van wellicht conflic-
terende belangen. “De druk op 
de openbare ruimte is enorm. 
Ga maar na: Zandvoort is een 
badplaats die jaarlijks vele mil-
joenen gasten ontvangt en er 
wonen ook nog eens 17.000 
mensen”, zei hij.

Het bezoek van de Roemenen 
is onderdeel van een al ruim 
twee jaar lopend project dat is 
georganiseerd door het minis-
terie van Buitenlandse Zaken 
en VNG International en waar-
bij het Hoogheemraadschap 
Rijnland bestuurlijk trekker 
is. Reden tot het reiken van 
deze helpende bestuurshand 
is de veranderende wetgeving 
in Roemenië geweest. Deze 
houdt onder andere in dat 

De Roemeense delegatie wordt door burgemeester Meijer verwelkomd

8
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DonDerDAg 20 MAArt: Witte Donderdag
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
19.30 uur ds.mr. J.W. Verwijs      
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht 
19.00 uur pastores D. Duijves en C. van Polvliet

VrijDAg 21 MAArt: goede Vrijdag
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
19.30 uur ds.mr. J.W. Verwijs      
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht 
10.00 uur pastores D. Duijves en C. van Polvliet
RK Parochie Antonius & Paulus, 
Sparrenlaan 9, Aerdenhout 
15.00 uur pastores D. Duijves en C. van Polvliet

ZAterDAg 22 MAArt
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht 
22.30 uur pastores D. Duijves en C. van Polvliet
RK Parochie Antonius & Paulus, 
Sparrenlaan 9, Aerdenhout 
20.00 uur pastores D. Duijves en C. van Polvliet

ZonDAg 22 MAArt: Eerste Paasdag
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur ds.mr. J.W. Verwijs      
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht 
10.30 uur pastor D. Duijves 
RK Parochie Antonius & Paulus, 
Sparrenlaan 9, Aerdenhout 
10.30 uur pastor C. van Polvliet

Kerkdiensten

Zijn geest wilde wel door, maar zijn 
lichaam was op.

Op 91 jarige leeftijd is onze zorgzame, creatieve 
vader, grootvader en overgrootvader overleden

Sijmen Alberts Antonides
~ Sam ~

Weduwnaar van Anna Lucina Huisman

Edam 05-02-1917                    Hoofddorp 13-03-2008

 Coby en Bert
  Eric en Patricia
   Ruben, Dante
  Olga

 Bert en Jacinta
  Tormo, Arthur, Sanja

 Marja en Johan
  Ronald en Anne
   Hannah, Sam
  Marcel en Ingrid
     Vincent, Esmee

 Marten en Rita
  Raymond

Correspondentieadres :
Fam. M. Antonides
Van Lennepweg 2-06
2041 LG Zandvoort

De begrafenisplechtigheid heeft inmiddels 
plaatsgevonden.

Vorige week vrijdag heeft burgemeester Niek Meijer een de-
legatie uit een Roemeense badplaats ontvangen. De delegatie 
bestond uit bestuurders, ondernemers en inspecteurs en was 
hier op uitnodiging van de Vereniging der Nederlandse Ge-
meenten (VNG). Zij kwamen in Zandvoort kijken hoe er met 
tegengestelde belangen in een moderne badplaats moet wor-
den omgegaan.

ter beschermd maar volgens de 
deskundigen is het effect pas na 
circa één jaar merkbaar.

Tegelijkertijd wil de wethouder 
kijken of er in de contracten met 
de pachters van het naaktstrand 
niet het een en ander zou moe-
ten veranderen. Bijvoorbeeld zou 
een flexibel opbouwmoment 
kunnen gaan gelden. Dan kan 
een pachter de stormen afwach-
ten en een stuk veiliger kunnen 
opbouwen. Dat Ganpati voorlo-
pig niet gaat bouwen, ontheft 
hem volgens de gemeentelijke 
woordvoerder overigens niet 
van het betalen van de huur.

Op palen
Het is het gemeentebestuur 
een lief ding om de veilig-
heid zoveel mogelijk te waar-
borgen. Zo is Tates met het 
Hoogheemraadschap van 
Rijnland in conclaaf om er voor 
te zorgen dat de paviljoens op 
het naaktstrand op palen mogen 
worden gebouwd en dat de fun-
dering daarvoor ’s winters niet 
weg hoeft te worden gehaald. 
Tevens wist de wethouder te 
vertellen dat er in de komende 
maand juni door Rijkswaterstaat 
een aanvang wordt gemaakt 
met een vooroeversuppletie. 
Hierdoor wordt het strand be-

Vervolg voorpagina Ganpati
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Mogelijk toch weer Tuktuks komende zomer

fiets- of velotaxi, het beschik-
baar stellen van fietsen voor 
gebruikers van het openbaar 
vervoer en het laten rijden van 
een toeristisch treintje. Ook het 
aantrekken van verkeersbege-
leiders tijdens drukke zomer- 
en evenementendagen is in 
het plan opgenomen. De totale 
kosten van het plan, waarvan 
de beide fietsonderdelen ve-
lotaxi en ov-fiets en mogelijk 
ook de Tuktuk in samenwer-
king met NS worden uitge-
voerd, kost totaal € 79.000, 
waarvan de raad eerder al  
€ 50.000 had gevoteerd. De  
extra kosten zouden vooral 
noodzakelijk zijn om het trein-
tje te laten rijden. Aan het 
treintje is echter ook een draai-
molen en een kassabus, waar 
vanuit ook consumpties ver-
kocht mogen worden, verbon-
den. De exploitant die ook ac-
tief is in Scheveningen heeft de 
gemeente gevraagd de draai-
molen op het Badhuisplein te 
mogen plaatsen. Een probleem 
is echter dat de gemeente 
slechts toestemming mag ge-
ven voor één maand en niet 
voor drie zoals de exploitant 
wil. Wethouder Tates zegde toe 
te zullen proberen deze zaak op 
te lossen door de draaimolen te 
verplaatsen. 

De twijfel wordt onder meer 
veroorzaakt door de voorzit-
ter van de Vereniging van 
Eigenaren Bouwes Palace, 
Erwin van der Slik, die in zijn 
inspraakbeurt melding maakte 
van het feit dat door informa-
tie van gemeenteambtena-
ren aan toekomstige kopers 
en makelaars van panden die 
niet onder de regeling vallen of 
daarvan vrij zijn gegeven, pro-
blemen heeft opgeleverd bij 
de verkoop. Ook uitte VVD’er 
Jerry Kramer twijfels over de 
beslissing om niet tegen de 
afwijzing van de provincie van 
het door de raad aangenomen 
bestemmingsplan in beroep te 
gaan. Wethouder Bierman leg-
de dinsdagavond omstandig 
uit hoe de vork in de steel zat. 
Hij zegde onder andere toe de 
problemen die vanuit Bouwes 
Palace zijn gesignaleerd op te 
nemen met de betrokkenen en 
hun makelaars.

Toeristisch plan
In het kader van goede toe-
ristische voorzieningen pre-
senteerde wethouder Tates 
een plan om Zandvoort vooral 
intern beter bereikbaar te 
maken. De plannen omvat-
ten het weer laten rijden van 
de Tuktuks, maar ook van een 

Vervolg voorpagina Politiek
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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)

het vak. We willen allemaal 
een mooi product uit een stuk 

deeg maken.” Broodbakken 
is ambachtelijk werk. Veel 
wordt nog met de hand 
gedaan. “Ons Franse stok-
brood”, vertelt een andere 
medewerker aan de vele 
toehoorders, “wordt ge-
maakt van speciaal Frans 
meel. En ik kan je zeggen 
dat dit toch even lekker-
der smaakt dan die uit 
de supermarkt.” Bakkerij 

van Vessem & Le Patichou 
telt twaalf winkels in de regio. 
Meer dan een eeuw geleden 
begon Jacob van Vessem zijn 
eerste bakkerij. Jos Huijbregts 
is nu de 4e generatie bakkers-
zonen.

Kunstenaars gezocht
De Lokale Raad van Kerken 
heeft in 2008 weer besloten 
om een tentoonstelling te 
organiseren. Evenals de drie 
vorige jaren kunnen kunste-
naars vanuit Zandvoort t/m 
Aerdenhout hun beeldhouw-
werken, schilderijen, fotower-
ken en poëzie inleveren. Dit 
keer is het thema ‘Mens durf 
te leven’, uiteraard moet het 
werk voldoen aan het gekozen 
thema. De tentoonstelling is 
vanaf 5 juli t/m 30 augustus 
en de kunstwerken worden dit 
jaar alleen in de Zandvoortse 
R.K. Agathakerk, geëxposeerd. 

Voor informatie en deelna-
me aan de tentoonstelling 
kunt u zich voor maandag 
2 juni 2008 aanmelden 
bij Marina Wassenaar 
(tel. 5712861, e-mail: f2hj-
wass42@hetnet.nl) of Nel 
Sandbergen (tel. 5712196, 

e-mail: hsandbergen@hetnet.
nl). De kunstcommissie hoopt 
weer op veel aanmeldingen 
voor deze succesvolle activi-
teit!

Grand Prix marathon
Nog nooit is er een estafette-
marathon op een Grand Prix 
Circuit in de wereld gelopen. 
Rotaryclub Zandvoort maakt 
dit op 30 maart mogelijk in 
nauwe samenwerking met Le 
Champion. Om 11.00 uur star-

ten er 25 teams die 10 ron-
den van 4,2 kilometer gaan 
lopen.Een van de teams die 
deelnemen aan de estafette 
bestaat uit 10 kanjers van de 
Zandvoortse Agathakerk. Het 
zijn: Joost Beliën, Gert Jan 
Bluijs, Dick Bos, Luc de Bruin, 
Wendy van Gemert, Wim 
Kluijskens, Leonie Peeters, 
Clemetine van Polvliet, Paul 
van der Smaal en Charissa 
Zonneveld. Met z’n allen lo-
pen ze voor drie goede doelen. 
Het startschot wordt door 
Yvonne van Gennip gegeven. 
Mis dit spektakel niet!

Goedgekeurd
Het gevelbordje dat aan-
geeft dat het Zandvoort 
Museum een geregistreerd 
museum is, mag weer blijven 
hangen. Want na vijf jaar is 
het Zandvoorts museum op-
nieuw herijkt. Het doel van 
de herijking is om te beoor-
delen of het museum nog 
steeds voldoet aan alle ba-
siseisen die zijn vastgelegd 
in het reglement museumre-
gistratie van de Nederlandse 
Museumvereniging (NMV). 
Het certificaat betekent ook 
dat ons culturele erfgoed in 
vertrouwde handen is van 
museumbeheerder Sabine 
Huls, die terecht trots is met 
dit resultaat. Het museum 
is zeker een bezoekje waard 
en, als u er dan toch bent, 
loop dan gelijk ook even 
langs de tentoongestelde 
Kinderkunstlijn die in de 
expositieruimte te bewon-
deren is.

Open dag  
Bent u geïnteresseerd in 
hoe bomschuiten op schaal-
model gemaakt worden bij 
de Zandvoortse Bomschuit 
Bouwclub? Dan bent u van 
harte welkom op zaterdag 
29 maart van 14.00 tot 17.00 
uur bij het clubhuis aan de 
Tolweg 10a. Tijdens de gezel-
lige open dag kunt u allerlei 
informatie krijgen. Ook zijn 
er diverse modellen van 
bomschuiten en verdwenen 
gebouwen te bewonderen. 

Metamorfose 
van gezicht én interieur 

Paaspuzzel week 3

Op 14 maart jl. kon men bij Parfumerie Moerenburg profite-
ren van zowel een make-over door de bekende sterrenvisa-
gist Mari van de Ven als van interieuradviezen door Hubert 
van Keulen. Naast vaste klanten waren ook exclusief twee 
lezeressen van de Zandvoortse Courant uitgenodigd om dit 
spektakel te ondergaan. 

Deze week staat het laatste deel van de 
driedelige paaspuzzel in de krant verbor-
gen. Voeg de uitkomst van deze week toe aan 
die van de afgelopen twee weken en de drie 
zinnen vormen bij elkaar de oplossing van de 
puzzelactie. 
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’s Morgens was Dominique 
Buis, werkzaam in de verple-
ging in het Huis in de Duinen, 
de gelukkige om door Mari 
onder handen genomen te 
worden. Deze vakman pur 
sang kan met recht de ‘huis-
visagist’ van Pour Vous ge-
noemd worden. Hij heeft een 
contract bij dit concern en 
voorziet, naast deze make-
overs in de diverse zaken, ook 
de vele fotomodellen van dit 
blad van een prachtige look. 
Dominique was na afloop 
van de drie kwartier durende 
behandeling zeer tevreden 
over het mooie resultaat. Alle 
gebruikte schoonheidspro-
ducten werden genoteerd, 
opdat zij zich eventueel in de 
toekomst ook thuis zo kan 
verfraaien.

U kunt uw complete oplossing inleveren bij 
Bruna Balkenende aan de Grote Krocht of aanleveren via e-mail: 
paasactie@zandvoortsecourant.nl. Vermeld bij uw oplossing 
altijd uw naam, adres en telefoonnummer. Onder de goede 
inzendingen worden mooie prijzen verloot. 

1e Prijs: LadyTalk shopper met inhoud 
t.w.v. €150 + een jaar lang gratis lid van LadyTalk 
(het leukste vrouwenplatform van Nederland). www.ladytalk.nl.
2e Prijs: 2x bloemenbon van Bloemenhuis Bluijs à €15
3e Prijs: 3x boekenbon van Bruna Balkenende à €10

Maart
Artiestengala: Het Kika Gala in Beach 
Factory Centerparcs. Aanvang 18.30 uur 
Paasraces Circuit 
Paaseieren zoeken: 
bij Parnassia aan Zee. 
10.00-11.00 uur. De paashaas heeft 
voor ieder kind een presentje
Kadobraderie 
met kinderattractie Gasthuisplein
Dance behind the Beach: 
Maandelijks dansfestijn in 
De Krocht, aanvang 20.00 uur
1e Runner’s World Zandvoort Circuit 
Run 2008 Circuit, strand, centrum 
Zondagmiddagconcert: 
Voorstelling van muziekschool ‘Jeugd’ 
in Nieuw Unicum, 14.00-16.00 uur
New Wave muziekschool: 
Uitvoering in Nieuw Unicum. 
Aanvang 14.00 uur, toegang gratis

Paaseieren zoeken bij 
Skyline

Het is zo langzamerhand een 
traditie geworden want voor 
de achtste keer op rij organi-
seert strandpaviljoen Skyline 
(13) op tweede paasdag het 
paaseieren zoeken. Vanaf 
12.00 uur kunnen de klein-
sten onder leiding van de 
paashaas weer op zoek gaan 
naar de felgekleurde eieren. 
Natuurlijk is er ook weer een 
gouden ei waar een speciale 
prijs op staat. Overigens zijn 
alle andere eieren goed voor 
een presentje. Voorafgaande 
aan het zoeken kunnen de 
ouders genieten van een 
paasontbijt, waar wel voor 
gereserveerd moet wor-
den. Reserveren kan via tel. 
5714525 maar let op: vol = 
vol! Het paaseieren zoeken 
staat open voor kinderen tot 
en met 8 jaar.

Smakelijke open dag

Ruim 4000 bezoekers kwa-
men af op de open dag van de 
actieve bakkerij Van Vessem 
& Le Patichou. Bakker Marco 
van Scheijndel staat in de 
broodbakkerij met zijn han-
den rozijnen en hazelnoten 
door het deeg te woelen. “Bij 
het brood zijn we 24 uur per 
dag in de weer”, zegt hij. Hij 
klaagt echter niet. “Vorig jaar 
zijn we uitgekozen tot de bes-
te bakker van Nederland. We 
hebben allemaal passie voor 

Mari van de Ven wordt gadegeslagen door Dennis Moerenburg

Vrijdag 21 maart
Crossover band
Dance classic coverband

aanvang: 21.30 uur

2e Paasdag 

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

aanvang 11.30 uur - Reserveer tijdig

PAAS 
PUZZEL 
2008!

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

PAASBRUNCH
2e paasdag vanaf 12.00 uur 

€ 34,00

Amuse
***

Roos van huisgerookte zalm
appelpiccalilly, mandarijnolie, haringkaviaar

***
Aspergebouillon

met gedroogde serranoham 
***

Snoekbaarsfilet in tomatenbouillon en basilicum
Gecarameliseerde venkel, pommes maître d’hôtel, citroencrème

of
Wieringerweide-rund

pommes fondant, gepofte sjalotjes in rode wijn, verse erwtjes
***

Paasliefde
zachte mousse van caramel, advocaat, 

Amaretto, room en mascarpone

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

In de middag kwam Tonny Drost 
op de stoel zitten. Een totaal 
ander type (en brildragend) 
dan Dominique; ook dan blijkt 
Mari –met vooral het accent 
op de ogen - een knap staaltje 
metamorfose teweeg te bren-
gen. Jammer dat alles ’s avonds 
laat weer weggepoetst moest 
worden! Enigszins teleurge-
steld waren de beide dames 
wel over het feit, dat door een 
misverstand de eveneens aan-
gekondigde haarstyling geen 
doorgang vond. 

Dennis Moerenburg en zijn me-
dewerkers hebben met deze ac-
tie, waarbij ook grif gebruik ge-
maakt werd van de vele tips qua 
interieur van Hubert van Keulen, 
hun klanten  een zeer gewaar-
deerde dienst bewezen. 
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Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Café Oomstee

Zaterdag 22 maart

Karaoke
Disco & Dance
aanvang 21.00 uur

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

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 
06-1139 1478

of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Elke week de krant 
online lezen?
Kijk op www.zandvoortsecourant.nl 

28, 29 en 30 maart
Tien over rood toernooi

28 en 29 maart aanvang:    19.00 uur
zondag 30 maart aanvang: 12.30 uur

Buureweg 5 – Zandvoort
Dinsdags gesloten
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naam kunnen contracteren 
waaronder: Sven Duijff, Marc 
Benz, Popstar Tessa en Henry. 
Tevens zal de zanger Alex 
aanwezig zijn, bekend van de 

hit ‘Een bossie rode 
rozen’. De eindstand 
van de fundraising 
zal rond 23.30 uur 
b e k e n d g e m a a k t 
worden.

Van Buuringen, die 
tevens bij onze lo-
kale omroep DJ is, 
heeft burgemees-
ter Niek Meijer 
uitgenodigd om 
de opening op zich 
te nemen, wat hij 
toegezegd heeft. 
Het grootste deel 
van de circa 800 
kaarten is onder-
tussen verkocht. Er 
zijn nog een kleine 
honderd kaarten à  
€ 10 per stuk te koop  

bij de Bruna in de Grote  
Krocht en bij Used Products 
Haarlem. Meer informatie 
vindt u op www.artiestengala- 
zandvoort.tk.

Morgen gaan om 17.30 uur de deuren van de Beach Factory van 
Center Parcs open voor het eerste Zandvoortse artiestengala 
voor Kika, het Kinderkankerfonds. Kika (Kinderen kankervrij) 
werft fondsen die ten goede komen aan de zeven Nederland-
se kinderkankercentra. 
Organisator Roy van 
Buuringen wil met zijn 
artiestengala aandacht 
schenken aan deze ver-
schrikkelijke kinder-
ziekte. Hij weet zich ge-
steund door een groot 
aantal sponsorende 
ondernemers uit Zand-
voort en daarbuiten.

Op last van de arbeidsinspectie heeft de aannemer die de Zand-
voortselaan bij station Heemstede-Aerdenhout reconstrueert, 
het werk tijdelijk stil moeten leggen. De veiligheid van de 
werknemers kon niet naar behoren worden gerealiseerd.

De deuren van Nieuw Unicum stonden wagenwijd open tijdens 
de Landelijke Open dag op 15 maart. Om het half uur werden 
bezoekers langs diverse behandelafdelingen rondgeleid.

Zondag 30 maart vindt de allereerste Runner’s World Zand-
voort Circuit Run plaats. Vele hardloopliefhebbers hebben zich 
inmiddels ingeschreven voor een parcours dat over het legen-
darische circuit loopt.

Kika artiestengala in Beach Factory

Nachtelijke verkeershinder op Zandvoortselaan

Thys Ockersen 
wil film over Zandvoort maken

Verkeersmaatregelen tijdens Circuit Run

Onze oud-plaatsgenoot 
Monique van der Werff, 
waarvan elders in deze 
krant een interview 
staat, zal samen met Van 
Buuringen de presentatie 
op zich nemen. Van der 
Werff is vooral bekend 
door haar rol van Taffie die zij 
speelde in de serie en de films 
van ZOOP. Ook speelde zij de 
hoofdrol in de film Loverboy. 
Tevens was zij deelnemer aan 

Het werk zal nu, in ieder geval 
tot en met vrijdag 21 maart, 
in de nachtelijke uren wor-
den voortgezet. Daardoor 
zal er voor het verkeer van en 
naar Zandvoort enige hinder 
ontstaan. Het verkeer wordt 

“In ons dorp is al veel ver-
anderd en er staan nog een 
groot aantal ingrijpende 
wijzigingen van het dorps-
beeld op de rol. Denk maar 
aan de Middenboulevard en 
het Louis Davids Carré, maar 
ook in Noord is het beeld op 
een aantal plaatsen al ingrij-
pend gewijzigd”, zegt Thys 
Ockersen, die een zeer ruime 
ervaring heeft met het maken 
van documenten zoals hij deze 
nu voor ogen heeft.

“Zo een film moet je niet zien 
als een toeristisch propagan-
dafilmpje van een kwartiertje. 
In de opzet die ik voor ogen 
heb gaat het om een film van 
maximaal 90 minuten, maar 
minimaal een uur. De film 
moet een beeld weergeven 
van de Zandvoortse samenle-
ving zoals die nu is, maar kan 
ook plaats bieden aan wat er 
in het verleden gebeurd is. Het 
gaat dus niet alleen om beel-
den van nu maar mogelijk kun-
nen er ook historische beelden 
uit de vorige eeuw in worden 
verwerkt”, schetst Ockersen 
zijn plannen die hij onlangs 
voorlegde aan de raadscom-
missie Projecten & Thema’s. 
De commissieleden keken 
met grote interesse naar zijn 
plannen en B&W wordt gead-
viseerd om met Ockersen, die 
onlangs een film produceerde 
over de bouw van een molen 
die vorig jaar aan de Zaanse 
Schans herrees, om de tafel te 
gaan zitten.

“Met een dergelijk document 
kun je alle kanten op. Je kunt 

Volgens de kenners heeft de 
Runner’s World Zandvoort 
Circuit Run alle kans om uit te 
groeien tot een echte klassie-
ker. Zandvoort mag blij zijn dat 
dankzij de inspanning van ve-
len het merk Zandvoort voort-
aan verbonden wordt met dit 
sportieve evenement. Niet 
voor niets ging de gemeente-

de eerste editie van ‘So you 
wanna be a popstar’.

Van Buuringen heeft een 
aantal artiesten van redelijke 

met behulp van verkeersre-
gelaars om en om over één 
rijban gedirigeerd. Omdat 
de tijd tussen 20.00 uur en 
05.00 uur geldt als verkeers-
luw, is voor deze werkwijze 
gekozen. Een woordvoerder 

er bijvoorbeeld deeldocu-
mentaires van maken. Denk 
maar eens aan de bouw en 
afbraak van het Louis Davids 
Carré waar over een aantal 
maanden het restaurantje 
van Harry en Toos gesloten 
zal worden. Of aan het cul-
ture leven met de jubilea van 
De Wurf en toneelvereniging 
Wim Hildering. Maar ook de 
komende ontwikkelingen op 
het strand en de bouw van 
de nieuwe muziektent kun-
nen worden vastgelegd”, zegt 
Ockersen enthousiast.

Thys heeft als werktitel geko-
zen: ‘Zandvoort bij de Zee’. Hij 
plaatst de film in het kader van 
‘ontwaken’. Het zal een beeld 
geven van de vroege ochtend 
tot de late avond; van het uit-
zetten van de strandstoelen, 
de eerste koffiedrinkers op 
de terrassen, de winkels die 
klaar gemaakt worden voor 
de verkoop, de haringkarren 
die uitrukken en de mensen 
die hun hond uitlaten. In de 
film zullen heden en verleden 
door elkaar lopen. Het gaat be-
slist niet om een promotiefilm, 
maar een documentaire die de 
aardige kanten van Zandvoort 
weergeeft, maar ook een iro-
niserend beeld geeft van 
Zandvoort en de Zandvoorters. 
Thys Ockersen denkt voor zijn 
professioneel opgezette en 
uit te voeren film een bedrag 
van circa € 60.000 nodig te 
hebben. Hij hoopt dat zowel 
de gemeente, de organisaties 
en het bedrijfsleven bereid zijn 
aan zijn film hun bijdrage te 
leveren.

raad op 4 maart akkoord met 
het beschikbaar stellen van 
een flinke startsubsidie voor 
het evenement (€ 20.000). 
De gemeente ziet graag de 
Runner’s World Zandvoort 
Circuit Run goed uit de start-
blokken komen. 

Het parcours van de 12 km. 

van de gemeente Heemstede 
gaf tevens aan dat de asfal-
teringswerkzaamheden, die 
gepland staan voor de week 
van 21 april, ook tijdens de 
nachtelijke uren zullen plaats-
vinden met dezelfde overlast 
voor het verkeer van en naar 
Zandvoort. Over de werk-
zaamheden die tussen deze 
datums uitgevoerd moeten 
worden, kon men nog geen 
mededelingen doen.

loop, loopt over het circuit, over 
het strand en door een aantal 
straten in het westelijke deel 
van Zandvoort. Langs deze 
route zullen op verschillende 
plaatsen dranghekken wor-
den geplaatst, voorzien van 
verkeersbord C01 (gesloten in 
beide richtingen). Dit levert 
tussen circa 11.30 uur en 14.15 
uur stremmingen voor het ver-
keer op. In de officiële gemeen-
telijke publicatie in deze krant, 
op pagina 20, wordt exact aan-
geven wat de verkeersmaatre-
gelen zullen zijn.

Thys Ockersen

Brederodestraat 8B  Zandvoort

•	 Zeer	luxe	3-kamer	appartement	in	uitstekende	staat	met	o.a.	luxe	keuken,	
luxe	badkamer,	ruim	balkon	en	garage!

•	 Gelegen op de 2e verdieping van het in 1995 gerealiseerde appartementen
complex “Brederode”;

•	 Rustig gelegen aan de rand van het “Groene Hart” van Zandvoort, op loop
afstand van strand, zee, duinen en centrum;

•	 Entree via trap of lift, royale hal,  zonnige living met aangrenzend eetgedeelte 
en schuifpui naar balkon, luxe open keuken voorzien van div. inbouwappara
tuur, luxe badkamer met douchecabine, wastafel meubel en design radiator,  
2 slaapkamers, bijkeuken;

•	 Balkon gelegen op het (zuid)oosten;
•	 De garage bevindt zich in de ondergelegen afgesloten parkeergarage;
•	 Gestuukte wanden en plafonds, stijlvolle marmeren vloeren door gehele woning 

(m.u.v. slaapkamers: karpet) en hardhouten paneeldeuren door gehele woning;
•	 Een zeer luxe appartement dat helemaal af is en in een perfecte staat verkeert;
•	 Ideaal appartement voor 55+: u hoeft alleen nog te verhuizen!
•	 Woonoppervlakte: ca. 100 m², inhoud ca. 220 m³.

 

BEL 023 – 5 731 999

www.vrijehuizenmarkt.nl

Nick	ten	Broeke
Emmaweg 21

2042 NT  ZANDVOORT

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

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:
• 0,5 %* courtage, de leukste courtage van Nederland;
•	 Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook ’s avonds;
•	 Persoonlijke en pro-actieve karakter van onze dienstverlening;
•	 Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop,  
 aankoop, verhuur en beheer;
•	 No cure, no pay;
•	 Gratis waardebepaling van uw woning;
•	 Scherpste hypotheekadvies, ook voor oversluiten;
•	 Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!
 * Vraag naar de voorwaarden

Frans Zwaanstraat 30  Zandvoort

Haarlemmerstraat 7  Zandvoort

Hogeweg 29-boven  Zandvoort

Vraagprijs: 
€ 349.000,- k.k.

•	 Uitstekend	onderhouden	halfvrijstaande	woning	(type	
2/1	kap)	met	vrij	uitzicht	over	beschermd	natuurge-
bied	de	“Amsterdamse	Waterleidingduinen”!

•	 Gelegen	op	een	perceel	van	272	m²	eigen	grond	met	een	
ca. 13 meter diepe achtertuin met achterom!

•	 Gesitueerd	op	een	geliefd,	rustig	gedeelte	van	de	Frans	
Zwaanstraat, waar het vrije uitzicht niet belemmerd wordt 
door parkeervoorzieningen voor de deur;

•	 Royale Lvormige living (ca. 60 m² incl. keukenopp.) vzv eiken 
parketvloer met o.a. erker aan de duinzijde, aanbouw aan 
de achterzijde, open haard, openslaande deuren naar de 
achtertuin en verbinding naar modernklassieke open keuken 
met bar vzv div. inbouwapparatuur, 2 ruime slaapkamers op 
1ste verdieping, 3e ruime slaapkamer met dakkapel op zolder, 
badkamer met ligbad, douchecabine en dubbele wastafel;

•	 Deze	50-er	jaren	woning	beschikt	over	een	voortuin	op	het	
zuiden en een besloten, onderhoudsvriendelijke achtertuin 
op het noordwesten met achterom en stenen schuur;

•	 Aanbouw	aan	achterzijde	woonkamer	gerealiseerd	in	2002,	bui
tenzijde gevelreiniging, impregnatie en nieuwe voegen in 2002;

•	 Een	gezellig	woonhuis	op	een	geliefd	stukje	Zandvoort!
•	 Woonoppervlakte	ca.	130	m²,	perceel	272	m²,	inhoud	ca.	320	m³.

•	 Uitstekend	onderhouden	bovenwoning	(2	verdiepin-
gen)	aan	de	rand	van	het	Zandvoortse	dorpscentrum!

•	 Gesitueerd	op	de	eerste	en	tweede	verdieping	met	gezellig	
uitzicht over de levendige Hogeweg;

•	 Deze	bovenwoning	bevindt	zich	op	loopafstand	van	duinen,	
strand, winkels en het centrum van Zandvoort;

•	 1e verdieping: zonnige, ruime living (ca. 8 X 5 mtr) met o.a. 
open haard, grenen parketvloer, strak gestuukte wanden  
en plafonds en openslaande deuren balkon op zuiden,  
2 slaapkamers, nette keuken met toegang naar 2e balkon 
op noorden, nette badkamer met doucheruimte en toilet;

•	 2e verdieping:	zonnige,	ruime	living	(ca.	7	X	4,2	mtr)	met	
o.a. laminaat parket, strak gestuukte wanden, toegang tot 
het 3e ruime balkon op het zuiden en oosten en een open 
keuken, 2 slaapkamers, moderne badkamer met douche
cabine en wastafel, modern toilet vzv wandcloset;

•	 Beide	etages	in	een	prima	staat:	uw	bezichtiging	waard!
•	 Woonoppervlakte	ca.	140	m²,	inhoud	ca.	380	m³.

Vraagprijs: 
€ 479.500,- k.k.

NIEUW

NIEUW
•	 Gelegen	aan	de	Haarlemmerstraat	ligt	deze	zéér	royale	halfvrijstaande	zgn.	“split	

level”	woning	met	o.a.	een	luxe	keuken,	2	luxe	badkamers,	6	slaapkamers,	een	oprit	
voor	meerdere	auto’s,	garage	en	een	ruime	voor-,	zij-	en	achtertuin.

•	 Een modern woonhuis welke met gebruikmaking van luxe materialen is ingericht en in een 
uitstekende staat verkeert;

•	 Gesitueerd aan het einde van de Haarlemmerstraat, aan de rand van het “Groene Hart”;
•	 Begane grond: o.a. royale hal, modern toilet met fontein, 1 slaapkamer, luxe badkamer  

vzv ligbad, dubbele wastafel, vloerverwarming en 2e toilet, trapopgang naar 1e tussen
verdieping en trapje naar…

•	 Souterrain: 2 slaapkamers met zicht op achtertuin (1 slaapkamer heeft toegang tot achter
tuin) en berging;

•	 1e tussenverdieping: o.a. ruime eetkamer met schuifpui naar balkon, open verbinding naar 
luxe keuken vzv diverse inbouwapparatuur, trapje naar…

•	 1e verdieping: zonnige living met o.a. gashaard,  schuifpui naar loggia, doorkijk naar eet
kamer, trapopgang naar….

•	 2e tussenverdieping: 2 slaapkamers, trapje naar…
•	 2e verdieping: 1 slaapkamer met toegang tot balkon, luxe badkamer met o.a. douche cabine, 

dubbele wastafel, 3e toilet en vloerverwarming; 
•	 Laat u verrassen door de bijzondere indeling en de vele mogelijkheden die deze woning u  

te bieden heeft! 
•	 Ook bijzonder geschikt voor dubbele bewoning en/of kantoor of praktijk aan huis!
•	 Woonoppervlakte ca. 200 m², perceel 382 m², inhoud ca. 510 m³.

Vraagprijs: € 598.000,- k.k.

Vraagprijs: € 429.000,- k.k.
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Actieve makelaardij
tegen scherp tarief!

Rob Greeven Timo Greeven

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

Vraagprijs: € 469.000,= k.k.

Actieve makelaardij werkt! Ook voor u!
Deze zéér verzorgde gelijkvloerse bungalow met 3 slaapkamers is op een 
unieke locatie gelegen op slechts 200 meter van het strand! Het is hier 
heerlijk wonen ZONDeR TRAPPeN en dus uitermate geschikt voor senio-
ren en door de 3 slaapkamers is het ook geschikt voor een gezin!

In de bungalow  vindt u een ruime woonkamer met open haard, een eet-
kamerserre, een moderne keuken, 3 prettige slaapkamers, een moderne 
badkamer en een ruime tuin met maar liefst 3 zonneterrassen. Deze ter-
rassen zijn fantastisch om te zonnebaden, te dineren en om van een wijn-
tje te genieten! Maak snel een afspraak voor een overtuigende indruk!

• Diverse vertrekken zijn v.v. houten vloeren;
• Voorzien van dubbel glas én een ruime achtertuin;
• Perceelgrootte 297m2 en woonoppervlak ca. 135m2;
• Het geheel verkeert in een zeer goede staat.

Een greep uit ons aanbod:
Zandvoort:
Brederodestraat 52   
Bm. Van Alphenstraat 57-5 
Celsiusstraat 192-5  
Dr. Mezgerstraat 135  
Marisstraat  13 A  
Hogeweg 22-23   
Grote Krocht 4A  
Koningstraat 29   
Leeuwerikenstraat 16-6  
Max Euwestraat 68  
Kromboomsveld 52  
Van Galenstraat 118   
Schuitengat 53   
Oranjestraat 14Zw  
Thorbeckestraat 3-5  
Rozenobelstraat 13  
Van Galenstraat 14  
Van Speijkstraat 2-157  
Wilhelminaweg 31  
Max Euwestraat 7  
Zuiderstraat 2B   
Willemstraat 19   
Van Alphenstraat 59-10  
Oranjestraat 14 Rd  
Cort van der Lindenstraat 36 
De Ruyterstraat 6-8  
Bm. Van Alphenstraat 57-6 
De Favaugeplein 43-2  
Dr. Gerkestraat 42 Rd  
De Schelp 55   
Dr. Mezgerstraat 26 A  
Flemingstraat 346  
Dr. Mezgerstraat 94  
Dr. Gerkestraat 18 Rd  
De Schelp 12   
De Ruyterstraat 62  
Cort van der Lindenstraat 44 
De Ruyterstraat 2-8  
Dr. Gerkestraat 151  
Dr. Mezgerstraat 102  
Swalustraat 26 C  
Kostverlorenstraat 85  
Hogeweg 68 A   
Kostverlorenstraat 66B  
Raadhuisplein 10  
Passage 3-9   
Rozenobelstraat 13   
Schuitengat 47   
Stationsstraat 10  
Trompstraat 17-6  
Swaluëstraat 23 C  
Wilhelminaweg 6  
Mezgerstraat 34-36  
Trompstraat 11   
Div. garageboxen  

€ 374.000,= k.k.
€ 159.500,= k.k.
V.O.V.
€ 539.000,= k.k.
VeRKOCHT
€ 350.000,= k.k.
€ 379.000,= k.k.
€ 429.000,= k.k.
€ 219.000,= k.k.
VeRKOCHT
V.O.V.
€ 159.000,= k.k.
VeRKOCHT
€ 274.000,= k.k.
€ 289.000,= k.k.
V.O.V.
€ 149.000,= k.k.
€ 259.000,= k.k.
€ 495.000,= k.k.
VeRKOCHT
€ 259.000,= k.k.
€ 1.150,= p/m
€ 159.000,= k.k.
VeRKOCHT
€ 745.000,= k.k.
€ 229.000,= k.k.
€ 199.000,= k.k.
VeRKOCHT
V.O.V.
€ 119.000,= k.k.
€ 399.000,= k.k.
VeRKOCHT
€ 335.000,= k.k.
€ 299.000,= k.k.
€ 135.500,= k.k. 
VeRKOCHT
€ 895.000,= k.k.
€ 289.000,= k.k.
€ 549.000,= k.k.
V.O.V.
VeRKOCHT
€ 379.000,= k.k.
€ 419.000,= k.k.
€ 479.000,= k.k.
€ 374.000,= k.k.
€ 179.000,= k.k.
V.O.V.
VeRKOCHT
VeRKOCHT
€ 235.000,= k.k.
€ 229.500,= k.k.
€ 1.750,= p/m
V.O.V.
€ 469.000,= k.k.
v.a. € 22.500,=

Vraagprijs: € 229.000,= k.k.

Deze zéér verrassende en sfeervolle 3-kamer  
bovenwoning heeft twee uitmate zonnige  
balkons en is gelegen op de 1e etage.  
Het is uitstekend gelegen aan de Van Speijkstraat 
net buiten het centrum. Het beschikt over een 
royale woon-/eetkamer, een moderne keuken,  
2 prettige slaapkamers en een verzorgde  
badkamer. Er zijn voldoende parkeermogelijk-
heden in het vergunningen gebied. 
U bent van harte welkom.

• Openslaande deuren naar het zonnige balkon; 
• Ideaal als starters woning nabij het centrum; 
• C.V.ketel bouwjaar ca. 2000; 
• Woonopp. ca. 95m2, bouwjaar circa 1925.

Zandvoort

Zandvoort

Van Speijkstraat 14A 

Trompstraat 11 

Vraagprijs: € 397.500,= k.k.

Deze UITSTEKEND onderhouden halfvrijstaande 
familiewoning mét oprit is gelegen op een  
unieke locatie aan de rand van de zuid-duinen.  
De woning beschikt over woonkamer met veel 
lichtinval, een moderne SIEMATIC keuken,  
2 slaapkamers een hobbykamer en de zolderruimte 
met dakkapel voor een extra slaapkamer -3.   
Bel snel voor een overtuigende bezichtiging! 

• Aantrekkelijke woonomgeving in Zandvoort Zuid;
• Achtertuin met 2 zonneterrassen én achterom;
• Fraai stukwerk van de muren en plafonds;
• Woonopp. ca.115 m2, perceelopp. 201m2.

 
Zandvoort

Piet Leffertsstraat 33 

Bungalow!

Starters! Hoek!

Vraagprijs: € 549.000,= k.k.

Zandvoort

Mathijs Molenaarstraat 1 

Schitterend!

Deze heerlijke familiewoning met 4 slaapkamers is gelegen aan de rand van het groene 
hart in Zandvoort. De woning beschikt over een oprit voor meerdere auto’s en een  
fantastische achtertuin van maar liefst 25 meter diep op het ZUIDEN!! Door de aanbouw 
aan de achterzijde is de living bijzonder ruim. Het woonhuis beschikt over een achterom 
en de kavel grond is royaal met 323 m2.

Indeling begane grond: entree, de hal en het verzorgde toilet. Bij binnenkomst van de living 
valt direct op dat deze zéér royaal is. Via de openslaande deuren komen we in de 25 meter  
diepe én zonnige tuin op het zuiden. Tevens vinden we in de tuin een grote stenen berging.  
De zéér fraaie “landelijke” woonkeuken is v.v schitterend “Borretti” fornuis. De eetruimte 
heeft een gezellig zicht vanuit de erker over de lommerrijke Kostverlorenstraat.
1e verdieping: Overloop met toegang naar de 4 slaapkamers waarvan 1 beschikt over een 
balkon en de badkamer met douche en ligbad.
  

• Heerlijke woning met een fantastische tuin; 
• Bouwkundig rapport is aanwezig;
• Parkeren op eigen terrein mogelijk;
• Woonopp. ca. 145  m2, perceelopp. 323 m2.Vraagprijs: € 479.000,= k.k.

Zandvoort

Kostverlorenstraat 66 B

Tuin 25m diep!

Dit uitstekend onderhouden halfvrijstaande woonhuis is gelegen op een 
aantrekkelijke locatie nabij de zuid duinen en de diverse uitvals wegen.  

De woning heeft bijzonder veel te bieden zoals een prettige living met 
veel lichtinval en een teak houten vloer welke voor veel sfeer zorgt,  
een moderne U-vormige keuken met granieten blad en diverse inbouw-
apparatuur, 4 slaapkamers, een moderne badkamer, een oprit voor 
meerdere auto’s, een garage, een werkplaats, een heerlijke achtertuin en 
een fraaie veranda waar u heerlijk van de tuin kunt genieten. Bovendien 
is er door de dakopbouw op de 2e etage (bereikbaar via vaste trap) extra 
ruimte verkregen. Het hellende dak geeft een speels effect.

•  Buitenzijde geschilderd 2007;
•  Slechts 150 m van de zuid duinen;
•  Ideale gezinswoning met 4 slaapkamers;
•  Woonopp. ca. 140 m2, perceelopp. 333 m2.  

 Een koude Paas dit jaar
Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 7-8 7 4-5 6-7

Min 2 4 0-1 0

Zon 10% 10% 20% 35 %

Neerslag 85% 85% 60% 40% 

Wind wzw. 6 wnw. 5-6 noord 6-7 wnw. 4

De afgelopen dagen verkeer-
den Zandvoort en Bentveld 
meestentijds in transparante 
en schone lucht, die werd 
aangevoerd vanaf het noor-
delijk deel van de Altlantische 
Oceaan. Het horizontale zicht 
was meestal uitstekend en de 
vaak diepblauwe lucht liet de 
veelal hagelwitte stapelbe-
wolking goed uitkomen. De 
temperatuur haalde de  8 
graden in de middagen en 
de noordwester zat steeds 
op een kracht 4 of 5 richting 
de boulevard. De gevoelstem-
peratuur was daarbij steeds 
laag. 

Vandaag komt een vileine 
paasdepressie naderbij, die 
richting donderdagmiddag 
met name (en ook vrijdag 
deels) weer voor veel regen 
gaat zorgen, waarna ander-
maal koude poollucht uit-
vloeit tot over onze breedten. 
Neerslagsommen van een 
millimeter of 20 zijn mogelijk 
in de Kennemerlandse regio. 

Zoals gezegd is de kans op 
natte sneeuw (tijdpad vrijdag 
tot en met Tweede Paasdag) 
daarbij realistisch te noemen 
en zeker in de hogere delen 
van Nederland zou het even 
wit kunnen worden. Vooral 
op zaterdag wordt het rond-
uit koud met een maximale 
temperatuur die de 5 graden 

waarschijnlijk nauwelijks of 
niet haalt. 

Er steekt een stevige noord-
noordoostenwind op en met 
de plaatselijke gure buien 
(inclusief sneeuw) kan het 
dan gewoon winters ogen 
met gevoelstemperaturen 
ver beneden nul! In het lange 
weekeinde is er trouwens ook 
voldoende ruimte voor de 
paaszon en wordt het overdag 
nog 7 graden.

Richting de maandwisseling 
tenslotte lijken de neerslag-
kansen af te nemen, maar het 
blijft vooralsnog wel aan de 
‘frisse’ kant. Begin april wordt 
alles beter en zou het kwik 
snel kunnen doorschieten 
naar 15+. 

Goed nieuws dus bij voor-
baat voor de  Zandvoortse 
strandpachters! Helaas zijn 
die aprilse oprispingen van 
warmte vaak ‘eendagsvliegen’ 
en duren dus hooguit enkele 
dagen. Vorig jaar was echter 
een grote uitzondering, toen 
we een welhaast legenda-
rische grasmaand kregen 
voorgeschoteld, die amper 
een druppel regen gaf en half 
april hadden we de eerste vijf-
entwintiger al te pakken aan 
de westkust. 

weerman Marc Putto

We kunnen ons gaan opmaken voor een tamelijk koude  
Pasen en heel misschien wordt het op een enkele plaats  
wel eieren zoeken met een heel dun sneeuwlaagje… wit!

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

Wat is het toch de laatste tijd opvallend in Zandvoort, dat  
zoveel jonge vrouwen de moed hebben om een zaak te  
beginnen! Waar blijven jullie, mannelijke starters?

De deuren van Nieuw Unicum stonden wagenwijd open tijdens 
de Landelijke Open dag op 15 maart. Om het half uur werden 
bezoekers langs diverse behandelafdelingen rondgeleid.

In de Kerkstraat is afgelopen 
zaterdag de damesmodezaak 
Yaya feestelijk geopend. Weer 
een modezaak, zult u misschien 
denken, maar Yaya voegt echts 
iets toe aan het huidige win-
kelbestand. Onderneemster 
Nancy van Dam (inderdaad, 
van...): “In onze andere winkel 
hadden wij al enkele artikelen 
van het Nederlandse merk 
Yaya, maar de hele collectie 
tonen, biedt veel meer moge-
lijkheden. Het merk bestaat al 
twaalf jaar en er zijn ook zaken, 
met uitsluitend Yayakleding, te 
vinden in Haarlem, Heemstede 
en Alkmaar.” Nu dus ook in 
Zandvoort in een fraai ver-

bouwde zaak verkrijgbaar.

Het is lastig om de specifieke 
stijl te beschrijven. Klassiek-
modern, ‘collegelook’, maar 
uitermate geschikt voor zo-
wel jongere als qua leeftijd 
wat rijpere vrouwen, die prijs 
stellen op een wat gekledener, 
basic garderobe. Wel zeer mo-
dieus. Veel linnen en katoen in 
gedekte tinten als grijs, wit en 
blauw. Het assortiment bevat 
leuke rokken, pantalons en bij-
passende blazers. Vooral een 
blauw/crème gestreept colbert 
zal beslist bij iedereen in de 
smaak vallen. Het voordeel is 
tevens dat alle kleding verkrijg-

baar is in de maten 34 t/m 44. 
Binnenkort wordt ook gestart 
met een spaarsysteem.

Iedere week wordt de collec-
tie aangevuld en binnenkort 
kan men ook gezellige zomer-
jurken en linnen bermuda’s 
komen passen. Ook heel leuk, 
dubbel draagbaar, zijn de tu-
nieken. Handig over je bikini 
voor naar het strand, maar nu 
al te gebruiken met bijvoor-
beeld een legging eronder. 
Natuurlijk is er ook ruime col-
lectie tricot, truien, hemdjes 
en T-shirts voorradig en tevens 
zijn er sieraden, riemen en is 
er een beperkt aantal tassen 
te koop.

Nancy wordt geassisteerd door 
Joke van Veenendaal, die al ze-
ven jaar bij de Van Dam’s werk-
zaam is, maar zij kunnen vooral 
in het weekend nog een goede 
hulp erbij gebruiken. Mocht u 
interesse hebben, kom dan 
even langs. Ook voor andere 
lezeressen geldt: “Ga beslist 
eens kijken bij Yaya!”

Yaya, Kerkstraat 6A, tel. 5731722. 
Openingstijden: zondag en 
maandag van 12.00 uur tot 
18.00 uur, dinsdag tot en met 
zaterdag van 10.00 uur tot 
18.00 uur. Gedurende het zo-
merseizoen zelfs de gehele 
week tot 22.00 uur open.

door Erna Meijer
YAYA

Open dag van de Zorg

Zo kreeg men voorlichting in 
de fysiozaal over de speciale 
apparaten, ook de geavan-
ceerde keuken met zijn han-
dige snufjes werd getoond 
en er was veel belangstelling 
voor de boerderij met zijn le-
vende have: kippen, geiten, 
konijnen en pony’s die door 
de bewoners zelf verzorgd 
worden.

Op het centrale plein ‘De 
Brinck’ stonden marktkraam-
pjes met informatie over de 
diverse diensten. Bij de stand 
van de logopedie bestond 
de mogelijkheid om verdikte 
drankjes te keuren die wor-
den gebruikt om verslikken te 
voorkomen. Men kon zich als 
vriend bij Stichting Vrienden 
van Nieuw Unicum aanmel-

den. Deze stichting werft 
gelden voor projecten die bij-
dragen aan de kwaliteit van 
leven van de 200 lichamelijk 
gehandicapte bewoners van 
Nieuw Unicum waarvoor 
geen aanspraak kan worden 
gemaakt op reguliere finan-
ciële regelingen. De voortref-
felijke optredens van de eigen 
huisband ‘Building on Sand’ 
werd onder grote belangstel-
ling beluisterd. Voor het eerst 
werden de elektrische gitaar 
en drumstel bespeeld die de 
bewoners hebben ontvangen 
van St. Vrienden van Nieuw 
Unicum en met particulier 
initiatief. Tevens waren be-
woners en vrijwilligers in het 
modern ingerichte dagactivi-
teitencentrum De Boog druk 
bezig met het voorbereiden 
voor de lentemarkt, werden 
er flyers via de computers 
ontworpen en stonden er 
zelfgemaakte hapjes klaar. 
Al met al kan Nieuw Unicum 
terugkijken op een geslaagde 
dag. 

Rondleiding door de keuken
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EARTH confronteert ons door 
middel van indrukwekkende 
beelden en landschappen, 
uitgelicht door een oogver-
blindende zon, met de harde 
realiteit van het leven op onze 
planeet. De documentaire 

door Joop van Nes jr. 

Wat een volume en een tech-
niek hebben deze dames in 
zich. Een behoorlijk technisch 
stuk is het Stabat Mater maar 
de beide zusjes brachten het 
haast met speels gemak. 
Gesteund door de schitteren-
de akoestiek van de kerk werd 
het een streling voor het oor. 
De schitterde sopraanstem van 
Josephine bracht de toehoor-
ders bijkans kippenvel en de 
warme alt-mezzo van Charlotte 
gaf heerlijke  warme gevoelens. 
Het samenspel van deze twee 
stemmen was een genoegen 
en een voorrecht om mee te 
mogen maken. Opvallend is 
de muziekstijl van het orkest 
in de creatie van Pergolesi. Vrij 

volgt een ijsberenfamilie, een 
kudde olifanten en twee bult-
rug walvissen in hun vaste 
leefomgeving en toont de 
invloed van seizoenswisselin-
gen daarop. Op indringende 
wijze wordt duidelijk hoe de 

speels voor een barok stuk dat 
gedachten van Maria na de 
kruisiging van Christus weer-
geeft, een klassiek rooms-
katholiek stuk dat meerdere 
componisten door de eeuwen 
heeft geïnspireerd. 

Het Stabat Mater was niet het 
enige dat Classic Concerts op 
deze druilerige zondagmid-
dag te bieden hadden. Die 
Haerlemsche Musyckcamer 
had nog een viertal werken op 
het programma laten zetten. 
Voor het Stabat Mater brach-
ten zij de Kuhnau variaties, een 
werk van de Nederlandse 20e-
eeuwse Haarlemse componist 
Hendrik Andriessen, vader van 
de componisten Jurriaan en 
Louis Andriessen. Een modern 

C U L T U U R

Komende maandag 24 maart, tweede paasdag, wordt het 
Knipscheerorgel officieel weer in gebruik genomen. Ieder-
een wordt hierbij uitgenodigd om aanwezig te zijn in de 
Protestantse Kerk aan het Kerkplein. Om 14.00 uur gaan de 
torendeuren open. Tijdens de inloop worden in de kerk video-
opnamen vertoond die Fred Boeré heeft gemaakt van het res-
tauratieproces van het orgel.

Gerestaureerd Knipscheerorgel 
binnenkort weer te horen

EARTH

Stabat Mater meer dan indrukwekkend

Stichting Kunstcircus Zandvoort presenteert de documentai-
re earth, geschikt voor het hele gezin. In ruim anderhalf uur 
maakt eARTH een tocht van Noordpool naar Zuidpool en be-
nadrukt daarbij de strijd om te overleven. 

Hét onderdeel van het Kerkpleinconcert van Classic Concerts 
waar afgelopen zondag de meeste toehoorders voor kwa-
men, het Stabat Mater van Giovanni Pergolesi, was meer dan 
indrukwekkend. Begeleid door Die Haerlemsche Musyckca-
mer, dat ook de rest van het concert in de zeer goed gevulde 
Protestantse kerk op zich nam, zongen de zusters Josefien en 
Charlotte Stoppelenburg, misschien een beetje oneerbiedig 
gezegd, ‘de sterren van de hemel’.

Om 15.00 uur zal het bestuur 
van de Stichting Restauratie 
Knipscheerorgel het orgel 
formeel aan het college van 
Kerkrentmeesters overdragen 
en worden de gekalligrafeerde 
naamlijsten van donateurs ont-
huld. Vervolgens zal de orge-
ladviseur, de bekende organist 
Aart Bergwerff, de aanwezigen 
alle mogelijkheden van het or-
gel laten horen door het spelen 
van uiteenlopende werken van 
beroemde componisten.

Sinds 16 september 2006 
heeft het monumentale kerk- 
en concertorgel ‘in de steigers 
gestaan’ en zijn alle onderde-
len met groot vakmanschap 
heel zorgvuldig gerestaureerd 
en in de oorspronkelijke staat 
van 1848 teruggebracht. De 
schilder– en verguldwerken 
zijn met ambachtelijk vak-
manschap uitgevoerd en het 
interieur van de kerk heeft 
daardoor een ander aanzicht 
gekregen. Het resultaat mag 
gezien worden. Ter gelegen-
heid van de ingebruikneming 
is door Pieter Joustra 
een boekwerkje sa-
mengesteld met het 
ontstaan en de ge-
schiedenis van het 
Knipscheerorgel dat 
op 24 maart te koop 
is in de kerk. 

De totale kosten van 
de restauratie van het 
orgel en balgenka-
mer bedroegen ruim  
€ 320.000. Door de 
Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg is 

Spreuk van de week:

opwarming van de aarde de 
overlevingskansen van vele 
diersoorten bedreigt. Het lukt 
de makers om in gebieden te 
filmen waar nog nooit eerder 
filmopnames zijn gemaakt. Zo 
wordt er gefilmd op ijzingwek-
kende hoogte op de Mount 
Everest.

Aanvangstijden: donderdag 
t/m dinsdag 19.00 uur, vrij-
dag en maandag ook om 13.30 
uur. Cinema Circus Zandvoort, 
Gasthuisplein 5, tel. 5718686.

stuk dat aan het einde een ver-
rassende, bijna barokke fuga 
heeft. Deze keuze toonde later 
aan dat de amateurs van Die 
Haerlemsche Musyckcamer, 
onder leiding van de enthousi-
aste en zeer inspirerende André 
Kaart, zeer veelzijdig zijn.

Na de pauze was er aandacht 
voor de Duitse componist Max 
Reger, die in 1890 zijn Lyrisches 
Andante (Liebestraum), voor 
strijkers schreef. Een verras-
send en technisch stuk met 
een mogelijk nog verrassender 
einde. Dermate verrassend dat 
Kaart het publiek erop moest 
attenderen dat het toch echt 
afgelopen was. Vervolgens 
werden van de Noorse com-
ponist Edward Grieg Twee 
Elegische Melodieën ten ge-
hore gebracht. Volgens Kaart 
zijn het twee liederen, zonder 
tekst. Een moeilijk stuk uit 
1880 dat de klasse van de mu-
zikanten van Die Haerlemsche 
Musyckcamer toonde. Tot slot 
een vrolijk werk, volgens Kaart 
zelfs ‘vuurwerk’, van de Engelse 
componist van Zweedse af-
komst Gustav Holst. En vuur-
werk werd St. Paul’s Suite het 
ook! Een stuk met vrolijke, 
folksongachtige invloeden die 
deze zeer actieve componist in 
191 2 schreef. Een moeilijk stuk 
voor met name de tweede vi-
olen. Kaart moet het echter 
tot in den treuren hebben ge-
repeteerd want het klonk als 
een klok!

Een bijzonder concert met 
voor een ieder wat wils. Bravo 
Stichting Classic Concerts!

Drie hoofdrolspers van het stabat mater, vlnr Charlotte en Josefien Stoppelenburg
en André Kaart

Het gerestaureerde orgel

Marco Termes
(Marco wordt gesponsord door Grand Café Danzee)

In het artikel Dorpsgenoten van vorige week, met Marco 
Termes, is het laatste deel van de afsluitende spreuk wegge-
vallen. Vandaar dat die spreuk de spreuk van deze week is: 

‘Ik wilde altijd alles worden. Nu ben ik dichter. Dat is alles.’
Contact gezocht:

Graag wil ik een leuke, 
sportieve Nederlandse 

man ontmoeten in 
de leeftijdsgroep 

van 42 tot 47. 
Ik heb zelf veel gereisd 

en hou ontzettend 
veel van de zee.
Verder zijn mijn 

hobby’s fotograferen, 
tennissen en ik hou van 

de gezonde keuken. 
Ik hou van een 

sterke man met een 
goed lichaam.

Voel je je aangesproken, 
dan mag je me mailen 
op dezeeen@planet.nl

 .................
Dranken Groothandel

Zoekt Verkoper
Full-Time leef-
tijd va 23 jaar

IBV Rijbewijs OHD 
bv 023-5738777

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

Miele tafelmodel 
vrieskist met 3 laden. 

Zgan. €100. 
Tel. 06-10091892

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

Zomerhuisje, voor 
1 pers. Eigen opgang, 
kleine zitkamer, open 
slaapkamer, keuken, 

douche+toilet. 
Alles in nieuwe staat. 

Tel. 06-54306087
.................
Bijbel: 

God zegt: Weet dat 
ik je zal genezen, 

je ziekten en wonden 
helen. Jeremia 30:17. 

Bel de gebedslijn: 
5363804. 

25 April grote 
genezingsdienst in 

Shelterkerk Haarlem.
.................

Dranken Groothandel
ZOeKT Courier
IBV Rijbewijs

Full-Time of Partime
OHD bv Info 
023-5738777

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

3-kamer appartement 
in centrum 

(met zeezicht). 
Gestoffeerd. 

€800 p.m. excl. 
Tel. 5713802

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

Genezing nodig? 
Wonderen van god 

gebeuren nog steeds! 
Ook 25 april in Haarlem, 

om 19.30 uur in de 
Shelterkerk, Eksterlaan 1. 

Info: 5363804. 
Jezus geneest jou! 

www.levensstroom.nl
.................

Zoluschka voor 
schoonmaakgarantie 

en zorgeloze 
huishouding. 

Tel. 06-17054330

ZANDKORRELS INVULBON
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

ZANDKORRELS

een substantieel bedrag ge-
subsidieerd: € 185.000. Het 
college van Kerkrentmeesters 
had in de afgelopen jaren al 
een bedrag gespaard van ca. 
€ 50.000. Dank is tevens ver-
schuldigd aan het bestuur 
van de Stichting Classic 
Concerts Zandvoort, dat in 
de jaren 2002 tot en met 
2008 de uitgangscollecte bij 
Kerkpleinconcerten bestemd 
heeft voor de restauratie van 
het kerkorgel. De Stichting 
Restauratie Knipscheerorgel 
die belast was met het ver-
zamelen van de ontbrekende 
€ 85.000, bestond uit Minke 
van der Meulen, Jan Keizer 
en Pieter Joustra. De start 
van deze geldinzamelings-
actie was op 7 september 
2006. Al na negen maan-
den was het bedrag binnen. 
Hartverwarmende reacties 
hebben wij mogen onder-
vinden. Het comité is de vele 
donateurs, hulpverleners, 
vrijwilligers en schenkers van 
materiële zaken bijzonder 
dankbaar voor de hulp.
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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: 
Grand Café 25 - Kerkstraat
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 26 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

Boeren-
cake

   zoekt
prijsbewuste

vrouw
Op vertoon van uw ZandvoortPas:

voor slechts

502
Boeren-

cake

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!

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2008

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

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

Deze pas is geldig t/m 31 december 2008

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

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

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

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

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

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

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

Nieuw:
Diverse stijlen lantarens
voor binnen en buiten

Pashouders op alle artikelen 5% korting.

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

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.

Autobedrijf	Zandvoort
Hét APK keurstation

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Op vertoon van de pas geen  
afmeldkosten bij APK Keuring

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

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes
Op vertoon van uw

ZandvoortPas 5% korting *
Dobey Zandvoort • Grote Krocht 28

2042 LX Zandvoort • 023-5719345
* korting geldt niet op aanbiedingen

ontdek een nieuwe ervaring van welzijn 

1 proefles Kundalini Yoga 
www.nympheia.com

Hele maand maart voor ZandvoortPashouders

10% korting op de nieuwe
collectie zonnebrillen

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

20 % korting 
op Ten Cate 

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

Vrijdag koopavond

Top 3!
3x 100 gram vleeswaren
Gebraden gehakt +

Rauwe ham +
Wijncervelaat

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

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

Haltestraat	75	•	Tel.	023	571	89	49	•	www.mollieenco.nl

Voor	ZandvoortPashouders	
Onze	beroemde	spare-ribs	voor	€	12,-	i.p.v.	€	13,75	
Woensdag	en	donderdag	gesloten.	Keuken	v.a.	18.00	uur	open.

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

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

023- 571 32 55 of info@newwaves.nl 

KOSTUUM ACTIE
Italiaanse designkostuums 
Geen € 349.- maar € 198.-

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

Lees meer over de nieuwe 
ZandvoortPas aanbieding 

van Menno Gorter 
op pagina 15

GRAND CAFÉ 25
The band Stiels Wiel

Pop, rock and classics
Zaterdag 22 maart - Vanaf 22.00 tot 01.00 uur

Tijdens het optreden bier € 1,50

Kerkstraat 25 Zandvoort - 023-5713510
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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

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!

Merk zonnebril o.a.
Ray Ban en Calvin Klein

op sterkte 
vanaf € 129,-

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.

Bij besteding van elke € 15,- gratis tweede 
kaartje voor 1 van de 20 attractieparken

verspreid door heel Nederland

Eigen merk 
zeker zo goed en veel goedkoper!

Paaskriebels?
Bloemenkriebels!

Het rapport ‘De Staat van de Gemeente’ is gereed. In dit rap-
port staan onder meer de scores van de gemeente Zandvoort. 
Inmiddels heeft het college er kennis van genomen. De ver-
gelijking zet de gemeente Zandvoort weg als een gemiddeld 
presterende kleine gemeente en levert slechts een paar ver-
assende inzichten, met name toegespitst op de waardering 
van de burger als kiezer en de waardering van de burger als 
belastingbetaler. 

Onlangs heeft een jury de winnaars bekend gemaakt van 
de Diversiteitprijs Nederlandse Politie. De politie Kennemer-
land is net niet als eerste geëindigd, maar kreeg de eervolle 
2e prijs en is dus het op één na beste korps van Nederland! 

Politie Kennemerland op één na de beste

Zandvoort is gemiddeld
 presterende gemeente

Namens minister Ter Horst 
werden op 13 maart jongst-
leden de prijzen uitgereikt 
aan de winnende korpsen.  
Dit vond plaats tijdens het 
congres ‘Diversiteitprijs Neder-
landse politie 2008, multi-

Aan de ‘Staat van de Gemeente’, 
versie najaar 2007, hebben 47 
gemeenten meegedaan. In 
het rapport zijn deze gemeen-
ten geordend naar grootte: 
gemeenten met minder dan 
25.000 inwoners, gemeen-
ten met tussen de 25.000 en 
50.000 inwoners en gemeen-
ten met 50.000 inwoners of 
meer. Zandvoort valt onder de 
eerste groep. De Staat van de 
Gemeente is op dit moment 
het meest actuele instrument 
dat het mogelijk maakt op 
een eenvoudige gestandaar-
diseerde manier op hoofdlij-
nen een goed beeld te krijgen 
van het functioneren van een 
gemeente. Bovendien is het 
beeld van de eigen gemeente 
door de vragenlijst goed ver-
gelijkbaar met andere ge-
meenten. 

Zes ‘rollen’
Kenmerkend voor de meting 
van de prestaties in het rap-
port is dat deze worden on-
dergebracht in zes burger-
rollen: de burger als kiezer, 
als klant, als onderdaan, als 
partner, als wijkbewoner en 
als belastingbetaler. Iedere 
burgerrol krijgt een totaal-
cijfer. Aan deze burgerrollen 
zijn geen ‘gewichten’ toege-
kend: de rol van burgers als 
onderdaan is daarmee bij-
voorbeeld even zwaar gewo-
gen als de rol van burger als 
kiezer. Daarbij geldt dat een 
5,5 score als ‘neutraal’ geldt 
dus niet voldoende maar ook 
niet onvoldoende. 

cultureel vakmanschap’.
 
Het korps Kennemerland heeft 
deze tweede prijs gewonnen 
omdat zij door tal van activitei-
ten heeft laten zien voortgang 
te boeken in multicultureel 

Afwijkingen
Op de eerste rol (burger als kie-
zer) scoort Gemeente Zandvoort 
lager dan het gemiddelde en 
onder de waarde 5,5. Op de laat-
ste rol (burger als belastingbe-
taler) scoort Zandvoort aanzien-
lijk hoger dan het gemiddelde. 
Voor de overige rollen gelden 
rapportcijfers die dichtbij het 
gemiddelde liggen. In het rap-
port wordt uitgebreider inge-
gaan op de van het gemiddelde 
afwijkende scores ten aanzien 
van de ‘burgerrollen’ kiezer en 
belastingbetaler. Ook wordt 
kort aandacht besteed aan een 
aantal opvallende resultaten 
binnen de overige rollen waar-
op Zandvoort dus gemiddeld 
scoort ten opzichte van de an-
dere deelnemende gemeenten 
in de eigen grootteklasse. 

Leren van feedback
De Staat van de Gemeente is 
slechts één van de vele onder-
zoeken waarin de gemeente 
centraal staat. De gemeente 
probeert de uitkomsten ervan 
direct te gebruiken om de pres-
taties te verbeteren. Andere be-
langrijke onderzoeken zijn: de 
Leefbaarheidsmonitor 2006, 
de Veiligheidsmonitor 2006, de 
Benchmark ondernemerskli-
maat Zandvoort, het Digipanel 
groenvoorzieningen, de rap-
porten van de Rekenkamer 
over de stedelijke vernieuwing 
en de gemeenschappelijke re-
gelingen. Het volledige rapport 
kunt u vinden op de gemeente-
lijke website.
Bron: www.zandvoort.nl

vakmanschap. In de projecten 
die zich vooral ontwikkelden in 
enkele van de hotspots in de 
regio werd, door nauw samen 
te werken met partners in de 
etnische en religieuze omge-
ving, gewerkt aan het oplos-
sen van concrete problemen. 
Hierdoor heeft het korps actief 
geïnvesteerd in het opbouwen 
van kennis en vaardigheden 
die nodig zijn voor multicultu-
reel vakmanschap. Een trotse 
korpschef Bob Visser nam in 
theater Het Spant de vette 
cheque in ontvangst.
 
Het politiekorps Kennemerland 
laat 24 politiekorpsen achter 
zich. Met de prijs is een geldbe-
drag gemoeid van € 200.000. 
De eerste prijs ging naar het 
korps Rotterdam-Rijnmond 
omdat men daar op het gebied 
van multicultureel vakman-
schap voor alle medewerkers 
de meeste vooruitgang heeft 
geboekt. 

Volgens rapport scoort Zandvoortse gemeente gemiddeld

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

Wij zijn tweede paasdag
geopend van 

12.00 tot 17.00 uur

Tweede set persoonlijke pasfoto’s 
voor de halve prijs!

“Er is anderhalf jaar lang al 
zoveel te doen om de pas-
foto’s”, vindt Menno, “de re-
gels voor officiële pasfoto´s 
zijn verscherpt. Je mag niet 
lachen, het haar moet ach-
ter de oren en liever niet 
teveel make-up. Kijk, dat 
soort foto´s zijn erg onper-
soonlijk. Natuurlijk probeer 
ik op een creatieve manier 
de pasfoto er zo goed mo-
gelijk uit te laten zien. Maar 
ik kan me voorstellen dat je 
die officiële pasfoto niet zo 
snel aan je vrienden, fami-
lie of kennissen geeft. Het 
is toch leuker als je er vrolijk 
op staat? Daarom leek het 
mij een leuk idee om naast 
de ‘serieuze’ set, een twee-
de, meer persoonlijke set 
pasfoto’s te maken waarop 

je wel mag lachen, je haar los 
doen en make-up op.” 

Visitekaartje 
Voor Menno Gorter is het maken 
van een goede pasfoto zijn visi-
tekaartje naar de klant toe. Ook 
is Menno in te huren voor het 
maken van groepsfoto’s, studio-
foto’s en foto’s op locatie. Bij Foto 
Menno Gorter is een ruim as-
sortiment te vinden, waaronder 
nog veel soorten filmrolletjes, 
geheugenkaarten, videotapes, 
fotolijsten, fotoboeken en aan-
verwante artikelen. “Naast de 
mooiste digitale afdrukken ha-
len we ook nog steeds het beste 

uit fotofilms. In de winkel 
staat geen doorsnee appara-
tuur: de AGFA D Lab 2. Dat is 
de crème de la crème op het 
hedendaagse fotogebied. 
Een apparaat van dit niveau 
is verder in de hele regio niet 
te vinden. Hiermee kunnen 
we zelfs van camera’s met 
30 miljoen pixels elke pixel 
afdrukken! De mogelijkheden 
zijn oneindig”, aldus Menno. 

Foto Menno Gorter, Grote 
Krocht 26, tel. 5730600. Dage-
lijks geopend van 9.30 tot 
18.00 uur, zondags  gesloten. 
www.fotomennogorter.nl.

Al bijna tien jaar is de winkel Foto Menno Gorter gevestigd in hartje Zandvoort. een vak-
zaak die zowel de hobbyist als de professionele fotograaf van dienst is met jarenlange 
ervaring en brede kennis van fotografie. Speciaal voor de ZandvoortPas-houders heeft 
Menno Gorter een nieuwe aanbieding. 
Bij een officiële pasfotoset krijgt 
u op vertoon van uw Zandvoort-
Pas een tweede set persoonlijke 
pasfoto´s van dezelfde persoon
voor de halve prijs! 

korpschef Bob Visser neemt de prijs in ontvangst                                 foto: Rob Gieling

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

Bloeiende violen
Primula’s

Bloembollen in pot

Van Stolbergweg 1   Tel. 57 170 93
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eerste paasdag gesloten

tweede paasdag geopend
van 13.00- tot 17.00 uur
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In the Picture…

Monique van 

der Werff

Aanstaande zaterdag 21 maart is het zover: Kika ArtiestenGala 
2008. Het gala wordt gehouden in The Beach Factory in Center 
Parcs. Aan de vooravond van het gala hadden wij een interview 
met de presentatrice van deze avond, de Zandvoortse Zoop ac-
trice Monique van de Werff. “Ik ben trots op Zandvoort”, zegt ze! 

Vorig weekend vierde een 
goede vriendin van mij sa-
men met twee vrienden 
haar verjaardag in strand-
tent Mango’s. Ik was nogal 
aan de late kant, dus ik liep 
laat in de avond nog over 
de boulevard. Het was su-
perkoud, pikdonker en het 
waaide hard. Geen weer om 
in de feeststemming te ko-
men. Gelukkig zag ik al snel 
gekleurde lampjes hangen 
en hoorde ik harde muziek 
uit de speakers knallen. Mooi. 
Daar moet ik zijn. Snel naar 
binnen om weer een beetje 
warm te worden. Om eerlijk 
te zijn ben ik niet zo gek op 
verjaardagsfeestjes.  Mijn 
associatie heeft misschien 
met vroeger te maken. Ik 
moest altijd mee naar ver-
jaardagen van familieleden 
en vage kennissen. Het feest 
bestond voor mij vooral uit 
braaf in een kring zitten en 
niet morsen op mijn nette 
kleren. Het was zo ontzet-
tend saai. De minuten leken 
wel uren. 
Nu ben ik er nog steeds niet 
dol op. Vooral het voeren van 
oppervlakkige gesprekken 
vind ik een ramp. De jarige 
job heeft meestal ook wei-
nig tijd om even met je te 
kletsen, want die heeft het 
te druk met cadeaus uitpak-
ken. Of met het voorbereiden 
van de bekende verjaardags-
hapjes. Toastjes met salade, 
plakjes worst en blokjes 
kaas. Alles wordt netjes op 
schalen en bakjes op tafel 
gezet. Wie wil kan pakken. 
Glaasje wijn erbij: het is ten-
slotte feest! Maar er zijn na-
tuurlijk uitzonderingen! Dat 
geef ik nu volmondig toe. De 
verjaardag van mijn vriendin 
was echt een topavond! Het 
leek helemaal niet op een 
verjaardag, maar meer op 
een avondje stappen. Het 
was supergezellig, de drank 
lekker en de live muziek top. 
Ik heb lekker staan dansen 
en hard staan mee blèren 
met de muziek. Aan het 
einde van het feest wilde ik 
nog helemaal niet naar huis 
toe. Doe mij maar vaker zo’n 
verjaardagsfeestje! 

Let’s get party! 

Column

… voor  Kelly Warmerdam, 18 jaar
Heb je ff …

Waar kennen we jou van? 
“Al bijna vier jaar ben ik in 
het weekend en in de vakan-
tie te vinden bij strandpa-
viljoen Thalassa (18). Hier 
werk ik in de bediening. Ik heb 
het er enorm naar mijn zin, 
mede doordat er altijd een 
gezellige sfeer hangt onder 
de collega’s, de gasten en 
uiteraard ook omdat er heerlijke visgerechten worden 
geserveerd!”

Wat doe je naast deze bijbaan? 
“Naast mijn werk op het strand, zit ik in 6VWO op 
het Sancta Maria. Binnenkort doe ik dus eindexamen. 
Als ik ben geslaagd, ga ik volgend jaar beginnen met 
de studie Economie & Bedrijfskunde aan de UvA in 
Amsterdam.” 

Waar kunnen we jou nog meer tegenkomen?
“Op zaterdagavond heb je de meeste kans om mij tegen 
te komen in de Scandals met vrienden en vriendinnen. 
Ook vind ik het heerlijk om ’s avonds op de bank een 
filmpje te kijken met mijn vriend, zeker nadat ik een dag 
hard heb gewerkt op het strand!” Sutiah

dan kan dat alleen maar voor 
iedereen elk jaar weer een po-
sitieve ervaring zijn!”

Goed bezig
Monique verwacht een su-
peravond. Niet alleen voor 
de toeschouwers maar ook 
voor Kika: “Naast het heb-
ben van een geweldige avond 
met spetterende optredens, 
hoop ik dat mensen bewust 
blijven van het feit dat we 
aan anderen moeten blijven 
denken.” Als Zandvoortse is 
ze trots dat dit Artiestengala 
met en door Zandvoorters 
wordt georganiseerd: “Het 
geeft de goede spirit van veel 
Zandvoorters aan! Niet te be-
roerd zijn om de handen uit 
de mouwen te steken, ieder-
een draagt zijn of haar steen-
tje bij, dat vind ik getuigen 
van een goede mentaliteit 
en gemeenschapszin. Het is 
knap om als dorp het sociale 
karakter hoog in het vaan-
del te blijven dragen, in een 
maatschappij waarin steeds 
meer mensen geneigd zijn 
om alleen nog maar naar hun 
eigenbelang te kijken. Goed 
bezig, Zandvoort!”

kinderen in aanraking. Veel 
gezonde kinderen, maar ook 
zieke kinderen. Via organisa-
ties als Stichting De Opkikker 
en Doe een Wens heb ik een 
aantal kinderen de dag van 
hun leven bezorgd, door hun 
wens om ‘Taffie’ te willen ont-
moeten te vervullen. Het is erg 
ontroerend om op die manier 
iets voor een kind te kunnen 
betekenen. Het doel van Kika is 
om therapieën te ontwikkelen 

waardoor 
deze kinde-
ren zo snel 

m o g e l i j k 
kunnen ge-
nezen, met zo 
min mogelijk 
pijn en strijd.”

Jaarlijks 
evenement
Monique zou 
het toejuichen 
als er een jaar-

lijks evenement uitrolt waar 
zoveel mogelijk mensen aan 
meewerken: “Ik denk dat het 
voor een organisatie als Kika 
heel motiverend en steunend 
is dat zoveel mensen zelf in 
actie komen om geld voor 
hen in te zamelen. Persoonlijk 
vind ik het mooi om te zien dat 
er mensen zijn die hun geld, 
tijd en talent daarvoor willen 
inzetten. Iedereen kan iets 
doen. Bovendien schept het 
een band om samen aan iets 
goeds te werken. Het zou hart-
stikke goed zijn als dit jaarlijks 
zou terugkeren. Het is al leuk 
om naar een artiestengala te 
gaan, als je hiermee ook nog 
een goed doel kunt steunen, 

“Ik vind het fijn om iets bij te 
kunnen dragen aan zo een 
mooi initiatief als het Kika 
Artiestengala. Het is een 
belangrijk evenement voor 
Zandvoort en ik vind het inder-
daad een eer om gastvrouw 
te mogen zijn op deze bijzon-
dere avond.” Monique is door 
haar werk veel in aanraking 
geweest met ernstig zieke 
kinderen: “Doordat ik in Zoop 
speelde, kwam ik veel met 

  

Vrijdag 21 maart:
Kika Artiestengala 2008 wordt gehouden in de Beach 
Factory van Center Parcs Zandvoort. Het belooft een 
groot spektakel te worden met o.a. optredens van de 
Zandvoortse rockband VanKessel. De opbrengst gaat 
geheel naar de stichting Kika kinderen kankervrij.

Zaterdag 22 maart:
Met een kaalgeschoren hoofd kan je een gratis entree 
verdienen om live aanwezig te zijn bij het optreden van 
hiphopper extince in de Grote Zaal van het Patronaat. 
Deze Nederhopper van het eerste uur brak door met 
nummers als ‘Spraakwater’, ‘Viervoeters’ en ‘Kaal of 
Kammen’. Onlangs bracht hij een nieuw album uit 
met de titel ‘Toch?’ Wat te doen als het als het con-
cert uitverkocht raakt? Geen paniek! Bekijk de site van 
www.zfmzandvoort.nl om te lezen wat je moet doen. 
Toegangsprijs: € 12,50. Aanvang: 20.30 uur.

Zaterdag 22 en maandag 24 maart:
Tijdens de Paasdagen wordt met de Kinzo Paasraces 
het startsein gegeven voor het nieuwe autosportsei-
zoen. Tevens wordt het 60 jarig jubileum van Circuit 
Park Zandvoort ingeluid. Kaarten zijn o.a. verkrijgbaar 
via de website van Circuit Park Zandvoort (www.circuit-
zandvoort.nl) 

Zondag 23 en maandag 24 maart:
Tijdens de paasdagen is er een spectaculair Paas Lunch 
Buffet in het Circles Restaurant van Holland Casino 
Zandvoort. Roerei met gerookte zalm en rucola, sand-
wiches met kip, slagroomsoesjes of toch flensjes met 
vruchtenjam? Begin je alleen al te watertanden bij de 
gedachte? Bezoek voor meer informatie www.holland-
casino.nl. Prijs: €24,50 p.p. Tijd: 13.00 tot 15.00 uur.

I Know Where It’s @
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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

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

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

1001 dingen club:
Hey, ben jij tussen de 7 en 12 jaar oud en vind je het 
leuk om met andere kinderen leuke dingen te doen? 
Kom dan eens langs op woensdagmiddag. Van 15.15 
tot 17.00 uur worden er steeds andere activiteiten 
gedaan. Voor €1,50 per keer ben je actief of creatief 
bezig en leer je nieuwe kinderen kennen. 

Jeugdhonk chill out
Chill Out is er voorlopig alleen voor kinderen uit groep 
7 en 8 van het basis onderwijs. de Chill Out is open op 
dinsdag en woensdag van 15.00-17.00 uur en kunnen 
de tieners op de playstation, lekker hangen op de bank, 
gebruik maken van een drietal pc’s met internet,  een 
spelletje spelen en kunnen iets te drinken halen. 

kinderdisco the swing voor alle kidz 
van 6 t/m 11 Jaar
Vrijdag 21 maart is het thema REGENBOOG bij de 
kinderdisco. Kom allemaal zo gekleurd mogelijk.
 Duik in de verkleed kast thuis en trek iets moois, gek 
of unieks aan. Wij zorgen voor de juiste .regenboog 
sfeer met, leuke spelletjes,  maar vooral veel goeie 
muziek… dit mag je niet missen.
Vrijdag 21 maart van 19.00 tot 21.00 bij ons in Noord!! 
voor kinderen van 6 t/m 11 jaar entree 1 euro.

danscaFÉ in zandvoort
Elke eerste zaterdag van de maand is er bij Pluspunt een 
Danscafé. In het danscafé krijgt u alle gelegenheid om 
vrij te dansen en het geleerde in de praktijk te brengen.
De avond is van 20.00- 24.00
Deur open 19.30 
Entreekosten danscafé: € 5,00 p.p.
Voor het danscafé geldt een Passend kledingvoorschrift.

helpdesk voor computervragen en 
problemen!!
Op dinsdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur 
kunt u in het computerlokaal terecht met uw vragen 
en problemen op PC gebied. De medewerkers van 
Nieuw Unicum en een vrijwilliger staan klaar om u 
weer op weg te helpen!!

wiJksteunpunt biedt spreekuren 
van diverse organisaties:
•	 Medial:
Bloedafname en trombosedienst: maandag en donder-
dag tussen 8.15 uur en 11.00 uur kunt u terecht in het 
wijksteunpunt. Andere dagen in het Huis in de Duinen.
•	 Loket	Zandvoort:	
Iedere donderdagochtend van 09.00-11.00 uur.
•	 Wijkagent	Zandvoort-Noord:	
Dinsdag 15.00-16.30 uur (even weken) en 19.00-20.30 
uur (oneven weken)
•	 Wijkmeesters	EMM:	
Dinsdag 15.00-16.00 uur
•	 Zorgloket	stichting	ZorgContact
Maandagochtend 10.00-12.00 uur. 
•	 Helpdesk	compunic/pluspunt
Iedere dinsdag tussen 14.00 en 16.00 uur voor uw 
vragen en problemen.

Dagblad	“de	Pers”	Van	maandag	t/m	vrijdag	
verkrijgbaar	bij	Pluspunt	Wijksteunpunt.

Op zoek naar extra inkomen?
Voor onze kamerschoonmaak en schoon-

maak in algemene ruimtes is
Hotel NH Zandvoort op zoek naar:

Medewerkers 
Huishoudelijke dienst M/V

Houd je van aanpakken en ben je minimaal  
3 uur beschikbaar overdag tussen 9.00 – 15.00 uur 

of van 14.00 – 22.00, eventueel ook/alleen  
in het weekend? Wil je werken in een  

enthousiast team en heb je oog voor detail? 

Interesse? Bel voor een afspraak en meer informatie 
naar: NH Zandvoort
 Ria Bruinsma of Irmi Sommerer
 Burg. Van Alphenstraat 63
 2041 KG  ZANDVOORT
 023 – 5760 884
 Of stuur een mail naar: 
 hskpng.nhzandvoort@nh-hotels.com 
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Een toast op de nieuwe belbus

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

Oude belbus met pensioen
een bushalte op het parkeerterrein voor het Pluspunt? ‘Halte 
ten behoeve van de doop van de nieuwe belbus’ stond er op 
een bordje. Bij de halte stond een splinternieuwe Fiat Ducato 
Combinato te glimmen in de zon. Donderdag 13 maart 2008 
gaat de geschiedenis in als de dag dat de nieuwe belbus in ge-
bruik werd genomen. Tijd voor champagne!

Directeur van de welzijnsor-
ganisatie Pluspunt, Albert 
Rechterschot, ontving de sleu-
tel van de belbus uit handen 
van Rob Witte, eigenaar van 
Autobedrijf Zandvoort. In zijn 
toespraak tijdens de plechtig-
heid zei Rechterschot erg blij 
te zijn met deze nieuwe aan-
winst voor de Zandvoortse 
55-plussers. De belbus ver-
vangt de 5 jaar oude Ford 
Transit die na 146.000 km, 
gemiddeld 600 km per week 
(!), met pensioen mag. “Om 
nog wat cijfers te noemen: al-
leen al in 2007 zijn er 10.000 
ritten gemaakt. We hebben 
momenteel 200 klanten. 
Maar het mogen er best meer 
worden”, aldus Rechterschot. 
Wethouder Marten Bierman, 
die zijn zieke collega Gert 
Toonen verving, zei: “Dit is een 
feestelijk moment. Het college 
vindt het belangrijk dat de bus 
er is en veel wordt gebruikt.” 
Op dat moment wist hij nog 
niet dat hij de eerste klant zou 
worden...

Niet over één nacht ijs
Er is veel tijd besteed aan 
de keuze voor een nieuwe 
bus. Samen met de groep 
chauffeurs is een lijst met 
eisen opgesteld, waaraan de 
nieuwe belbus moet voldoen. 
Tevens zijn er beurzen en dea-
lers bezocht. Uiteindelijk viel 
de keuze op een Fiat Ducato 

Combinato die geleverd is 
door Autobedrijf Zandvoort. 
“Een prima bus”, lacht Rob 
Witte, “en mijn garage is hier 
om de hoek, dus ook gemak-
kelijk voor het onderhoud.” 
Pluspunt leaset de belbus 
en zoekt nog sponsors om 
de exploitatiekosten te druk-
ken. Een goede kans voor 
Zandvoortse ondernemers om 
in Zandvoort en Bentveld veel 
gezien te worden.

Knallende kurken
Na de toespraken ging het 
gezelschap naar buiten om 
de belbus te bewonderen. 
“We gooien die fles cham-
pagne niet tegen de bus, dan 
zit er meteen een deuk in”, 
grapte Bert Beumer, een van 
de chauffeurs. Met een knal 
vloog de kurk metershoog 
de lucht in en werd een toast 
uitgebracht op de citroengele 
aanwinst. Na de feestelijkhe-
den was wethouder Bierman 
zeer vereerd met de lift terug 
naar het raadhuis.

Wilt u ook gebruik 
maken van de belbus?
De belbus rijdt van maan-
dag tot en met zaterdag, van 
09.00 uur tot 17.00 uur door 
Zandvoort en Bentveld. Een 
enkele rit kost € 0,60. Voor 
reserveringen (minimaal 1 
dag van tevoren) belt u met 
Pluspunt: 5717373.

Wekelijks de krant lezen op internet?

www.zandvoortsecourant.nl

Bekijk het dorp eens door de ogen van een toerist. Bij het 
VVV is voor slechts € 2 een dorpswandeling verkrijgbaar, die 
u langs historische plekken en door verrassende leuke kleine 
straatjes voert: ‘Slenteren door Zandvoortse Sloppies’.

Oorspronkelijk komt de kip uit Zuid-oost Azië, waar zij, het Ban-
kivahoen, nog steeds in het wild leeft. De kip stamt af van… de 
dinosaurus. Wereldwijd bestaan er 350 kippenrassen, waarvan 
20 Nederlandse. De Barnevelder is een van de bekendste.

De kip en het ei

De wandeling duurt circa 
1,5 uur en begint bij het 
VVV, de vroegere ‘School 
B’, ook wel het klompen-
schooltje genoemd. In de 
routeomschrijving staan 
interessante, leuke en 
rare wetenswaardighe-
den over ons dorp. Ook 
staan er oude foto’s en 
bijzondere anekdotes in. 
Wist u bijvoorbeeld dat 
Zandvoort zich met het 
wapen van Zandvoort 
met zijn drie haringen wat 
chiquer voordoet dan het in 
werkelijkheid is? Vissen was 
eeuwenlang de belangrijkste 
bron van inkomsten voor de 

Maar u hebt vast ook wel 
van de krulvederige witte 
Hollandse Kuifhoen of de 
Nederlandse Uilebaard ge-
hoord. Niet? Kippen worden 
om diverse redenen gehou-
den: om hun uiterlijk, om hun 
vlees of om de hoeveelheid 
eieren die ze leggen. Bruine 
eieren komen van afstamme-
lingen van Aziatische rassen, 
witte van Middellandse Zee 
kippen. In bijna elk land ter 
wereld komen kippen voor. Als 
een kip geboren wordt, is het 

Zandvoorters. Maar haringen 
vangen deden ze helemaal 
niet, omdat ze de haring niet 
mochten kaken (ontdoen van 
ingewanden). Dat was tot 

al bekend hoeveel eitjes ze in 
haar leven kan leggen. Tel de 
eicellen van de eierstok en u 
weet het.

Het begin
Het duurt drie uur voordat de 
dooier volledig gevormd is. 
Daarna nog 22 uur om de rest 
van het ei eromheen te bou-
wen, zodat het klaar is om ge-
legd te worden. De tempera-
tuur van een kip is 40°C. Een ei 
wordt uitgebroed op 37,9°C. Bij 
een hogere temperatuur sterft 

1857 voorbehouden aan de 
grote steden.

De route voert u via Raadhuis-
plein en Kerkplein naar de 

Poststraat, waar u op 
nummer 10 het eerste 
vissershuisje tegen-
komt, gebouwd in 1870. 
De wandeling slingert 
door het hele dorp, 
ook aan de omgeving 
van het Gasthuisplein 
wordt veel aandacht  
besteed: Café  het 
Wapen van Zandvoort, 
de oude smederij van 
Dorsman en het huis 
aan de Gasthuisstraat 11 
waar beeldhouwer Kees 

Verkade heeft gewoond. Als u 
via vele straatjes en sloppies 
weer op het Schoolplein terug 
bent, heeft u beslist een ande-
re kijk op het dorp gekregen.

het ei af. Tijdens het broeden 
doet de kip haar borstveren 
van elkaar, waardoor haar 
temperatuur lager wordt.

Een ei is een lekkernij
Natuurlijk worden niet alle 
eieren uitgebroed. Als er geen 
haan in de buurt is, komen 
er zo wie zo geen kuikentjes. 
Veel eieren worden gebakken, 
gekookt of als ingrediënt ge-
bruikt. Een ei blijft circa drie 
weken goed voor consumptie. 
Er zijn rassen die een ’winter-
leg’ hebben, maar van nature 
leggen de meeste kippen ’s 
winters niet. Dat heeft alles 
te maken met de hoeveelheid 
licht. Met daglichtlampen kun 
je de leg kunstmatig in stand 
houden, maar als je de natuur 
zijn gang laat gaan, komen de 
eerste verse eitjes pas weer als 
de dagen gaan lengen.

Wie was er nou als eerste: de 
kip of het ei?
Ook het Pluimveemuseum 
in Barneveld heeft geen ant-
woord op de eeuwige vraag. 
Maar als u in de buurt bent, 
is het beslist de moeite waard 
om dit museum te bezoeken 
en zo nog meer over de kip en 
het ei te weten te komen.

Zandvoort is meer dan strand alleen

Broedmachine

Cense & van Lingen Makelaars o.g.

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2 
2042 PR Zandvoort 
Tel.  023 - 5 715 715
Internet: www.cvl.nu

Greeven Makelaardij

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

Van der Reijden Makelaardij

Passage 42-44
2040 AK Zandvoort
Tel. 023 - 571 55 31
Internet: www.hollandresidence.nl

Van Schaik Omaco Zandvoort

Hogeweg 56A
2042GJ Zandvoort
Tel. 023 - 571 29 44
Internet: www.vanschaikomaco.nl
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Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Vervolg gemeentelijke publicatie week 12 

Weet wat je weet 
voor je geld besteedt

Voordat je grote financiële beslissin-
gen neemt is een goede voorbereiding 
belangrijk. Je sluit namelijk niet elke 
dag een lening of een hypotheek af. 
Een leuke mogelijkheid om je kennis 
te testen is de financiële kennistest 
op www.weetwatjeweet.nl. Dit is een 
snelle, gratis test over verschillende 
financiële thema’s, gemaakt door de 
Autoriteit Financiële Markten (AFM). 

De AFM houdt namens de overheid 
toezicht op de financiële markt. Er zijn 
vier testen op www.weetwatjeweet.
nl, over vier financiële onderwerpen: 
lenen, hypotheken, beleggen en be-
leggingsverzekeringen. Na elke vraag 
krijg je direct te zien wat het goede 
antwoord is en ook krijg je een kor-
te uitleg over het goede antwoord. 
Verder is direct te zien hoe goed de 

Veel mensen voelen zich onzeker over financiële zaken. Je sluit namelijk niet 
elke dag een lening, hypotheek of verzekering af. Je moet informatie lezen, 
vergelijken en vragen stellen. Maar ook is het goed om te kijken wat je al wel 
weet. Dat kan je nu testen op www.weetwatjeweet.nl

gemiddelde Nederlander de vraag 
gemaakt heeft. Aan het eind volgt 
de totaalscore en de score per onder-
werp. Heb je genoeg kennis om zelf te 
kiezen? Moet je meer informatie ver-
zamelen? Of is het verstandiger om 
advies te vragen? De financiële ken-
nistest helpt je antwoord te geven op 
deze vragen. 

De gemiddelde Nederlander weet 
het meest over beleggen, daar be-
antwoordt hij ruim 11 van de 15 vra-
gen goed (75%). Bij de hypotheektest 
heeft de gemiddelde Nederlander 
62% goed, bij de leentest 59%. De 
beleggingsverzekeringen test wordt 
het slechtst gemaakt. Hier scoort de 
gemiddelde Nederlander 55% goed.  
Ga naar www.weetwatjeweet.nl en 
doe ook de test. bron: AFM

Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl
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De adverteerders van deze week

Basketbal  (dames)

Futsal

Lengtegebrek nekt Lions dames

SV Zandvoort in slotfase onderuit; 
ZSC’04 bijna kampioen

“Het gebrek aan lange speel-
sters is al het hele jaar voel-
baar. Vorig seizoen speelden 
bijvoorbeeld Aniecke van 
Litsenburg en Marinella Pranic 
nog bij ons en die pakten hun 
rebounds. Uiteraard is dat niet 
de enige reden van deze ver-
loren wedstrijd. We gooiden 
de ballen er niet in en als je 
dat niet doet, win je natuur-
lijk nooit”, aldus een enigszins 
teleurgestelde coach Johan 
Beerepoot na afloop.

In de eerste helft deed de ‘gele’ 
brigade, met dit keer keeper 
Dave Meijering in de gele-
deren, het niet slecht. Toch 
moesten de Zandvoorters 
na 25 minuten spelen een 
kleine achterstand van twee 
doelpunten toestaan. Daarna 
was het door de inzet van 
Stijn Stobbelaar, Christiaan 
Strijder en Patrick Koper dat 
Zandvoort niet op een gro-

Het gebrek aan lengte heeft het Lions damesteam thuis tegen 
Zeemacht danig parten gespeeld. een voorsprong van 13 pun-
ten halverwege het derde kwart was daardoor niet voldoende 
voor de winst.

Dat in het futsal niets zeker is, blijkt wel dat het verdedigen 
van één doelpunt voorsprong niet voldoende hoeft te zijn om 
een wedstrijd te winnen. SV Zandvoort kan daar over meepra-
ten. Lange tijd deden onze plaatsgenoten mee voor de winst, 
maar het succes werd door het bezoekende BSM uit Benne-
broek in de slotfase terecht ontfutseld.

Hij had dan ook groot gelijk. 
In het eerste kwart werd dui-
delijk dat de Lions-dames het 
moeilijk zouden krijgen. Als de 
break, vaak het gevolg van een 
rebound, bij Lions niet loopt, 
zal het van afstand moeten 
gebeuren en daar ging het 
mis. Veel schoten waren niet 
accuraat genoeg of misten 
de ring zelfs volledig. Tevens 
werd toen ook duidelijk dat 
een van de arbiters niet de 
kundigheid in huis had om 

goals tussen beide teams: 14-3. 
Hoewel ZSC in de tweede helft 
twee doelpunten meer wist 
te scoren, bleef US de betere 
ploeg en drukte dit uiteindelijk 
uit in de eindstand: 30-11. Lucia 
v.d. Drift scoorde 4x, Daphine 
van Rhee 3x en Martina Balk 
schoot twee keer raak.

60,52% ging naar het paar 
Maria Emmelot & Gert Jan 
van Amsterdam, dat bij de tus-
senstand nog op de twaalfde 
plaats stond. De lekkere lunch 
in de buitenlucht zal zeker 
bijgedragen hebben tot deze 
eindspurt, waardoor zij de 
overwinningsbeker vol trots 
mee naar huis mochten ne-
men. Medeorganisator Wim 
Veldhuizen en zijn vrouw kre-
gen als dank een mooie fles 
whisky en een prachtig boeket 
voor alle moeite. Ook werden 
de bridgers, die op de 8e, 15e, 
22e, 29e en 32e plaats eindig-
den verrast met flessen wijn. 

Volgend jaar vindt de twaalf-
de editie van dit bridgespek-
takel plaats en dat belooft een 
extra feestelijke gebeurtenis 
te worden.

tere achterstand kwam. Met 
een aantal kansen werd slor-
dig omgesprongen, waar BSM 
deels van profiteerde.

In de tweede helft kwamen 
de Zandvoorters terug. Stefan 
Smit en Tim Minden begon-
nen ook beter te draaien en 
daardoor deed Zandvoort 
lang mee. Het was zelfs met 
nog ongeveer 4 minuten te 

een wedstrijd uit de Rayon 
1e klasse te leiden, een gege-
ven dat Lions regelmatig be-
hoorlijk uit de concentratie 
haalde.

Toch kwamen onze plaatsge-
noten in het derde kwart op 
de grootste voorsprong van 
de wedstrijd. Toen echter een 
van de dames uit Den Helder 
het vizier op scherp zette en 
4 driepunters liet noteren, 
was de voorsprong snel weg. 
Met twee minuten te gaan in 
het laatste kwart, was er op-
nieuw evenwicht. Zeemacht 
begon toen nog een keer aan 
een slotoffensief en trok met 
56-59 aan het langste eind.

gaan dat de badgasten een 
voorsprong hadden van 7-6. 
Strijder, die in de slotfase 
leeg gespeeld was, zag van de 
zijkant toe hoe zijn ploegge-
noten langzaam wegzakten. 
BSM rook kansen boog in de 
laatste twee minuten de 7-6 
achterstand om tot een 7-8 
voorsprong.

Met een veelzeggende blik 
verliet Stefan Smit de zaal. De 
teleurstelling was van zijn ge-
zicht te lezen. De problemen 
stapelen zich steeds meer op 
voor Zandvoort, de ploeg staat 
nu onderaan en is dus in acuut 
degradatiegevaar.

ZSC ’04
ZSC’04 moest aantreden te-
gen IJmuiden. In een bijna 
niets aan de hand wedstrijd 
haalden de Zandvoorters 
met aanvoerder Michel van 
Marm en gelegenheidscoach 
Vincent Fleers de volle winst 
binnen. Het werd 9-2. “Met dit 
resultaat kunnen we alleen op 
doelsaldo nog de titel mislo-
pen. Dat betekent dat onze 
concurrenten alles moeten 
winnen en wij alle wedstrij-
den dik moeten verliezen’, al-
dus Fleers na afloop.

Handbal

Bridge

Zware nederlaag handbalsters

CDA bridgedrive

Het eerste damesteam van ZSC heeft in de uitwedstrijd tegen 
het Amsterdamse US 2 geen enkel uitzicht gehad op een re-
delijk resultaat. De wedstrijd tegen de titelkandidaat in de 3e 
klasse werd zeer ruim met 30-11 verloren.

Voor de elfde keer werd in het Gemeenschapshuis gestreden in 
de door het CDA georganiseerde bridgewedstrijd. In tegenstel-
ling tot eerdere jaren waren er minder deelnemers dan anders, 
maar de 32 paren maakten er, volgens afdelingsvoorzitter Ype 
Brune, een zeer gezellige en dus geslaagde dag van.

Actie van Stijn Stobbelaar

Hoewel ZSC wel de score 
opende, had US van meet af 
aan het heft in handen en 
maakte al snel duidelijk dat 
alleen zij aanspraak konden 
maken op de overwinning. 
Wat ZSC ook probeerde het 
lukte niet. Bij rust was er al 
een beslissende afstand van 11 

In het totaal werden er acht 
ronden van vier spellen topin-
tegraal gespeeld. Op deze 
manier konden de behaalde 
resultaten van alle deelne-
mers onderling vergeleken 
worden. Na de ochtendsessie 
stonden twee paren gelijk aan 
kop, namelijk Gerard de Poel & 
Mw. Brugman, evenals Gonny 
Mul & H. van Haastrecht met 
een fraaie score van 64,29%. 
De vraag is dan natuurlijk 
of men dit resultaat in de 
middaguren kan behouden. 
Helaas was dit niet het geval. 
Uiteindelijk werden De Poel 
en zijn partner zesde (nog al-
tijd met een prima score van 
55,73%), terwijl Gonny Mul op 
de veertiende plaats eindigde 
met 51,46%.

De eindoverwinning met 

Autosport

jeu de boules 

Startschot Paasraces ook begin van jubileumjaar

Jeu de boules Zandvoort twee keer kampioen

Het komende jaar kent twee 
bijzonderheden. Allereerst is er 
de nieuwe Toerwagen Diesel 
Cup waarin de BMW 120d, de 
Alfa 147 JTD, de Volkswagen 
Golf TDi en de Seat Ibiza Cupra 
in vertegenwoordigd zullen 
zijn. Deze klasse beleeft zijn 
primeur met een langeaf-
standsrace van 110 minuten. 
De initiatiefnemers van de 
diesel Cup zijn tevreden met 
een deelname van 20 wagens 
voor de Paasraces.

Zandvoortse rijders zijn te zien 
in de Formule Ford met Jan 
Paul van Dongen, die in een 
geel en blauw gespoten boli-
de te zien zal zijn. Zandvoorter 
Dillon Koster zal weer te zien 
zijn in de Samsung BMW 
130i cup. Het team van Dillon 

Als op zaterdag 22 maart om kwart over twee het startsein 
voor de Toerwagen Diesel Cup wordt gegeven, begint voor  
het Circuit Park Zandvoort een jaar vol bijzonderheden. De 
Zandvoortse racepiste bestaat dit jaar 60 jaar. Chief Operating 
Office (COO) erik Weijers liet optekenen dat dit feit zeker niet 
ongemerkt voorbij zal gaan. 

Het eerste tripletten team van Jeu de Boules Zandvoort is 
vorige week kampioen in de wintercompetitie tripletten ge-
worden. Het team, bestaande uit Gerrie en Dick Kraaijenoord 
en Ab Reurts, promoveert nu naar de derde klas. Het eerste 
dubletten team van de vereniging is tweede geworden in 
de competitie van de regio Noord en Zuid Holland. Dit team, 
bestaande uit Liesbeth en Ab Reurts gaat eveneens naar de 
derde klas.

Koster (Certainty, red.) zal ook 
vier wagens inzetten bij de 
Formido Suzuki Swift Cup. 
Met een rijder als Tim van 
Gog heeft het Zandvoortse 
raceteam een regelrechte ti-
telkandidaat in huis. De ande-
re wagens worden bestuurd 
door Niels Langeveld, Marcel 
van Leen en de Bentvelder Paul 
Flinterman.

Het aantal BMW’s dat zal strij-
den in de Samsung BMW 130i 
cup is nog onbekend. Volgens 
titelkandidaat Bas Schothorst 
is BMW druk bezig om ook 
nu weer een sterk deelne-
mersveld bij elkaar te krijgen. 
Naast Schothorst is zijn team-
genoot Tim Coronel ook nu 
weer één van de deelnemers. 
Waarschijnlijk zullen ook Jan 

Lammers en de kampioen van 
2006 Jan-Joris Verheul weer 
meedoen.

De DunlopSportMaxxClioCup 
kan rekenen op een mooi 
deelnemersveld. Pim van Riet, 
Robert van de Berg en Michael 
en Sebastiaan Bleekemolen 
die het afgelopen seizoen al 
meereden, krijgen nu te ma-
ken met de inbreng van de 
landmachtdames Sandra van 
der Sloot en Sheila Verschuur. 
Beide dames waren afgelopen 
seizoenen succesvol in de Seat 
Cupra Cup en zijn nu overge-
stapt naar de Clio’s. Tevens 
gaat Ronald Morien van start 
in een Clio. Ook nu weer zal de 
equipe Verschuur de meeste 
wagens leveren in de klasse 
van dit Franse merk.

Op zaterdag 22 maart is de 
eerste race te zien. Dan zal 
om 14.15 uur de Toerwagen 
Diesel Cup het spits afbijten. 
Op 2de paasdag begint het 
raceprogramma al om 9.15 
uur. Toegangskaarten zijn in 
de voorverkoop verkrijgbaar 
via de website van Circuit 
Park Zandvoort (www.circuit-
zandvoort.nl) of via het Ticket 
CallCentre (0900 – 9000 500). 
Een weekendduinkaart kost  
€ 12, waarbij kinderen tot 12 
jaar, onder begeleiding van 
een volwassene, gratis toe-
gang hebben. Een weekend-
paddockkaart, met toegang 
tot het rennerskwartier, kost  
€ 35. Kinderen tot 12 jaar, onder 
begeleiding van een volwasse-
ne, ontvangen vijftig procent 
korting op een paddockkaart.

Op zaterdag 5 april aanstaande 
doet Jeu de Boules Zandvoort 
mee aan de Nationale 
Sportweek. De actieve vereni-
ging heeft dan in het kader van 
de Dag van de Balsport, een 
onderdeel van de Nationale 
Sportweek, open huis zodat ie-
dereen kennis kan maken met 
deze intrigerende sport.

Kinzo Paasraces

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis 
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
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Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte  
houden van alles wat in Zandvoort leeft. 

De adverteerders in de krant van deze week zijn:

(In alfabetische volgorde) 
Administratiekantoor  
 K. Willemse
Auto Strijder 
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Café Bluys
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
Danzee
Dorsman Assurantiën
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
IJzerhandel Zantvoort
Netexpo Internet  BV
NH Hotel Zandvoort
NVM Makelaars Zandvoort
P. van Kleeff
Pluspunt
Printing People

Sailfish Reclame
Sandd
Selekt Vracht
Take Five
Van Aacken 
 Glaszettersbedrijf
VanDam Invest B.V.
Vrijehuizenmarkt.nl
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek

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

Nooit te oud om te sporten!

www.sportinzandvoort.nl

Foto: Chris Schotanus



Wilhelminaweg 42
In een doodlopend laantje in het groene hart van Zandvoort 
ligt deze verbouwde en keurig verzorgde gezellige 
tussenwoning. De rustige ligging in een bijna verborgen 
zijstraat van de Wilhelminaweg, de voor- én achtertuin, 
royale woonkamer met woonkeuken, 3 slaapkamers 
en ruime zolder maken van dit woonhuis een heerlijke 
familiewoning.

• Inpandige berging
• Op loopafstand van alle voorzieningen
• Woonoppervlakte ca. 140m�, perceeloppervlak 204m�

Vraagprijs:  €  469.000,--

Trompstraat 15/6
Hier hoeft u niets meer aan te doen - verhuisdozen uitpakken 
en genieten van het fantastische uitzicht op boulevard, strand 
en zee. Heerlijk balkon op het Zuiden. In dit in 2007/2008 
volledig gerenoveerde 2-kamer appartement (v.h. 3 kamers) 
op de 3e verdieping van complex “Tromp-Borgh” is alles 
nagenoeg nieuw!  

• Eigen afgesloten parkeerterrein op het complex
• Berging op de begane grond
• Boodschappenlift
• Woonoppervlakte ca. 85 m�

Vraagprijs:  € 245.000,--

nieuw

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

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

Dr. J.G. Mezgerstraat 43
Modern hoekappartement, gelegen op de 1e verdieping met 
lichte woonkamer, 3 slaapkamers, moderne open keuken en 
luxe badkamer. Het complex beschikt over een lift.

• Lift aanwezig
• Wit gestuukte muren en plafonds
• Berging in de onderbouw
• Eventueel garage onder in het gebouw te koop
• Woonoppervlakte ca. 85 m� 

Vraagprijs:  € 235.000,-- appartement 
€    27.500,-- garage

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,--

Sara Roosstraat 52
Deze ruime en zeer lichte 4-kamer maisonnette ligt in een 
speels opgezet complex in Park Duinwijck – het laatste 
grote nieuwbouwproject van Zandvoort. De woonkamer 
heeft een plafond dat schuin oploopt tot ruim 3 meter 
hoogte en een lichtkoepel,  een gezellige semi-open keuken 
en een aangenaam terras van ca. 10m�  dat uitkijkt op de 
binnenvijver. Een ander pluspunt is de parkeerplaats in de 
parkeerkelder. 

• Op loopafstand van het station, centrum en strand
• Kinderrijke omgeving
• Woonoppervlakte ca. 115 m�

Vraagprijs:  €  284.000,--

nieuwnieuw


