
Projectontwikkelaar AM uit Amster-
dam is de hoofdontwikkelaar voor de 
plannen voor het Louis Davids Carré. 
De raad gaf donderdag toestemming 
aan het college om tot uitvoering 
over te gaan. Tevens voteerde zij nog 
een extra bedrag van 2,5 miljoen 
euro omdat de kosten tijdens het 
plannen maken met dit bedrag wa-
ren gestegen. De gemeente presen-
teerde donderdag die plannen als de 
nieuwe ‘huiskamer’ van Zandvoort. 
Het totale project vergt een bedrag 
van 21 miljoen euro.

Het college van B&W is afgelopen donderdag, aan het 
einde van de extra raadsvergadering, diep door het stof 
gegaan en heeft daardoor een crisis voorkomen. Het CDA 
had een interpellatie aangevraagd over de zaken rondom 
het parkeerterrein Zuid en de op handen zijnde verlenging 
van het huurcontract met de huidige pachter.
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De Mannetjes
LDC ‘huiskamer’

‘Dan wordt de 
Middenboulevard 

zeker de slaapkamer’

Courant 

Het eerste gedeelte van het 
project omvat de bouw van 
een ondergronds parkeergao
rage met 500 plaatsen. Boven 
op de garage wordt de brede 
school ten behoeve van de 
Hannie Schaftschool en de 
Mariaschool gebouwd. Ook 

extra in de kassa van de geo
meente vloeien. De huurder 
zou al vanaf 16 december 
2004 op de hoogte zijn van het  
niet verlengen van zijn cono
tract. 

Volgens Gijs de Roode (CDA), 
die de interpellatie bestaande 
uit een dertiental vragen aano
vroeg, zou het parkeerterrein 
per 1 januari aanstaande voor 
wat betreft de exploitatie in 
handen van de gemeente koo
men. Hierdoor zou er € 100.000  

is er plaats voor de openbare 
bibliotheek, een sportzaal en 
(vergader)zalen die ook ono
derdak zullen bieden aan een 
aantal verenigingen. Boven op 
deze voorzieningen komen vijfo
tig appartementen welke door 
woningbouwvereniging EMM 

Actueel P5 Kika Artiestengala
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Cultuur P11 Orgel in gebruik genomen
Autosport P22 Paasraces

Zie onze advertentie op de achterpagina 

Lees de verkeersbesluiten 
m.b.t. de Runner’s World 
Zandvoort Circuit Run 2008

Licht op groen voor Louis Davids Carré

College diep door het stof

verhuurd zullen gaan worden. 
Het bouwplan, ontworpen 
door het Baarnse architecteno
bureau Bos en Partners, heeft 
een vloeroppervlak van 24.000 
vierkante meter.

De gemeente noemt het nieuwe LDC de ‘huiskamer van Zandvoort’

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

•	Appeltjes brood € 2,95
•	3 soorten Ciabatta € 2,50
•	weekend taartje: 
 Hazelnoot-slagroom  € 7.95

Nieuw in ons assortiment:
Cappucino muffin € 1,95
Ontbijt muffin € 1,95
Blueberry Crumble muffin € 1,95
Div. Boterkoeken vanaf € 3,95
Div. nieuwe gebakssoorten € 1,95

Zonnebril op 
sterkte actie

sea optiek
Zichtbaar beter

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

bij aankoop van een
ray ban of persol -

zonnebril:
Glazen op sterkte gratis!

vervolg op pagina 7

vervolg op pagina 3

www.onelvouwgordijnen.nl

Zomertijd
zondag 30 maart

02.00 03.00

De zaak voor 
uw creativiteit

Gasthuisplein 6 
zanDvoort 

(naast het circus)

Zandvoortse 
Documentaire P16 ‘Earth’
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Column

Ze zijn er elke dag. Onze muso
sen. Tjilpend rekken ze zich 
uit. Elke morgen verschijnen 
ze om een uur of zes. Dat denk 
ik tenminste want als ik rond 
half negen de gordijnen open 
trek, zijn ze er al. Ze zitten half 
verscholen in de grote bamo
boestruik. Ruzie makend om 
het beste plekje. Mussen zijn 
gekke vogels. Jodelend hano
gen ze aan het pindanetje. Ik 
moet het zelfs om de paar dao
gen vullen. Het is in een omo
mezien leeg. “Die pinda’s zijn 
voor de koolmezen. Engerds”, 
roep ik bestraffend. Ze trekken 
zich er niks van aan. Proberen 
toch de pinda’s, balancerend 
als trapezeartiesten, uit het 
netje te pikken. Gék zijn ze 
er op. Ook op de kruimels uit 
de koektrommel of de restjes 
brood die echtgenoot dageo
lijks op het straatje achter ons 
huis gooit.
Verschrikt stuiven ze opzij als 
één van de kauwen de korsto
jes wegpikt. Die strijken reo
gelmatig in de tuin neer. Het 
zijn onbehouwen boeven. Ik 
mag ze niet (om met Toon 
Hermans te spreken). Ze piko
ken alles kapot. Hangen aan 
de pindasliertjes of trekken 
met hun sterke snavel en poo
tjes het touw kapot. Als vero
jaardagcadeau gaf kleinzoon 
een gigantisch waterpistool 
aan zijn opa. “Kun je ze wego
spuiten”, grinnikte hij. Dat 
lukte, voor eventjes maar. Ze 
komen echter razend snel teo
rug. Want onze tuin is een luio
lekkerland. “Ik wil alleen nog 
maar kleine vogels en niet die 
grote engerds”, mopperde ik 
boos toen de zoveelste kauw 
mijn hele zaadvoorraad opo
pikte. Maar gelukkig zijn er 
genoeg mussen om de tuin te 
overheersen en ik probeer nu 
met een voedselk orf de grote 
jongens te weren. Wat aardig 
lukt want wat is er mooier 
dan een tjilpende mus. Of 
het onbeholpen gekrijs van 
een jonkie. Schreeuwend om 
voedsel. Bekje wijd open. Met 
fladderende vleugeltjes. De 
tuin is een rommeltje. Ik laat 
het maar zo. Vogels? Ik wil ze 
nooit meer kwijt.

Lienke Brugman

Mussen

Cartoon  Hans van Pelt

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

Kantooradres:
Hogeweg 39o1
2042 GE Zandvoort
Tel & Fax 023 o 5732 752
Email: redactie@ 
zandvoortsecourant.nl

Openingstijden kantoor:
Maandag en dinsdag
09.00 o 16.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie:
Letty van den 
BrandoKinderdijk
Tel. 06 o 434 297 83
Email: letty@ 
zandvoortsecourant.nl
advertenties@
zandvoortsecourant.nl

Bladmanager:
Gillis Kok
Tel. 06 o 460 460 26
Email: gillis@
zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie:
Joop van Nes
Tel. 06 o 144 826 85
Email: joop@
zandvoortsecourant.nl

Vormgeving:
IR Design Zandvoort
www.irdesignzandvoort.nl

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 23o37
1901 RW 
Castricum

Verspreiding:
ZVO Verspreiders
www.zvooverspreiders.nl 
06o1139 1478
(tevens nabezorging)

Uitgever:
Zandvoort Press B.V.

Oplage: 9.250 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

www.zandvoortsecourant.nl
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Burgerlijke stand
15 MAArt - 21 MAArt 2008 

Geboren:
Gino Rob Antonio, zoon van: van den Berg, Cornelis 
Wilhelmus Charles en: Slierings, Ivanetti Luzia.
Sidney, zoon van: Koper, Peter en: Loos, Tamara.
 
Ondertrouwd:
de Jong, Jacobus Franciscus en: Koelemeijer, Melanie 
Trijntje Louisa.
de Jong, Rolf en: van der Drift, Elisabeth Diane.
Bruijnzeel, Richard en: Beker, Karen.

Overleden: 
Loos, Thomas Jan, oud 69 jaar.
Wijnbeek geb. van der Molen, Marie, oud 85 jaar.
Antonides, Sijmen Alberts, oud 91 jaar.
Beekhuizen, Geurt, oud 82 jaar.
Hartz geb. Juch, Nelly, oud 98 jaar.
Pas, Hugo Martin August, oud 86 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 

Eerstelijns gezondheidscentrum 
in Nieuw Noord?

op papier zetten om iedereen 
te kunnen laten zien wat we 
van plan zijn. Daarna gaan we 
het financiële gedeelte vero
zorgen. We hebben dus nog 
niets te maken met een proo
jectontwikkelaar, laat staan 
dat we al weten hoe het eruit 
zal komen te zien”, aldus Bakx. 
De gemeente is uitermate geo
interesseerd in het project en 
heeft een ambtenaar en een 
stedenbouwkundig specialist 
op het project gezet die hulp 
kunnen bieden. Hiermee geo
ven zij blijk van de importantie 
die zij dit project toekennen.

Bewoners en eigenaren van de 
noordelijke en oostelijke beo
bouwing van winkelcentrum 
Nieuw Noord, het gedeelte dat 
de planmakers zouden willen 
gebruiken, staan niet allemaal 
te trappelen om hun bezit op 
te geven. “Na 30 jaar heel hard 
werken hebben mijn vrouw en 
ik eindelijk iets voor onszelf en 
dan zouden we het nu op moeo
ten geven? Voorlopig denken 
wij daar nog niet aan”, aldus 
een verontrustte bewoner van 
één van de eenheden boven de 
huidige winkels. Ook bewoners 
van de Pasteurstraat waren 
aanwezig die een hoog gebouw 
voor hun deur vrezen. Bakx kon 
dat echter weerspreken.

Als de plannen doorgaan, zal 
er rond 2010 een multifunctio
oneel gebouw in Nieuw Noord 
zijn waar alle Zandvoorters 
voor eerstelijns behandelino
gen terecht kunnen.

Op dit moment zit er een aano
tal eerstelijns disciplines in het 
winkelcentrum Nieuw Noord. 
Een apotheek, een tandarts 
en een fysiotherapeutische 
praktijk hebben de handen 
ineengeslagen en willen sao
men met een sportfaciliteit 
en Nieuw Unicum komen tot 
een breed aanbod in de eersteo
lijns gezondheidszorg. Ook is 
de gemeente geïnteresseerd 
in een gedeelte van het geo
bouw voor de vestiging van 
een bureau Jeugd & Gezin en 
zou een thuiszorgaanbieder er 
een vestiging willen hebben. 
Tevens zou er plaats zijn voor 
kleinschalige winkels als een 
kapper of een bloemenzaak.

De bedoeling is te komen tot 
een aanbod in allerlei faceto
ten van de zorg waardoor de 
Zandvoortse ingezetenen in 
eerste instantie in hun eigen 
woonplaats terecht kunnen. 
“Het zou zelfs zo kunnen zijn 
dat er ook specialistische hulp 
geboden zou kunnen woro
den, waardoor bijvoorbeeld 
röntgenfoto’s in Zandvoort 
gemaakt zouden kunnen 
worden of een, vooral in de 
zomermaanden interessante, 
huisartsenpost”, zegt woordo
voerder en projectbegeleider 
Wim Bakx. 

Voorlopig is er nog niets defio
nitief. “We willen in eerste ino
stantie samen met de omwoo
nenden en de gemeente tot 
en vergelijk komen. Vervolgens 
willen we een globale schets 

Maarten Koper opent de informatieavond

Politiek

ZONDAg 30 MAArt 
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur: ds. H. Appers uit Castricum 

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht 
10.30 uur: mevrouw T. Boddaert 

RK Parochie Antonius & Paulus, 
Sparrenlaan 9, Aerdenhout 
10.30 uur: pastor C. van Polvliet

Kerkdiensten

Vorige week donderdag heeft een zevental ondernemers in de 
eerste lijn gezondheidszorg een plan gepresenteerd voor een 
multifunctioneel gebouw in het winkelcentrum Nieuw Noord. 
Samen willen zij komen tot een betere zorg in de wijk. Helaas 
waren niet meer dan 25 van de 100 uitgenodigde buurtbewo-
ners aanwezig bij de presentatie van de plannen.

dat in het verleden in Zandvoort 
de voormalige sporthal aan de 
A.J. van der Moolenstraat heeft 
neergezet. Verwacht wordt dat 
het eerste gedeelte, bestaande 
uit de parkeergarage, de brede 
school en 50 appartementen, 
in 2010 opgeleverd kan worden. 
Na goedkeuring van de plano
nen zal in het najaar begono
nen worden met het bouwrijp 
maken, zodat in maart 2009 de 
bouw van start kan gaan.

Gelukkig
Wethouder Wilfred Tates toono
de zich een gelukkig bestuuro
der. Hij roemde de inzet van de 
medewerkers en de positieve 
instelling van de politiek voor 
wie het geheel donderdag tijo
dens de extra raadsvergadeo
ring ‘slechts’ een hamerstuk 
was. Overigens zijn in het geo
hele project nog niet de plano
nen van Albert Heijn en het 
postkantoor opgenomen. Daar 
wordt momenteel nog over ono
derhandeld. 

2010
In het gehele Louis Davids 
Carré zijn 170 nieuwe wonino
gen geprojecteerd waarvan er 
120 worden ontwikkeld door 
het hoofdstedelijke HvdN. De 
gemeente ziet de aankleding 
van het plan als de nieuwe 
‘huiskamer’ van Zandvoort 
naar een ontwerp van lando
schapsarchitect Delta Vorm uit 
Utrecht. De hoofdontwikkelaar, 
AM, was één van de drie onto
wikkelaars die hebben ingeteo
kend op het project, waarbij de 
belangrijkste opdracht was de 
dorpse sfeer te handhaven. In 
de provincie Noord Holland is 
AM betrokken geweest bij een 
groot aantal projecten voor 
gebiedsontwikkeling in onder 
andere IJburg (Amsterdam), 
Floriande (Haarlemmermeer), 
het Centrum van Amsterdamo
Noord , Park  Brederode 
(Bloemen daal) en de Stationso
locatie in Hilversum. Het geheel 
zal gebouwd worden door het 
Tilburgse bouwbedrijf Pellikaan, 

Vervolg LDC van voorpagina

WIJ ZIJN OP ZOEK 
NAAR NIEUWE MEDEWERKERS (m/v)!

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

Buitenschoolse opvang De Boomhut
Vaste, flexibele en vakantieopvang 
voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

Trouwen op zondag
als proef mogelijk

Met ingang van 15 april 2008 wordt bij wijze van 
proef tot en met 31 december van dit jaar trouwen 
of registreren van partnerschap ook mogelijk op 
zondag. Zowel op het raadhuis als op een locatie. 
Gekozen is om de 1e zondag van de maand hiervoor 
aan te wijzen. 

Voor de tijden wordt aangesloten bij de tijden die 
reeds van toepassing zijn voor de zaterdagen en wel 
om 10.00 uur en om 11.00 uur op het raadhuis en op 
een trouwlocatie om 14.00 uur, 15.00 uur en 15.30 uur. 
Na afloop van de proef zal de regeling geëvalueerd 
worden. De behandeling in de commissie Planning 
& Control van vorige week woensdag was snel klaar 
en het stuk wordt als hamerstuk op de agenda van 
de komende raadsvergadering gezet.

In verband met veiligheidsaspecten van het gebouw 
zullen bij het trouwen of registreren partnerschap 
op het raadhuis op zaterdag en zondag twee bodes 
aanwezig zijn. Tot nu toe was dit voor de zaterdag 
niet expliciet bepaald en werd volstaan met één 
bode. Om te voorkomen dat de bodes onevenredig 
veel uren gaan maken zullen de bodes bij toerbeurt 
ingezet worden. Trouwen of registreren van partnero
schap op een locatie wordt gedaan door alleen de 
buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (babs), 
dus zonder bode. Vooralsnog zal dit zo blijven.

De tarieven voor het trouwen of registreren van 
partnerschap van maandag tot en met vrijdag op 
het raadhuis en op een locatie blijven ongewijzigd. 
Omdat op zaterdag op het Raadhuis een extra bode 
(een zgn. pseudobode) zal worden ingezet wordt 
voorgesteld het tarief, als bedoeld in artikel 3.1.2, te 
verhogen met € 70 (was € 687 wordt € 757). Het 
tarief voor trouwen of registreren van partnero
schap op zaterdag op een locatie blijft ongewijzigd. 
Voorgesteld wordt om het tarief voor trouwen of 
registreren van partnerschap op zondag op het raado
huis vast te stellen op € 1.042 en op een locatie op 
€ 1.100. Het relatief grote verschil tussen het tarief 
voor trouwen of registreren van partnerschap op 
het raadhuis op zaterdag en dat van zondag wordt 
veroorzaakt door de hogere personele lasten van 
de babs en de bodes op zondag. Op verzoek van 
de VVD wordt er in de nieuwe verordening ook de 
mogelijkheid van gratis trouwen opgenomen. Die 
mogelijkheid bestaat al langer maar staat in het 
reglement Burgerlijke Stand en dat is slechts een 
onderdeel van de verordening. De mogelijkheid tot 
gratis trouwen is op de maandagochtend om 09.00 
uur en 09.30 uur.

Bibliotheek Zandvoort

ma: uur - uur
di: uur - uur
wo: uur - uur
do: uur - uur
vr: uur - uur
za: uur - uur

14.00
14.00
10.00
14.00
10.00
10.00

20.00
17.00
17.00
17.00
18.00
14.00

Prinsesseweg 34, Tel: (023) 5714131

Openingstijden

3

Zaterdag 29 maart:
Dance behind the Beach

‘thegenerationmix’ 
De Krocht - Gratis entrée!
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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)

dacht voor de wereld om ons 
heen” en streeft ernaar om zoo
veel mogelijk consumenten te 
betrekken bij het werk van War 
Child. Ook de Zandvoortse Hizi 
Hairovestiging in de Haltestraat 
39 doet mee en doneert hun too
tale opbrengst aan War Child. 
Dus ben je aan een knipbeurt 
toe? Ga dan op woensdag  
2 april langs! Afspraak is niet 
nodig.

Scoutingdag

Net zoals de andere honderden 
Scoutinggroepen in Nederland 
heeft Scouting Stella Maris / 
St. Wilibrordus op 29 maart 
zijn deuren wagenwijd open. 
Op deze dag kan iedereen keno
nismaken met de scouting 
en wordt verteld voor wie en 
vanaf welke leeftijd je mee 
mag doen. Een van de belango
rijkste kenmerken van scouting 
is om de medemens te helpen. 
Daarom is ervoor gekozen om 
de opbrengsten van de open 
dag dit keer naar het weeshuis 
in Oeganda, KiBaHome (lees 
artikel op pagina 15) toegaan. 
Verder is er op de open dag een 
mini speelgoedbeurs en een 
magazijnverkoop van nostalo
gische scoutingartikelen. Ook 
de auto wordt voor een paar 
euro gewassen en er staat een 
lekker kopje koffie klaar. Om 
de opbrengst nog hoger te 
maken, wordt er aan alle kino
deren die deelnemen aan de 
activiteiten, één euro gevraagd. 
Iedereen is van 10.00 tot 14.00 
uur welkom in het clubhuis op 
de Heimansstraat 27 (naast 
Manage Rückert).

Nationale sportweek
Tijdens de 5e Nationale 
Sportweek, van vrijdag 28 maart 
tot en met zaterdag 5 april, 
staat heel Nederland in het 
teken van sport. Jeu de Boules 
Zandvoort doet ook mee met 
de sportweek en heeft op het 
terrein aan de Thomsonstraat 

3 (Nieuw Noord) op 5 april 
van 13.00 uur tot 17.00 uur 
een gezellige dag georganio
seerd. Kom kijken en vooral 
meedoen want jeu de boules 
is een sport die bij zowel jong 
als oud past en die je bij jou 
in de buurt kunt beoefenen. 
Iedereen is dus van harte 
welkom.

WMO krant 
Even ter verduidelijking voor 
degene die er niets meer van 
snappen. Misschien hebt 
u de WMOokrant niet één 
maar twee keer ontvangen. 
Helaas, u kunt er geen prijs 
mee winnen maar u behoort 
dan tot de gelukkigen waar 
de bezorging wel is goed geo
gaan. Normaliter moesten 
de 8000 exemplaren allang 
verspreid zijn in Zandvoort. 
Echter, er is gebleken dat 
niet elke inwoner deze krant 
heeft ontvangen. Daarom 
heeft het college ingestemd 
om opnieuw de WMOokrant 
te laten verspreiden. De extra 
kosten zijn ongeveer € 4.500 
dus wees zuinig op deze dure 
krant. Gooi hem niet meteen 
bij het oud papier.

Nationale 
tuinontwerpdag
Op vrijdag 18 april 2008 oro
ganiseert de Nederlandse 
Vereniging voor Tuino en 
Landschapsarchitectuur  
weer de Nationale Tuino
ontwerpdag. Tijdens de 
Nationale Tuinontwerpdag 
geven tuinarchitecten advies 
en beantwoorden zij vragen 
over de inrichting (het onto
werp) van uw tuin. Tijdens 
die dag zal tuinarchitect 
Lucie Nijsen van 14.00 uur 
tot 18.00 uur in Bibliotheek 
Duinrand een spreekuur houo
den. De tuinarchitect wordt 
bijgestaan door studenten 
van de Hogeschool voor 
Tuin en Landschap Van Hall 
Larenstein. Om het advieso
gesprek goed voorbereid in 
te gaan, wordt de bezoekers 
van het spreekuur aangerao
den om een plattegrond van 
de eigen tuin mee te nemen.

Zandvoort trots op 
Kika Artiestengala 2008

Kinderen kankervrij, dat is waar het artiestengala van afgelo-
pen vrijdag om draaide. Al het geld wat via de kaartjes, maar 
ook via de aankoop van knuffelberen, een make-up door 
professionele visagisten en een speciaal voor KiKa gemaakte 
single binnen kwam, gaat rechtstreeks naar KiKa. Dit mooie 
initiatief kwam van de ZFM DJ Roy van Buuringen. Het feest 
vond plaats in Beach Factory van Center Parcs.

ma
ar

tm
aa

rtm
aa

rt

 Evenementen Agenda

29

29

30

30

Week 13 • 2008

door Stephanie Vork

“Ik ben trots om hier te zijn”, 
begon burgemeester Niek 
Meijer tijdens de opening 
van het gala, “Zandvoort 
is ondernemend en bruio
send en dat is precies waar 
het Kika Artiestengala voor 
staat.” De presentatie lag in 
handen van Monique van der 
Werff en Roy van Buuringen, 
de organisator. Roy is pas 18 
jaar en is onder andere DJ bij 
ZFM, entertainer, organisator 
en presentator. Ondanks zijn 
drukke leven vond hij dat er 
in Zandvoort iets georganio
seerd moest worden voor 
KiKa. Hij liep al een tijdje 
rond met het idee van een 
artiestengala en toen zijn 
opa heel erg ziek werd door 
kanker, wist Roy dat hij dit 
gala wilde organiseren voor 
Kika, kinderen kankervrij. Van 
Buuringen woont trouwens 
zelf in Santpoort Noord, maar 
zijn hart ligt in Zandvoort. Hij 
is hier DJ en wil hier komen 
wonen. “Zandvoort is een 
heel erg leuk dorp, ook om dit 
soort evenementen te organio
seren”, aldus Roy. Hij heeft wel 
vaker dingen georganiseerd, 
maar het artiestengala was 
zijn allereerste echt grote 
evenement en dus eigenlijk 
wel spannend.

Maart
Bomschuit Bouwclub: 
Open dag in clubgebouw, 
Tolweg 10a, 14.00o17.00 uur 

Dance behind the Beach:  
Maandelijks dansfestijn  
in De Krocht, aanvang 20.00 uur

1e Runner’s World Zandvoort 
Circuit Run 2008 
Circuit, strand, centrum 

New Wave muziekschool: 
Uitvoering in Nieuw Unicum. 
Aanvang 14.00 uur, toegang gratis

Zingen voor War Child
‘As long as I have music’ is 
het motto van kamerkoor 
I Cantatori Allegri voor het 
zondagmiddagconcert op 30 
maart in het Zandvoortse geo
bouw De Krocht. Het concert 
staat voor een groot deel in 
het teken van de a capella 
koormuziek. Een keur aan 
componisten komt voorbij 
en Ierse, Engelse muziek en 
Nederlandse meerstemmige 
werken worden ten gehore 
gebracht. De solisten tijdens 
dit concert zijn Raymonde van 
den Broek, Marga Oostindie 
en Jan Peter Versteege. Aan 
de piano zit Bas Jongsma 
en verder worden drie stuko
ken op gitaar begeleid door 
muzikaal leider Versteege. I 
Cantatori Allegri bestemt alo
tijd een deel van de opbrengst 
van de openbare concerten 
aan een goed doel. Dit keer 
gaat € 2,50 per kaartje naar 
War Child: een organisatie 
die probeert kinderen in ooro
logsgebieden te helpen met 
de verwerking van hun trauo
ma’s. Het motto is tevens het 
slotnummer van het concert, 
dat begint om 14.30 uur. De 
toegangsprijs is € 10. Kaarten 
zijn eventueel ook nog bij De 
Krocht verkrijgbaar.

Knippen voor War Child
Op woensdag 2 april organio
seert Hizi Hair een landelijke 
knipactie. Op deze speciale dag 
gaat de totale knipopbrengst 
van 51 Hizi Hairovestigingen 
ook naar War Child. Hizi Hair 
is partner van War Child en 
gelooft dat investeren in jono
ge mensen bijdraagt aan een 
vreedzame toekomst. Want 
naast aandacht voor haar 
klanten heeft Hizi Hair “aano

In totaal waren op deze vrijo
dagavond 30 vrijwilligers en 
15 artiesten actief, ondero
steund door 39 sponsors. 
Twee mannen van de EHBO 
liepen de hele avond rond, de 
artiesten, onder andere Aotif 
& Suggest, 4Charity, Popstar 
Tessa, Alex en VanKessel, wao
ren allemaal geheel belangeo
loos aan het optreden. Van 
Buuringen is tevreden: “Ik kijk 
zeer positief op de avond teo
rug. We hebben ons doel beo
reikt.” Het doel was een gezelo
lige avond, naamsbekendheid 
voor KiKa en geld inzamelen. 
De eindcheque telt maar liefst  
€ 3544! “Er zijn ongeveer 350 
kaartjes verkocht en 95 KiKa 
beren. Dat laatste is trouwens 
een record voor Zandvoort”, 
vertelt Van Buuringen. In 
2009 wil hij zeker doorgaan 
met het artiestengala. “We 
gaan nu kijken hoe we verder 
gaan en hoe we meer meno
sen kunnen bereiken. We wilo
len wat dingen anders gaan 
aanpakken. Misschien moeo
ten we volgend jaar wel naar 
buiten.” De organisator heeft 
alleen maar leuke reacties 
gekregen achteraf. Zelf vond 
hij Aotif & Suggest, die alle 
dames aan het dansen kreo
gen, het hoogtepunt van de 
avond. Ook vond hij VanKessel 
als slotact een succes. 

NIEUW

Fairy Golf B.V. zoekt per direct voor
Kennemer Golf Club te Zandvoort

Personeel m/v voor de bediening
full-time of part-time. 
Voor info: Dhr. B. Duivenvoorden of
Mevr. H. van Houten 023-5713189

Fairy Golf B.V. 

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

Wij zijn op zoek naar:

Enthousiaste verkoop(st)ers
en zaterdag hulpen

die in een gezellig team willen werken.
Full time of part time

Diverse uren en dagen mogelijk

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

Inlichtingen bij M. Horneman telefoon 023-5719067

Grand Café & Restaurant
Specialiteiten volgens de 

laatste trends

Zoekt per direct 
full-time en part-time

medewerker/
medewerkster

bediening
Heb jij het echte horeca 
gevoel,ben jij gastvrij en  

service gericht wil je  
werken in een leuk en goed 
functionerend team neem  

dan nu contact met ons op.
per e-mail:  

cafeneuf@cafeneuf.nl
of 06-26178819

Nieuw asfalt Van Lennepweg
de Burg. Engelbertstraat. Fietsers  
kunnen via de Burg. Beeckmanstraat 
in Oud Noord omrijden. De bus  
volgt een andere route. Op de  
website www.connexxion.nl kunt 
u deze vinden. Nieuw Noord en 
Center Parcs zijn bereikbaar via de 
Van Alphenstraat, terwijl de beo
graafplaats bereikbaar blijft via de 
Sophiaweg.

De Van Lennepweg, tussen de roo
tonde en de spoorwegovergang, 
is vanaf maandag 31 maart t/m 
donderdag 3 april afgesloten voor 
alle doorgaand verkeer. Er wordt 
een nieuwe asfaltlaag, belijning en  
een oversteekplaats aangebracht. 
Tijdens de werkzaamheden wordt 
een omleidingroute aangegeven. 
Deze loopt via de Hogeweg en 

’t Familierestaurant in een 
Nieuwe Jas!!!

Wij stellen ons dan ook Graag 
even aan u voor…

Voorheen was de vier Geboden bekend als  
‘t Familierestaurant, een restaurant dat al 

sinds begin 1967 wordt geleid door één familie. 
Nu 40 jaar later, en te hebben genoten van 
gezellige en succesvolle jaren, vonden wij 

dat het tijd werd voor wat vernieuwing. 
Vandaar dat ‘t Familierestaurant in een 

nieuw jasje wordt gestoken en wij 

Grand Café Restaurant de vier Geboden 
aan u presenteren!!

De vier Geboden geeft u de mogelijkheid lekker 
te lunchen, gezellig een drankje te drinken, 
heerlijk te dineren en te genieten van tapas 

aan onze bar. Het nieuwe interieur 
in combinatie met dezelfde gezellige sfeer en  

het smaakvolle eten zullen ervoor zorgen  
dat De vier Geboden, net als ‘t familierestaurant,

bij u in de smaak zal vallen!!!  

Onze verbouwing vindt plaats vanaf maandag 
31 maart tot en met vrijdag 4 april.

Vanaf 5 april bent U  dan ook weer van Harte Welkom!
Graag tot Ziens,

Luciënne, Peter en Bas

Kerkstraat 27     2042 JD
 tel: 023-5712537

Zandvoort

Verkeerde inleiding
Boven het artikel over de filmplannen van Thys Ockersen, in de krant van vorige week, 
stond helaas een verkeerde inleiding. Voor geïnteresseerden is de volledige, correcte 
versie van het artikel na te lezen op onze website www.zandvoortsecourant.nl.

Het presentatieduo: Monique van der Werff en Roy van Buuringen
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Na de starters van de afgelopen weken nu een ‘oude rot in het 
vak’. In de Pakveldstraat 19 is al sinds 1901 een ijzerhandel ge-
vestigd, maar grootvader Versteege startte daar al in 1893 een 
smederij. Een stevig aandenken aan die tijd is nog steeds ach-
ter in de zaak te vinden, namelijk de originele molensteen. 

Huidige eigenaar Peter 
Versteege, al 41 jaar in het 
vak: “Vroeger werden hier de 
wielen van de toenmalige 
badkoetsjes gebracht, waar 
dan een ijzeren band om werd 
gelegd.” Een andere anekdote 
betreft de bijnaam van de 
winkel. “Vader Piet Versteege 
herstelde als bijverdienste ook 
klompen, waarvan de lederen 
band (lip) was gebroken. Er 
werd in de volksmond al gauw 
gezegd: ‘ga maar een lip halen’ 
en dat werd uiteindelijk als bijo
naam De Lip gebruikt.”

Na de oorlog werd het een 
echte ‘Winkel van Sinkel’ 
waar naast de ijzerhandel 
ook potten en pannen wero
den verkocht. Overgrootvader 
Kerkman was ook een belango
rijk man. Namens de RKokerk 
heeft hij destijds nog het pand 
gekocht, waarin thans Café 
Neuf is gevestigd. 

Als men tegenwoordig de wino
kel bezoekt, stapt men de vroeo
gere huiskamer binnen en de 
ruimte, waarin alle verf staat 
opgeslagen, was de ‘mooie’ 
kamer. De keuken is zelfs nog 
geheel authentiek met een 
origineel granieten aanrecht. 
Er gaat met recht een wereld 
open als de klant iets verder 
loopt. Wat een gigantische 
opslagruimtes zijn er achterin 
te vinden! Dat is dan ook de 
reden, dat Versteege veel meer 
kan bieden dan in eerste ino
stantie het geval lijkt. Allerlei 
soorten tuinartikelen, tot kruio
wagens aan toe, afvoerbuizen, 
Tlobuizen van 4 tot 58watt, een 
elektrische afdeling, slangen 
en een enorme sortering vero
loopstukken! Samen met meo

dewerker Peter Schrader (Lip 
2), die al veertien jaar in dienst 
is, kan Versteege echter alles 
blindelings vinden, wat mij 
een hele klus lijkt als je al die 
diverse kasten en laatjes ziet. 
Voor alle soorten kopero en 
ijzerbeslag, bouwmaterialen, 
maar ook gereedschap en 
Camping Gaz, is een plek geo
vonden. 

Heel overzichtelijk echter is de 
verfafdeling. Naast de ‘ready’ 
verven van onder andere 
Flexa, Ceta Bever, Sikkens en 
Wijzonol, biedt de computero
gestuurde verfmachine enoro
me mogelijkheden om een 
eigen kleur te creëren. Mocht 
er thuis een ongerechtigheid 
te vinden zijn, dan zijn de vele 
HG vloeistoffen eveneens 
een prima hulpmiddel. Naast 
de beide Peters is Liesbeth 
Versteege, die vast in het Huis 
in de Duinen werkt, ook in de 
winkel actief. Zij neemt, behalo
ve de administratie, ook al het 
graveerwerk (van naamplaten) 
voor haar rekening.

Een 1 aprilgrap zit er dit jaar 
helaas niet in aangezien de 
zaak dan gesloten is (dinsdag 
is namelijk de vaste sluitingso
dag), maar het opvallende en 
bijzondere contact met alle 
klanten blijft de overige tijd 
overeind staan. Van maandag 
tot en met vrijdag (dinsdag 
dus uitgesloten) is Versteege’s 
IJzerhandel geopend van 08.30 
uur tot 12.30 uur en van 13.30 
uur tot 18.00 uur. Op zaterdag 
is er geen lunchpauze en kunt 
u tot 17.00 uur terecht in de 
Pakveldstraat 19. Tel. 5717393, 
Eomail: ijzerhandeldelip@heto
net.nl.

door 
Erna Meijer

Versteege’s IJzerhandel

Dreamin’ of a white… Easter

Verantwoordelijk wethouo
der Wilfred Tates heeft reo
gelmatig de toezegging aan 
de raad gedaan om duideo
lijkheid te verschaffen maar 
liet dat grotendeels achtero
wege. In een brief aan de 
CDAofractie van 29 januari 
jongstleden geeft de weto
houder aan dat er nog geen 
keuze gemaakt zou zijn. 

In de begroting van 2006 
stond al opgenomen dat 
de gemeente de exploitatie 
zelf ter hand zou nemen 
en de opzegging van het 
huurcontract is in de beo
grotingen van 2007 en 2008 
bevestigd. Frequent is er in 
de tussentijd door menig 
raadslid gevraagd naar de 
stand van zaken rondom 
het parkeerterrein. 

“Wethouder Tates te laten 
overleggen met de betroko
ken exploitant om de huuro
termijn met maximaal twee 
jaar te verlengen. Tevens 
afspraken te maken over 
de huurprijs, camperplaato
sen, het ing. Friedhoffplein 
en over bedrijven met aro
rangementen”, staat er leto
terlijk in het collegebesluit 
over parkeerterrein Zuid 
van week 10 dat een week 
later bekrachtigd werd (dit 
besluit is te vinden op de 
gemeentelijke website). 
Hieruit volgt dat het colo
lege al langer wist van het 
mogelijk verlengen van het 
contract. Zij heeft dus de 
raad niet van tevoren ingeo
licht over het voorhanden 
zijnde besluit. De raad wist 
officieel niet eerder dan uit 
de besluitenlijst van de ono
derhandelingen en is niet 
van tevoren geïnformeerd, 
een misser van de eerste 
orde!

De meeste fracties waren dan 
ook behoorlijk op de tenen 
getrapt en wensten uitleg 
van de wethouder. Deze gaf 
in eerste instantie aan dat de 
vragen, en dus de interpelo
latie, van het CDA dermate 
snel na het collegebesluit 
waren binnengekomen dat 
hij geen tijd heeft gehad om 
de raad te informeren. Ook 
was hij van mening dat de  
€ 100.000 gemiste inkomsten 
per jaar met een korreltje zout 
dienden te worden genomen. 
Volgens Tates waren de ambo
tenaren daar, door niet juiste 
berekeningen, debet aan en 
was het gemiste bedrag niet 
groter dan circa € 23.000 op 
jaarbasis.

Hierna vroeg De Roode een 
schorsing aan. Na tien minuo
ten kwam hij terug met een 
motie van afkeuring die mede 
door GBZ was ondertekend. 
Het college vatte de motie 
op als een motie van wano
trouwen en wilde eveneens 
schorsen. Na ruim tien minuo
ten werd de vergadering weer 
voortgezet met een diep ‘mea 
culpa’ van Tates. Hij beloofde 
om het onderwerp in de como
missie te willen bespreken op 
voorstel van de meeste fraco
ties. Bovendien zal het college 
in juni met een ander voorstel 
komen. Hiermee gingen de 
partijen, en de indiener van de 
motie, akkoord. De motie werd 
teruggetrokken en dus niet in 
stemming gebracht.

WVG
Het college wenst een aano
tal percelen in het Middeno
boulevard  gebied aan te 
wijzen als  gronden waarop 
de Wet Voorkeursrecht 
Gemeente (WVG) van toeo
passing is. Daarvoor moet 
de WVG weer worden beo

krachtigd. De WVG is bedoeld 
om speculatie in bepaalde 
gebieden, die een nieuw 
bestemmingspan moeo
ten krijgen, tegen te gaan. 
Hierdoor kan de gemeente 
de regie over deze gebieden 
in eigen handen houden. 
Op dit moment is er echter 
geen sprake van een bestemo
mingsplan Middenboulevard 
omdat Gedeputeerde Staten 
het plan naar de prullenbak 
hebben verwezen. Er zou dus 
eerst een nieuw bestemo
mingsplan van kracht moeo
ten zijn om de WVG weer van 
toepassing te kunnen laten 
zijn. Het CDA bracht deze 
stelling bij agendapunt 5 ter 
sprake.

Wethouder Marten Bierman 
was het hier niet mee eens. 
Volgens hem is het mogelijk 
om via bepaalde artikelen in 
deze wet wel degelijk een 
voorkeursrecht voor de geo
meente in te stellen en wil 
hij de aangetrokken panden 
doorverkopen aan een “voor 
de gemeente bevriende 
relatie.” Volgens Cees van 
Deursen (GroenLinks) zorgt 
dit voor oneigenlijke druk 
op de bewoners. Ook Jerry 
Kramer (VVD) sprak zijn “ono
zekerheid” uit over een van 
de bedoelde artikelen in de 
wet. Nico Stammis (PvdA) 
en Willem Paap (SP) waren 
voor het bekrachtigen van de 
WVG. Bierman zei dat door 
het aannemen van het colo
legevoorstel de raad “zowel 
geschiedenis als jurispruo
dentie kan schrijven.” Volgens 
hem steunen bijvoorbeeld 
de deskundigen van de VVE 
van Bouwes Palace hem. Bij 
stemming bleken de hele 
CDAofractie, Van Deursen en 
Eg Poster (OPZ) tegen te zijn 
en werd de WVG bevestigd.

Service aan huis!
Gratis meet –en montagedienst!

023-531 78 40
Haltestraat 56, 2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

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

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

38 jaar vakmanschap!
Vrijdag 28 maart

Live muziek

“Dennis”
Aanvang 22.00 uur

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Café Oomstee

Gezellig 
borrelen!

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

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort
Telefoon: 023 57 168 41
E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie  
www.cvl.nu

DR J.G. Mezgerstraat 24, Zandvoort 

Indeling:
Begane grond:

1e verdieping:

2e verdieping:

Vraagprijs    595.000,--

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

DR J.G. Mezgerstraat 24, Zandvoort 
Op de hoek van de Dr. J.G. Mezgerstraat en de boulevard staat deze vrijstaande karakteristieke 20-er 
jaren woning met garage en oprit. Dit voormalige pension Sandbergen beschikt over 9 slaapkamers, 
keuken met eetkamer en ligt op steenworp afstand van het strand, centrum en openbaar vervoer. 
Dit fraaie pand dient gemoderniseerd te worden om weer de uitstraling te krijgen die het verdient.
Indeling:
Begane grond: Entree/vestibule, ruime hal, toilet, douchegelegenheid.
Lichte woonkamer met een vleugje zeezicht, diepe inbouwkast, openslaande deuren naar het
terras op het westen. Keuken alwaar, opstelling c.v. ketel, provisiekelder en toegang naar de
eetkamer en deur naar de patio. Badkamer voorzien van ligbad/douche en toilet, 3 slaapkamers.
1e verdieping: Overloop, 6 slaapkamers.
2e verdieping: Ruime zolderverdieping.
  • Elektrische rolluiken
  • Elektrische zonneschermen 2006
  • Woonopp. ca. 165 m2, perceelopp. 295 m2
Vraagprijs    595.000,--549.000,--

vervolg raadsvergadering van voorpagina

Wat ons met Kerst onthouden 
werd, kregen we met Pasen 
alsnog. Eerste paasdag, twee 
dagen na het begin van de 
lente (!), was Zandvoort beo
dekt onder een mooie witte 
laag. Slechts voor even, want 
de snel stijgende temperao
tuur zorgde ervoor dat het 
‘verdween als sneeuw voor 
de zon’.

Zaterdag 29 maart:
Dance behind the Beach

‘thegenerationmix’ 
De Krocht - Gratis entrée!
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houdt. “Op dit ogenblik wordt 
met veel enthousiasme en 
vakmanschap een tram uit 
1898 opgeknapt”, zegt hij 
glunderend.
 
Het is logisch dat de NZH als 
een rode draad door zijn leven 
liep en loopt, maar hierbij bleef 
het beslist niet. Al op jeugdige 
leeftijd stal de padvinderij zijn 
hart en nog steeds is hij sticho
tingsvoorzitter van de Buffalo’s. 
In 1948 werd in Zandvoort de 
reservepolitie in het leven 
geroepen. “Het was voor mij 
een verplichte keuze tussen 
enerzijds de BB (Bescherming 
Bevolking) of anderzijds de reo
servepolitie. Ik koos voor het 
laatste en dit werd een heel 
bijzondere tijd. Totaal bestond 
het korps uit zestig mannen 
en vrouwen (bewapend) en in 
de weekends hebben wij ono
der andere veel op het circuit 
diensten gedraaid.” Zijn rang 
was commandant en uiteino
delijk inspecteur, maar op zijn 
zestigste moest hij er jammer 
genoeg uit. “In mei aanstaano
de willen wij een reünie houo
den, ik ben al adressen aan het 
sparen, maar roep iedereen op 
zich bij mij te melden!” 

De in 1892 opgerichte Werko
lieden Vereniging Onderling 

Hulpbetoon in Zandvoort, ‘om 
elkaar bij ongelukken of zieko
ten te kunnen steunen’, vond 
in Gerrit Schaap haar zevende 
voorzitter. Heel concreet wero
den mensen geholpen door ono
der andere het 10ocents fonds 
bij overlijden, begraven door 

en vanuit de vereniging, woo
ningbouw, TBCobestrijding, 

consultatiebureau en een 
eigen vroedvrouw, maar 
ook cultuur kwam aan 
bod. Nog onlangs heeft 
de Vereniging een donao
tie gegeven ten behoeve 

van het nieuwe gebouw 
aan de Poststraat, waar 

gehandicapte jongeren een 
eigen thuis gaan krijgen. Nog 

tijd over? Dan ook nog: como
missaris bij de EMM (9 jaar), 
zitting in het 4 Meicomité 
en regiovertegenwoordiger 
van het Landelijk Overleg 
Bejaardenhuizen.

“Zonder de steun en medeo
werking van mijn vrouw Rita 
was dit allemaal niet mogelijk 
geweest”, aldus Schaap, “volo
gend jaar zijn wij vijftig jaar 
getrouwd en hopen dat met 
onze drie zonen met aano
hang, waaronder twee zeer 
fraaie kleindochters, te vieo
ren.” Gelukkig was er ook tijd 
voor vele buitenlandse reizen, 
onder andere naar Ierland, 
Canada, Thailand, China en 
Indonesië. “Een hobby is uit 
alle landen wat stenen mee 
te nemen en die liggen nu in 
de tuin opgeslagen.” Een bijo
zondere hobby heeft ook Rita 
Schaap. Niet alleen maakt zij 
prachtige kralenkettingen, 
maar zij vervaardigt deze glaso
kralen zelf. Een enorme keur en 
kleuren aan glazen staafjes is 
voorhanden en het is fascineo
rend om te zien hoe hieruit 
een uni of multicolour kraal 
wordt gedraaid.

Het is overduidelijk. In de 
Boerlagestraat zitten beide 
echtelieden niet achter de 
geraniums, maar staan nog 
volop in het (sociale) leven. 
Chapeau!

Dorpsgenoten

Gerrit is geboren in de Smedeo
straat en hij woont nog 
steeds in Zandvoort. Na 
de lagere school ging 
de jonge Gerrit in 1948 
als jongste bediende 
werken bij de NZH 
aan de Leidsevaart 
in Haarlem. “In die 
tijd bestond het mao
terieel nog voor 80% 
uit trams en voor 20% 
uit bussen. Na het werk 
ging ik vier avonden per 
week naar de handelsavondo
school, waar ik eerst de MULOo
opleiding volgde en daarna 
mijn diploma HBSoA behaalde. 
De dienstplicht bestond toen 
nog en ik werd twee jaar in 
Middelburg gelegerd.” 

Na zijn diensttijd ging hij teo
rug naar de NZH en slaagde 
in de tussentijd ook nog voor 
de benodigde boekhouddio
ploma’s. De laatste functie 
die Schaap daar uitoefende, 
was chef salarisadministratie, 
waaronder ook de coördinatie 
van vier districten viel. Hoewel 
hij op zijn 54e (na 40 dienstjao
ren!) al mocht stoppen, ging 
hij echter nog 1,5 jaar door. “In 
1981 bestond de NZH 100 jaar 
en ter gelegenheid daarvan 
werd in de vergaderzaal een 
tentoonstelling ingericht. Dit 
is de aanleiding geweest om 
in Haarlem te komen tot de 
oprichting van een museum. 
In 1956 hadden wij al drie 
trams in bruikleen gegeven 
aan het Spoorwegmuseum in 
Utrecht, maar een eigen muo
seum met als eerste tram de 
beroemde Boedapester werd 
toch ons doel.” 
Nog steeds heeft deze bevloo
gen man de leiding over het 
museum, waar hij samen met 
25 vrijwilligers (12 voormalige 
NZH’ers en 13 ‘buitenmensen’) 
de collectie, bestaande uit vier 
trams en vier bussen, in stand 

Gerrit Schaap

door Erna Meijer

Deze week een gesprek met een zeer actieve dorpsgenoot, 
namelijk Gerrit Schaap. Hoewel hij net jarig is geweest, zie je 
zijn leeftijd (75) echt niet aan hem af, laat staan als hij boei-
end vertelt over al zijn activiteiten in de loop der jaren!

Stijging van temperatuur
Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 8-9 9 9-10 11-12

Min -1 3 5 5

Zon 35% 15% 25% 35 %

Neerslag 45% 85% 80% 45% 

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

Het lijkt erop de laatste jao
ren (met als schoolvoorbeeld 
de ‘sneeuwtsunami’ begin 
maart 2005) dat hoe zachter 
de (hoofd)winter uitpakt, des 
te feller koning Winter later in 
het seizoen terugslaat. Het is 
ook wel deels te verklaren en 
belangrijk gegeven daarbij is 
dat gedurende de hoogwino
ter zachte westcirculaties nu 
eenmaal sterker ontwikkeld 
zijn en er dus relatief minder 
kans is voor een noordtype 
stroming.

Aanvankelijk (zo rond Pasen) 
zagen de prognosekaarten 
er zonder meer florissant uit 
met voor rond de maandwiso
seling temperatuuropbouw 
tot om en nabij de 20 graden, 
maar inmiddels is dit droomo
scenario alweer ten dele teo
ruggedraaid. Weertechnisch 
is de periode maart en april 
de moeilijkste fase van het 
jaar en zijn de grilligheden 
van de atmosfeer doorgaans 
het grootst. Zo’n twintig grao
den in de verwachting kan 
dan de volgende dag ineens 
zijn ‘omgebogen’ naar 8 grao
den bijvoorbeeld.

We hadden een vrij aaro
dige woensdag waarop de 
sneeuwo en hagelbuien uito
doofden en het best lekker 
weer was in de noordelijke 
Randstad. Ook de dondero
dag lijkt, na een koude nacht, 
geen echt slecht weer te  
gaan opleveren met een 
naar zuid krimpende wind. 
Er zou weliswaar wat lichte 
regen kunnen overkomen. 
Krimpende winden voorspelo
len meestal geen goed weer 
en ook deze keer lijkt dit feilo
loos te gaan kloppen, want 
vrijdag komt er serieuze 
regen aan bij een aantreko
kende zuidwester. 

De zaterdag belooft ook nog 
een beetje in mineur te zulo
len verlopen en zondag knapt 
het weer waarschijnlijk meer 
op. Duidelijk merkbaar zal de 
opleving van het kwik zijn 
nogmaals in de loop van het 
weekeinde vooral en begin 
nieuwe week komt de 15 grao
den wellicht binnen bereik. 
Waarschijnlijk blijft het dan 
gewoon licht wisselvallig.
 
weerman Marc Putto

Vrij goed nieuws voor diegenen die eindelijk eens een keer 
een vleug lente in huis willen de komende tijd. De venijnige 
sneeuwbuien zijn inmiddels verdwenen en vanaf nu boekt 
de temperatuur elke dag wat winst. Toch was het bijzonder, 
zo’n koude en sneeuwrijke Pasen (kerstplaatje) in het land, 
hoewel er op Zandvoort -vlak aan het milde zeewater van 
7-8 graden- geen langdurig, deftig sneeuwtapijt ontstond. 
De hagelwitte stranden zo nu en dan waren curieus natuur-
lijk en zeker met april bijna op de kalender.  

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

Verse visspecialiteiten
nu ook

Verse kreeft
&

Verse oesters
Die eet je bij Thalassa!

Strandpaviljoen 
Thalassa 18

Voor reserveren: 023-5715660

              Gerrit Schaap

Gemeente Zandvoort

GRAND PRIX MARATHON ESTAFETTEGRAND PRIX MARATHON ESTAFETTE

TOEGANG GRATIS!

Start G.P.M. Estafette 11.00 uur voor de hoofdtribune op circuit.
Start 12 kilometer RW Circuitrun, 12.00 uur met ruim 9000 lopers.

Zondag 30 maart 2008 op Circuitpark Zandvoort

ROTARY ZANDVOORT

Alle ZandvoortPas aanbiedingen ook altijd online op www.zandvoortpas.nl
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koperkwintet en orgel smaako
te naar meer en men gaf de 
musici terecht aan het eind 
van de viering een open doeko
je. Het sluitstuk was tevens 

een symbolische knipoog 
om het ontwaken van het 
orgel na een lange stilte 
weer te geven. Voor deze 
middag had Bergwerff 
speciaal de door Klaas 
Bolt (1927o1990) geïmproo
viseerde variant en ooit 
in Zandvoort gespeelde 
Lied 462: ‘Ontwaakt gij 
die slaapt’ ingestudeerd. 
Met een improvisatie van 
dit lied sloot Bergwerff 
de feestelijke herrijzeo
nis van het herboren 
Knipscheerorgel af.

‘Het is voorbij’
Met deze legendarische 
woorden gaf Minke van der 
Meulen uiting aan haar geo
voelens. Samen met haar meo
debestuursleden, Jan Keizer 
en Pieter Joustra van Stichting 
Restauratie Knipscheerorgel, 
kijkt men terug op een suco
cesvolle missie. In samenwero
king met Classic Concerts, 
de Rijksdienst  voor de 
Monumentenzorg, provincie 
Noord Holland, de Gemeente 
Zandvoort en met de giften en 
donaties van velen is tenslotte 
deze geweldige restauratie 
mogelijk gemaakt. Dat er nog 
vele mooie orgelconcerten in 
de toekomst in de oude dorpso
kerk mogen klinken. 

In 1895 begon aan de 
Leidsche vaart de bouw van 
de St. Bavo katherdraal, onto
worpen door Jos Cuypers. Hij 
had het vak geleerd van zijn 
beroemde vader Pierre. In 
1922 werd de hoofdzakelijk 
houten en als noodkerk geo
bouwde St. Antoniuskerk aan 

Tekst en foto Nel Kerkman 

De restauratie van het in 
1849 gebouwde monuo
mentale kerkorgel is in de 
periode van september 
2006 tot en met maart 
2008 door Orgelbouwers 
Pels & Van Leeuwen 
uitgevoerd en teruggeo
bracht in de oorspronkeo
lijke staat. De organist en 
tevens orgeladviseur Aart 
Bergwerff begeleidde de 
werkzaamheden. 

Officiële overdracht
Voordat het orgel officieel 
werd overgedragen aan het 
College van Kerkrentmeesters 
speelde het koperkwintet van 
de Muziekvereniging ‘Emergo’, 
ter vervanging van de aangeo
kondigde videobeelden van 
de restauratie, een aantal jazo
zyachtige muziekstukken. De 
toon was gezet en de feestelijo
ke ingebruikname kon begino
nen. Vele genodigden, waaro
onder burgemeester Meijer 
en zijn vrouw, wethouders en 
andere belangstellenden kreo
gen een gevarieerd cultureel 
programma voorgeschoteld. 
Na de speeches en een declao
matie van Toos Bergen met het 
gedicht ‘orgelklanken’, zegeno

de Sparrenlaan in Aerden hout 
in gebruik genomen. Ook dit 
is een bouwwerk van Jos 
Cuypers dat hij samen met 
zijn zoon Pierre Cuypers jr. 
ontwierp. Eveneens van Pierre 
Cuypers jr. is de St. Agathakerk 
in Zandvoort, die in 1928 geo
reed kwam. In alle drie de kero

de dominee Sjaak Verwijs het 
orgel in met hetzelfde dankgeo
bed als zijn voorganger domio
nee Swalue bij de ingebruiko
name (1849) van het destijds 
geschonken Knipscheerorgel 
uitsprak.

Ontwaakt, gij die slaapt
Het orgelspel van organist 
Aart Bergwerff is in één woord 
geweldig. Hij combineert 
moeiteloos de allermooiste 
klankkleuren bij het spelen van 
uiteenlopende werken van beo
roemde componisten. Alle reo
gisters werden opengetrokken 
en vooral de ‘Adios nonino’ en 
het ‘Ave Maria’ gaf menigeen 
kippenvel. Ook de combinatie 

C U L T U U R

Het voorjaar was zichtbaar aanwezig bij de feestelijk ver-
sierde kramen op de lentemarkt van Nieuw Unicum. Buiten 
was het guur en koud met af en toe maartse buien. Gelukkig 
is De Brinck overdekt en was het binnen gezellig druk met 
bezoekers.

Lentekriebels

Rondje gerenoveerde Cuypers-kerken

Herboren Knipscheerorgel terug in  oude dorpskerk

Op zaterdag 5 april organiseren drie kerken in de regio een 
‘Rondje Cuypers’. Deze kerkenpadtocht, per fiets of auto, leidt 
langs drie kerken van de hand van de beroemde architecten-
familie Cuypers. Het betreffen de Zandvoortse St. Agathakerk, 
de Aerdenhoutse St. Antoniuskerk en de RK Kathedrale Basi-
liek St. Bavo aan de Leidschevaart in Haarlem.

Na 18 maanden restauratiewerk is het Knipscheerorgel in de 
Protestantse kerk met een feestelijke viering weer in gebruik 
genomen. Dit gebeurde op 24 maart onder grote belangstel-
ling van genodigden en belangstellenden.

Tekst en foto Nel Kerkman

Wat was er veel te doen en 
te zien op de markt. Er waren 
leuke eigengemaakte cadeauo
artikelen van het Winkeltje uit 
Zandvoort Nieuw Noord te 
koop en verder sierraden, zelfo
gemaakte kaarten en groeno
decoratie tot aan vintage en 
brocante. Ook chocoladehuis 
Willemsen was present met 
overheerlijke paasartikelen. 
Er liepen echte kippen op De 
Brinck (weliswaar in een ren) 
als levend bewijs dat zij de leko
kerste eieren leggen. Want elke 
dinsdag en donderdagochtend 
van 11.00 tot 12.00 uur zijn er 
verse eieren bij de boerderij 
(naast de tennisbaan) te koop. 
De kinderen konden van brood 
paashaasjes maken en zelfs 
een ritje op één van de twee 
pony’s was mogelijk.

Iconen
Het Stiltecentrum van Nieuw 
Unicum is de plek waar de 
mogelijkheid bestaat om je 
in alle rust terug te trekken 
van het geroezemoes op de 
lentemarkt. In deze ruimte 
stonden prachtige iconen 
tentoongesteld van kunsteo
nares Wil de Groot. Een icoon 
is een oerbeeld van het geloof 
en zijn afbeeldingen met een 
ziel. Het woord icoon komt van 
het Griekse woord eikon wat 

Spreuk van de week:

ken is de afgelopen periode 
veel gerestaureerd en is er 
veel te bewonderen. 

Starten vanaf de St. Antoniuso
kerk en de St. Bavo kathedraal 
kan vanaf 10.00 uur. Vertrek 
vanuit Zandvoort kan al vano
af 09.30 uur zodat u op tijd 
kunt zijn voor de rondleiding 
in de St. Bavo. Deze start stipt 
om 10.30 uur en om 11.45 uur 
volgt een tweede. Deelname 
aan het ‘Rondje Cuypers’ is 
gratis. Meer informatie kunt 
u krijgen via: www.rkbavo.nl 
of www.aapoparochies.nl.

Drukte tijdens de feestelijke ingebruikname 
Knipscheerorgel

Prachtige iconen van kunstenares Wil de Groot

Marco Termes
(Marco wordt gesponsord door Grand Café Danzee)

‘Natuurlijk is alles tijdelijk 
want tijdelijkheid is natuurlijk’

‘afbeelding’ betekent. Voor 
het schilderen van een icoon 
zijn vaste richtlijnen en ook 
de kleuren zijn belangrijk. De 
Groot werkt met veel liefde 
en toewijding aan een icoon 
die pas na een paar maanden 
en veel monnikenwerk klaar 
is. Veelal worden de iconen 
in opdracht en in overleg geo
maakt. Als zij opnieuw bij 
Nieuw Unicum aanwezig is 
dan is een bezoekje zeker de 
moeite waard.

Kunst
Ook het Kunstenaarscollectief 
Nieuw Unicum was op de leno
temarkt aanwezig en er wero
den onder begeleiding kleurio
ge mandala’s (boeddhistische 
voorstelling van het heelal, red.) 
geverfd. Verder zaten twee beo
woners achter hun tekentafel 
en toonden hun kunstwerken. 
Herman Duiven maakt schito
terende aquarellen en heeft 
momenteel een expositie in 
zorgcentrum De Bodaan in 
Bentveld, over een paar maano
den is zijn kunst te bewondeo
ren in het Huis in de Duinen 
in Zandvoort. Johan van der 
Wal is een actieve kunstenaar 
die kleine acryldoeken produo
ceert in cartoonachtige stijl. 
Vanaf 2 april tot 30 mei hangt 
zijn kunst aan de wanden van 
Pluspunt in Noord. Daar hoort 
u vast en zeker meer over.

Bent u depressief, ziek? 
Jezus geneest! 

Wonderen van God 
gebeuren nog steeds. 

Ga 25 april naar shelter, 
Eksterlaan 1 in Haarlem. 
www.levensstroom.nl. 
Bel voor info 5362804. 

.................
Gevraagd: 

Wie wil af en toe 
(op afroep) 

mijn appartement 
in Zandvoort 

schoonmaken? 
Tel. 06o21250014

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

God zegt: “Ik de 
Heer bent het die 

jullie geneest!” 
(exodus 15:2) . 
Bel de gebedso
lijn 5363804, 

Huis van gebed. 
Kom 25 april naar 

Shelter in Haarlem
.................
Te koop: 

Playstation buzz spellen 
div titels nieuw €25,00
magnetrons va € 40,00 

dvd spelers va €15,00
portable dvd speo

lers va €50,00 
kl.tv’s platte beeldo

buis va €50,00
stofzuigers va € 35,00 
speelgoed w.o. Barbie 

en Bratz met 
kortingen tot 70%
Spaanse gitaren 

va € 35,00 
Routers voor draadloos 

internet va €25,00
heel veel huish. art.
met hoge korting. 

Geopend zat 10o18u 
Max Planckstr.48, 
Zandvoort Noord, 
tel 06o10745881.

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

Mobiel 06o54 264 259
Voor al uw behango, 

wito en schilderso
werkzaamheden 

.................
Autobedrijf 
Trade Ard. 
Lid BOVAG 

en NAP.  
Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 
06o53498304 

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

 Kabelointernet/adsl 
installateur helpt bij alle 

PC-PROBLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend. 

Repoit, totaal service 
voor computergebruikers.  

023o5719666 of 
06o44696001. ;

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

Organisatieo en 
familieopstellingen 

op 6 april 2008. 
Incl. lunch. 

Aanmelden/info: 
Atie Spaan, 

tel. 023o5718442 
.................

Garageplaats 
te koop

in Park Duijnwijk
Vraagprijs:

€ 21.000,oo k.k.
Van Schaik Omaco 

Makelaars
023o5712944

www.vanschaikomaco.nl

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

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

Zandvoortse Courant

Ondanks een klein typefoutje in de eerste week (de achtste letter moest een ‘V’ zijn 
in plaats van een ‘W’), zijn er een heleboel inzendingen ontvangen, zowel via email 
als per brief(kaart). Uit alle goede inzendingen zijn 6 prijswinnaars getrokken:

Hoofdprijs: 
LadyTalk shopper met inhoud t.w.v. €150 + een jaar lang gratis lid van LadyTalk 
(het leukste vrouwenplatform van Nederland). www.ladytalk.nl.

mevrouw A. Costerus

2e Prijs:
2x bloemenbon van Bloemenhuis Bluijs à €15

J. v.d. Berg
L. Koper-Duif

3e prijs:
3x boekenbon van Bruna Balkenende à €10

E.M. Elich-van der Valk
T. Brune
N. de Groot

Met de winnaar van de hoofdprijs wordt persoonlijk contact opgenomen, 
de overige prijswinnaars krijgen hun prijs thuisgestuurd.

PAAS 
PUZZEL 
2008!

Vele lezers hebben weer meegedaan met de jaarlijkse paaspuzzel. De afgelopen 
drie weken stond er telkens een zin verborgen in verschillende advertenties in 
deze krant. De drie zinnen bij elkaar vormden de uitslag van de puzzel. 

Zaterdag 29 maart:
Dance behind the Beach

‘thegenerationmix’ 
De Krocht - Gratis entrée!

Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl

De oplossing van de drie weken is:
Week 10: Wij leven vrolijk en tevree
Week 11: omdat wij wonen aan de zee
Week 12: klinkt ’t Zandvoorts volkslied



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:
Op al onze koffie 
met Jay Jay likeur 

10% korting.

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

Ambachtelijke 
toffee repen
per stuk € 1,-

Aanbod geldig tot en met woensdag 2 april 2008 
en alleen in onze vestiging te Zandvoort.

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

Naar de 
bollen,
naar de

 bollen...
Op vertoon van uw ZandvoortPas:

5 stuks voor slechts

501
Bruine
bollen

OP=OP

Hele maand april:
Malse varkenshaasfilet

rollade 1 Kilo € 9,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl
Noord Hollands trots
Smaaq Oud Klassiek

500 gram € 5,95

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:
o Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
o Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
o Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39o1

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

Kijk ook eens op onze website! 

WWW.38AVENUE.NL 

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

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

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

Voor zandvoortpashouders aanbieding:

Gratis proefles
(vraag naar onze voorwaarden)

Bel voor informatie
06-54280393 of 023 - 5730107

www.members.lycos.nl\rijschoolduet

L

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

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

ZandvoortPas houders 10% korting

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

 10% korting op 
tijdschriften

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand april

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

De nieuwe zomercollectie
is binnen!

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

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

pashouders 5% korting op de gehele collectie.

Op vertoon van de ZandvoortPas
10% korting 
(Indien betaling met creditcard: 5%)

BELLI E RIBELLI
Kinderkleding

Haltestraat 45 - Zandvoort
023 571 27 05 www.bellieribelli-shop.nl

Ugg sLIPPERs ZIjn BInnEn!

Kom gezellig eten…
op vertoon van de ZandvoortPas

10% korting op
1 van onze vier menu’s.

Gand Cafe 25: Kerkstraat 25 - Tel. 5713510

GRAND CAFÉ 25
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De informatie pagina van de sportraad
www.sportinzandvoort.nl

Buitenritten vanaf unieke locatie

Hieronder treft u het verslag uit het Zandvoortse Nieuwsblad van donderdag 14 november 1974 
aan. De aan het einde opgenomen wens is echter nooit in vervulling gegaan. Let u vooral op de 
toen gehanteerde stijl van het Nederlands.

ZANDVOORT — In to-

taal hebben 726 dames en 

heren deelgenomen aan 

de volksmarathon, welke 

de Amsterdamse Atletiek 

Klub afgelopen zondag 

op het Zandvoortse cir-

cuit hield. De man die het 

snelst de 42,195 kilometer 

aflegde was Joop Keizer. De 

Hoornse atleet rondde het 

circuit tienmaal in twee uur 

en vierendertig minuten.

Het batig saldo van de presta-

tieloop was bestemd voor de 

Nederlandse Hartstichting. Met 

de volksmarathon had het zes-

tig jarige AAC de primeur in 

Nederland. De ruim 700 deel-

nemers, die deze volksloop 

trok, stemden de organisatoren 

zeer tevreden. AAC-technische 

kommissielid H.F. Reinders: 

“We hebben precies, wat we wil-

den. Een loop zuiver afgestemd 

op het rekreatieve en ik mag wel 

zeggen, dat wij in onze opzet 

goed geslaagd zijn.”

De volksmarathon wordt 

gehouden naar Amerikaans 

voorbeeld, waar te Boston 

jaar l i jks  do  Bos ton-

volksmarathon wordt ge-

houden. De Amsterdamse 

Atletiek Klub heeft het voor-

nemen om dit evenement 

jaarlijks op het circuit van 

Zandvoort te organiseren.

Eerste volksmarathon op het circuit 
werd geweldig suksesMet bloemen altijd

zin in de lente!

Tijdens haar verblijf in Oeganda, eind 2007, kwam Lies Lucas 
uit Santpoort Zuid in aanraking met het weeshuis St. Kizito 
Babies Home (KiBaHome). In het 60-jarig tehuis worden 
36 kinderen van 0 tot 6 jaar verzorgd en er is onvoldoende 
geld om de eerste levensbehoefte te waarborgen. Via oud-
Zandvoorter Jeroen Bluijs, die met zijn gezin leeft en werkt 
in Oeganda, kwam Lies Lucas in contact met de Zandvoortse 
Scoutinggroep Stella Maris / St. Willibrordus. Samen hebben 
ze de handen ineen geslagen om met een kalenderactie geld 
in te zamelen voor KiBaHome.

Scouting in actie voor weeshuis 

door Nel Kerkman

Terug in Nederland besloot 
Lucas om het weeshuis finano

cieel te ondersteunen. Deze 
gedachte heeft geleid tot de 
oprichting van de stichting 
KiBaHome. Het bestuur van 

de stichting bestaat uitsluio
tend uit vrijwilligers. De ino
tentie is om mensen en beo
drijven te werven om ‘Vriend 
van KiBaHome’ te worden om 
zo de weeskinderen een betere 
toekomst te bieden, waar deze 
kinderen ook recht op hebben. 
Het logo, een rode open enveo
lop met een hart erin, vertaalt 
precies waar de stichting voor 
staat. Het hart symboliseert 
de warme liefdadigheid die 
kan worden ‘gezonden’ aan de 
weeskinderen.

Hulp hard nodig
St. Kitzito Babies Home ligt in 
Gangama, een dorpje greno
zend aan Mbale. Weeshuizen 
ontvangen geen steun van de 
overheid. Daarom is ook dit 
weeshuis, naast een kleine 
bijdrage van het bisdom, volo
ledig afhankelijk van donaties. 
Dagelijks moeten de eindjes 
aan elkaar geknoopt worden 
om rond te komen. Ondanks 
de inspanningen van de zuso
ters en de verzorgsters, slapen 

sommige kinderen met zijn 
tweeën in één bedje, of op de 
grond. Er is geen geld voor luio
ers, muskietennetten, matraso
sen en dekens, er zijn geen 
sanitaire voorzieningen, geen 
po’s voor de kleinsten, geen 
wasvoorziening. De kinderen 
komen dagen achtereen niet 
buiten, omdat de verzorgers 
het te druk hebben en er ono
voldoende beschutting tegen 
de zon kan worden geboden. 
Om juist aan deze primaire fao
ciliteiten te kunnen voldoen is 
financiële hulp hard nodig.

Kalenderactie
De scoutinggroep Stella Maris 
/ St. Willibrordus heeft een 
bepaalde band met Oeganda 
omdat Bluijs zoon is van de 
oprichter van deze scoutingo
groep, Martin Bluijs. Jeroen 
woont in de buurt van het 
weeshuis en met zijn hulp 
kan het een en ander direct 
gerealiseerd worden. De scouo
tinggroepen zijn zeer creatief 
bezig geweest en hebben met 
elkaar, en met medewerking 
van Rob Bossink, een mooie 

verjaardagskalender gemaakt. 
Op deze kalender staan foto’s 
van alle speltakken, waardoor 
de kalender in hoge mate het 
plezier van de kinderen in het 
scoutingspel uitstraalt. Maar 
ook foto’s van de kinderen in 
Oeganda ontbreken niet. En de 
sponsors die het mogelijk hebo
ben gemaakt dat de kalender 
kon worden gedrukt, staan ook 
op de kalender. 

Door de kleinschaligheid van 
het project en de directe, korte 
lijnen naar Oeganda kan men 
de hulp rechtstreeks, zonder 
overheadkosten realiseren. 
De mooie verjaardagskaleno
der kost € 10 per stuk en is te 
koop op 29 maart bij de open 
dag van Scouting Stella Maris 
/ St. Willibrordus. De kaleno
ders zijn ook te koop bij Bruna 
Balkenende en te bestellen bij 
Herma Bluijs, tel. 5736321; Anita 
van Dam, 5719226 en Veronica 
Kinneging, 5714897. Voor ino
formatie met betrekking tot 
KiBaHome kunt u mailen naar 
lieslucas@xs4all.nl of bellen 
met 5379618 of 06o12239577.

Het weeshuis KiBaHome in Oeganda

Bloeiende violen
Bloembollen in pot

Van Stolbergweg 1   Tel. 57 170 93

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

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

De ene week wordt er gewerkt aan de 
conditie en de andere week is er een 
flessentraining, waarbij de aangeleerde 
vaardigheden voor het duiken worden 
bijgehouden. Uiteraard worden er curo
sussen verzorgd. Zo kunt u starten met 
het brevet Open Water en dit later aano
vullen met ‘Advanced’, dat weer gevolgd 
wordt door het ‘Rescue’ brevet.

DTZ heeft ook een enthousiaste aco
tiviteitencommissie. Deze plant alo
lerhande activiteiten zoals een lang 
duikweekend naar de Zeeuwse wao
teren voor clubleden en familie. Ook 
worden er dagen naar bijvoorbeeld de 

Dressuurclinics worden er verzorgd om 
extra aandacht te geven aan het rijden 
van de ruiter. Op deze dagen kunnen 
ruiter en paard van een zeer ervaren 
ruiter, trainer of jurylid een groot aano
tal adviezen krijgen. Door dit directe 
contact krijgen de minder geoefende 
ruiters en amazones extra tips mee om 
te oefenen.

Ruiters die eens iets anders willen, kuno
nen onder leiding van een van de instruco
trices, meerijden met een buitenrit in de 
prachtige omgeving. Deze buitenritten 
worden wekelijks op de zondagmorgen 
georganiseerd en in de zomer met de 
groepslessen zelfs dagelijks gereden. De 

Zeelandbrug georganiseerd om parende 
sepia’s (inktvissoort, red.) te bekijken in 
mei, of naar schitterende duikstekken 
buiten Nederland. Vanaf half juni tot half 
september wordt er elke dinsdagavond 
ook buiten gedoken.

De familie wordt niet vergeten. De 
Nieuwjaarsborrel wordt altijd goed beo
zocht en een keer per seizoen is er een 
familiedag met allerhande sportactivio
teiten boven water! Twee keer per jaar 
wordt er gedoken met bewoners van 
Nieuw Unicum en dat is altijd feest! Op 
22 april organiseert DTZ een open avond. 
U kunt dan ook lid worden. De avond beo
gint om 20.45 uur in het zwembad van 
Center Parcs. Natuurlijk mag u dan ook 
een proefduik maken. Wel hebt u dan een 
eigen duikbril, een snorkel en zwemvlieo
zen nodig. Het eerste jaar van het lido
maatschap mag u een duikuitrusting 
van de vereniging lenen, daarna moet u 
er zelf een aanschaffen.

DTZ is een enthousiaste club en na de traio
ning drinken ze nog altijd gezellig wat met 
elkaar. Voor meer informatie mailt u naar 
secretariaat@duikteamzandvoort.org of 
ga naar www.duikteamzandvoort.org.

duinen en het strand zijn voor paard 
en ruiter een grote uitdaging voor 
veel rijplezier.

Uniek duinlandschap
In elk jaargetij kunt u een buitenrit 
maken. Het prachtige gebied van de 
Amsterdamse Waterleidingduinen 
is via een directe ingang vanaf de 
manege te bereiken. Zonder ook 
maar een autoweg over te hoeven 

steken is het mogelijk schitterende tocho
ten te rijden in dit uitgebreide duingebied 
en naar het Zandvoortse strand. Eenmaal 
op het strand kunt u, met het ruisen van 
de zee op de achtergrond, uw paard alle 
ruimte geven om zijn energie even kwijt te 
raken. Het is een unieke ervaring die alleen 
voor de meest ervaren ruiters tot de moo
gelijkheden behoort. Daarnaast worden 
er ook aparte ritten georganiseerd naar 
de Kennemerduinen en de duinen nabij 
Noordwijk.

Stal de Naaldenhof is gelegen aan 
de Duinrooslaan 1 in Bentveld, tel. 
023o5243959. Meer informatie kunt u ook 
krijgen via: www.staldenaaldenhof.nl.

Duikteam Zandvoort
Het Duikteam Zandvoort (DTZ) is op 1 april 1981 opgericht. Het is een enthousi-
aste club waarbij de leden maar één doel hebben: duiken! Iedere dinsdagavond 
wordt er van 21.00 uur tot 22.00 uur getraind in het zwembad van Center Parcs.

Stal de Naaldenhof is een uniek gelegen manege in een bosrijke omgeving in 
Bentveld. De stal is zowel een pensionstal als manege met lesmogelijkheden 
voor beginners en gevorderden, jong of oud. Er zijn mogelijkheden voor zowel 
binnen als buiten te rijden en met name de buitenritten zijn fameus. 

In 1974 werd op de baan van Circuit Park Zandvoort de eer-
ste ‘volksmarathon’ van Zandvoort gelopen. Komende zon-
dag is het voor de tweede keer in de geschiedenis dat er een 
marathon op deze locatie wordt georganiseerd.

Nu is het echter, naar goed 
Amsterdams voorbeeld, een eso
tafettemarathon. Deelnemers 
hoeven dan niet ieder 42.195 
meter te lopen, maar een team 
dat uit tien man bestaat moet 
per deelnemer één rondje van 
4,2 km lopen. De tien teamloo
pers bij elkaar hebben dan dus 
een marathon gelopen. 

Ieder bedrijf kan een team ino
schrijven en betaald daarvoor 
€ 1.000, waarvan het grooto
ste gedeelte naar de goede 
doelen van de organiserende 
Rotaryclub Zandvoort gaat. 
Op het moment van schrijven 
hebben zich al 50 bedrijven 
ingeschreven. Maar niet alleen 
bedrijven, ook instellingen en 
een team van bijvoorbeeld de 
Zandvoortse St. Agathaparochie 

hebben zich ingeschreven. Onder 
de inschrijvingen is er nog een 
bijzonder Zandvoorts team. De 
Boer & Zwart, fysiotherapeuten, 
hebben een team van 12 loopo
sters voor de Lady’s run ingeo
schreven. Daarnaast zullen 20 
deelnemers namens hun praktijk 
de 12 km Circuitrun, het hoofdono
derdeel, gaan lopen. Voorwaarde 
om in aanmerking voor het team 
te komen was een donatie aan 
Kika, één van de goede doelen 
van de Rotaryclub. 

De deelnemende teams aan de 
estafettemarathon lopen niet 
alleen voor het goede doel. Als 
eerste prijs is er een sculptuur, 
die door de wereldberoemde 
oudoZandvoortse kunstenaar 
Kees Verkade speciaal hiervoor 
is verwaardigd.

& Heden
Verleden

Eerste marathon op het 
Zandvoortse circuit in 1974
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Russische taiga treko
ken. Niet voor te stellen 
dat daar een derde van 
alle bomen ter wereld 
groeit! Zeer komisch 
was het uit zeer hoge 
bomen springen van 
jonge mandarijneenden. 
Verder prachtige beelden 
van de Amoerpanter, het 
zeldzaamste roofdier ter 
wereld, aangezien er nog 
slechts veertig exemplao
ren over zijn. Het baltso
ritueel van de paradijso
vogels in Nieuw Guinea 
bracht een schaterlach 
in de zaal teweeg, mede 
door het vaak geestige 
commentaar van voiceo
over Patrick Stewart. 

De overlevingsdrang van 
vele diersoorten wordt 

In the Picture…

Joyce 
Vastenhouw

Voor Joyce, 19 jaar, is zingen haar 
lust en haar leven. Al op jonge leef-
tijd ontdekte Joyce hoe leuk ze het vindt om te zingen. Nu treedt 
ze regelmatig op als zangeres. Een dag niet gezongen, is voor 
haar een dag niet geleefd. “Zingen én entertainen staan bij mij 
altijd op nummer 1! Don’t take away the music!!!” 

...terroriseren sinds een tijdje 
heel Nederland. Ze duiken op, 
daar waar je niet wilt dat ze 
opduiken. Zelfs in je eigen 
huis ben je niet meer veilig, 
als huisgenoten besluiten 
om ze op te nemen in het 
gezin. Om de veiligheid van 
de eeuwige vrienden te kuno
nen waarborgen, wordt er een 
speciale ruimte voor ze ingeo
richt waarbinnen Grote Smurf 
de leiding heeft. 

Ik ben nu bijna 20 jaar en 
heb de tijd dat ik zelf als 
een smurfje in mijn blauwe 
ochtendjas voor de tv zat geo
kluisterd, allang afgesloten. 
Voor mij hebben deze tekeno
figuurtjes hun beste tijd wel 
gehad. Als ze al een beste 
tijd hébben gehad, want ik 
heb er nooit echt iets aan 
gevonden. Ik draaide me op 
zaterdagochtend liever nog 
een keertje om, dan weer 
naar die altijd vervelende 
Gargamel te moeten kijken; 
van die vent kon ook echt 
niets liefs af! Hoewel ik dacht 
dat leeftijdsgenootjes en op 
zijn minst de oudere geneo
ratie mij in deze gedachte 
zouden steunen, blijk ik dat 
totaal verkeerd te hebben ino
geschat. Huisgenoten prijzen 
het bestaan van de smurfen 
en hun fantastische minio
atuurversies de hemel in: 
smurfen zijn hip, smurfen 
zijn geweldig, smurfen zijn 
de beste! Mijn moeder had 
zelfs het krankzinnige idee 
om de wezentjes ingepakt 
te laten, wat ik in eerste ino
stantie niet slecht verzonnen 
vond, tot ze erbij vermeldde 
dat ze deze wilde bewaren 
voor de volgende generatie.. 
OH NEE!

Heel subtiel heb ik haar toen 
maar kenbaar gemaakt dat 
dat echt niet nodig is. Met 
één van haar eigen argumeno
ten, ‘over tien jaar zijn er weer 
zoveel andere leuke dingen’, 
wist ik haar over te halen de 
schepsels te doneren aan een 
goed doel. Kijk eens aan, weer 
een zorg minder voor de toeo
komst!

15 blauwe 
monstertjes…

Column

… voor Fleur van Leeuwen
15 jaar verkoopster

Heb je ff …

Waar kennen we jou van?
“Mijn bijbaantje is verkoop-
ster bij Beach Him. Ik werk 
daar pas sinds begin decem-
ber vorig jaar, ik ben er beland 
via mijn stage voor school. Ik 
werk meestal op zondag en in 
de vakantie en met veel ple-
zier. Het is er heel leuk, leuke 
mensen en leuke collega’s!”

Wat doe je naast je baan als kledingverkoopster?
“Ik zit in 4 VMBO op het LJC2 Oost in Haarlem en ik zit 
nu in mijn eindexamenjaar. Na mijn examens ga ik naar 
het Nova College, waar ik de mode-opleiding ga doen.”

Wat doe je het liefst in je vrije tijd?
“In mijn vrije tijd pas ik ook nog op kleine kinderen en 
dat vind ik ook heel leuk. Elke vrijdagavond doe ik sinds 
vier jaar aan tapdansen en daarnaast doe ik ook aan 
fitness. Wat ik ook graag doe in mijn vrije tijd is lekker 
op de bank een filmpje kijken met mijn vriendje!”

Pauline

dag oefent Joyce op 
nieuwe nummers om 
haar repertoire te vero

groten. Een favoriet genre 
heeft ze niet. Het allerbelango
rijkste is dat het haar raakt. 
“Muziek moet gevoelens bij 
mij roepen. Op dit moment is 
Michael Buble mijn idool. Hij 
heeft een uniek gevoel voor 
ritme. Verder luister ik ook 
veel naar Alain Clark.” 

Droom 
Haar grote droom is om ooit 
zelf een keer een cd uit te 
brengen met eigen geschreo
ven nummers. “Al een tijdje 
schrijf ik mijn eigen teksten. 
Omdat ik zelf nog niet como
poneer ben ik op zoek naar 
muzikanten, met groot imo
provisatievermogen, die 
samen met mij willen jamo
men om later uiteindelijk de 
studio in te duiken. Het zou 
te gek zijn om ooit een keer 
in Ahoy op te mogen treden. 
Nou, wie weet. Alles is mogeo
lijk!” Wil jij Joyce een keer in 
actie zien? Kom dan voor een 
live optreden op 4 april rond 
borreluur naar ‘t Wapen van 
Zandvoort.

radio ZFM om samen met 
Jaap Koper de presentatie te 
doen van Muziekboulevard. 
Tussen al deze drukke bezigo
heden vindt Joyce altijd tijd 
om te zingen. “Vanaf mijn 
veertiende volg ik zangles, 
maar zingen doe ik al van 
kleins af aan. Vroeger heb ik 
aan amateur jeugdmusicals 
gedaan. De musical Jantjes 
blijft mijn favoriet. Als ik zing 

dan kan ik alles eruit gooien”, 
vertelt Joyce.  

Optreden 
Sinds kort treedt Joyce op bij 
verschillende gelegenheden, 
o.a. één keer in de maand in 
het Lokaal of in ‘t Wapen van 
Zandvoort. “Ik vind het super 
om te zien als mensen daaro
van genieten. Dat maakt het 
voor mij ook heel erg leuk om 
op te treden. Mijn moeder 
heeft trouwens ooit een keer 
een nummer 1 hit gescoord. 
Dus ja, het entertainen zit in 
mijn bloed”, aldus Joyce. Elke 

In het dagelijks leven werkt 
Joyce naar eigen zeggen in 
de leukste bar van Zandvoort: 
Mickey’s bar op het circuit. 
Verder probeert ze elke 
dag naar de sportschool te 
gaan en volgt ze een cursus 
Spaans. Elke vrijdagavond reo
peteert tot in de late uurtjes 
in een popkoor. De volgende 
middag is Joyce alweer in de 
studio te vinden van de lokale 

 

RADIO  +  TV

Zondag
08:00 Countrytrack (H)
10:00 ZFM Jazz 
12:00 Muziekboulevard 
14:00  Zondag in Kennemerland 
17:00  De avond
20:00 Golden ZFM (H)
21:00  Tepp Zeppi 

Maandag
08:00 Zandvoort op Zaterdag (H)
12.00 De Muziekboulevard
20:00 Golden ZFM
21:00 ZFM Klassiek

Dinsdag
08:00 Zondag in 
 Kennemerland (H)
12.00 De Muziekboulevard
20:00 ZFM Jazz/ 
 raadsvergadering.  
22:00 In Zandvoortse Zaken

Woensdag
08:00 Vrijdagavond Cafe (H)
12.00 De Muziekboulevard
20:00 ZFM Klassiek (H)
22:00 Veenendaal in Zicht 

Donderdag
08.00 Goedemorgen  
 Zandvoort (H)
20:00 Countrytrack
22:00 De Hoop

Vrijdag 
08:00 ZFM jazz (H)
10.00 Venendaal in Zicht
17.00  Je weekend in 
 met ZFM 
19:00 Vrijdagavond Café 
21.00 Sea IT

Zaterdag
08:00 Toebak Leeft? 
10:00 Goedemorgen
 Zandvoort 
12:00 Muziekboulevard 
14:00 Zandvoort op 
 Zaterdag 
17:00 Eurobreakdown 
19:00 Meij op Zaterdag
21:00  Groove Empire
23:00  Night Walk

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

I Know Where It’s @
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Amir en Hassan zijn 
gevoed door dezelfde 
min en groeien samen 
op in de hoofdstad 
van Afghanistan. Als 
blijk van hun verbono
denheid kerft Amir 
hun namen in een 
granaatappelboom: 
‘Amir en Hassan, de 
sultans van Kabul’. 
Maar sultans zijn ze 
alleen in hun fantao
sie, want Amir hoort 
tot de bevoorrechte 
bevolkingsgroep en 
Hassan en zijn vader zijn 
arme Hazaren, in dienst 
van Amirs vader. Bij de 
jaarlijkse vliegerwedo
strijd in Kabul is Amir de 
vliegeraar, degene die 
het touw van de vlieger 
in handen heeft. Hassan 
is zijn hulpje, de vliegero
vanger. ‘Voor jou doe 
ik alles!’ roept Hassan 
hem toe voordat hij 
wegrent om de vallende 
vlieger uit de lucht op te 
vangen. Die grenzeloze 
loyaliteit is niet wedero
zijds. Wanneer er iets 
vreselijks gebeurt met 
Hassan, verraadt Amir 
zijn trouwe metgezel. 
Na de Russische inval 
vluchten Amir en zijn 
vader naar de Verenigde 

Staten. Amir bouwt 
er een nieuw bestaan 
op, maar hij slaagt er 
niet in Hassan te vero
geten. De ontdekking 
van een schokkend fao
miliegeheim voert hem 
uiteindelijk terug naar 
Afghanistan, dat inmido
dels door de Taliban is 
bezet. Daar wordt Amir 
geconfronteerd met spoo
ken uit zijn verleden. Zijn 
voornemen om zijn oude 
schuld jegens Hassan in 
te lossen sleept hem teo
gen wil en dank mee in 
een huiveringwekkend 
avontuur. 

De film is gebaseerd op 
het beroemde boek van 
Khaled Hosseini. 

Kite Runner

Zangeres

Earth: een aanrader voor jong en oud

door Erna Meijer

De film begint met het 
volgen van een ijsbereno
familie op de Noordpool. 
Te zien is onder meer hoe 
door het opwarmen van 
de aarde het ijs steeds 
meer afbrokkelt, waaro
door de beren steeds 
minder vast ijs onder 
de poten hebben. Te 

verwachten is dat deze 
prachtige dieren in 2030 
uitgestorven zullen zijn 
als de opwarming in dit 
tempo doorgaat. Op de 
lager gelegen toendra’s 
zwerven drie miljoen 
kariboes (rendieren) op 
zoek naar voedsel en 
in prachtige, versnelde 
shots ziet men hoe 
de seizoenen over de 

fantastisch in beeld geo
bracht (de vogeltrek over 
de hoogste toppen van 
de Himalaya is fascineo
rend en brengt grote beo
wondering en verwondeo
ring over dit aangeboren 
mechanisme). De muo
ziek tenslotte, door de 
Berliner Philharmoniker, 
geeft een extra dimensie 
aan deze anderhalf uur 
durende documentaire. 
Beslist een aanrader voor 
het hele gezin en in ieder 
geval nog te zien in het 
Circustheater tot en met 
2 april. Gaan dus!

Donderdag tot en met 
dinsdag om 19.00 uur, 
vrijdag en maandag 
ook om 13.30 uur. Tel. 
5718686.

Wat doe je op een winterse tweede Paasdag? Naar 
de film Earth in het Circustheater en dat was een 
geweldige ervaring. In de duurste documentaire 
ooit geven Alastair Fothergill en Mark Linfield van 
de BBC een fascinerend beeld van vooral de fauna 
in de meest afgelegen gebieden ter wereld. Omdat 
miljarden jaren geleden de aardas 23,5° kantelde 
ten opzichte van de zon, zijn hier op aarde de vier 
seizoenen ontstaan.

Vrijdag 28 maart:
Discotheek Scandals organiseert weer een 
schuimparty! Dansen op de leukste hits 
van nu en vroeger, omringd door bergen 
met schuim. De discotheek opent haar 
deuren al om 21.00 uur en sluit deze pas 
weer om 05.00 uur. Genoeg tijd voor een 
hoop plezier dus! Entree is gratis. 

Zaterdag 29 maart:
Alweer de derde editie van het maandeo
lijkse dansfestijn Dance Behind the Beach 
vindt plaats in De Krocht. Een gezellig feest 
met heerlijke ‘gouwe ouwe’ nummers uit 
de jaren ’60 en ’70. Ook aan liefhebbers 
van moderne muziek hebben ze bij de oro
ganisatie van dit feest gedacht. Toegang is 
vanaf 21 jaar en gratis. Van 20.00 tot 00.30 
uur. 

Zondag 30 maart:
Het zomerseizoen van 2008 is bij veel 
strandtenten alweer voor ‘geopend’ vero
klaard. Bij Mango’s Beachbar starten ze het 
seizoen wederom met de succesvolle salo
safeesten. De eerste Salsamotion Sunday 
van dit jaar begint om 18.00 uur met een 
gratis proefles voor beginners. Daarna 
zorgt DJ Andres met de beste salsamuziek 
voor een tropische sfeer in de strandtent. 
Zorg dat je er bij bent! Entree is gratis. 

Zaterdag 29 maart:
Dance behind the Beach

‘thegenerationmix’ 
De Krocht - Gratis entrée!
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In het kader van de parkeerproblematiek heeft de gemeente 
Zandvoort aangekondigd een aantal maatregelen te nemen 
om het langdurig, evenals onjuist parkeren van de rollator te-
gen te gaan.

Telkens als de gemeenteo
raadsleden in de betreffende 
instellingen bij hun familieleo
den op bezoek waren, viel het 
ze op dat het op bepaalde tijo
den in de gangen haast geen 
doorkomen was door de kriso
kras geplaatste rollators. Zij 
hadden het gevoel te moeten 
‘apenkooien’ om de uitgang te 
kunnen bereiken. Structureel 

doet dit probleem zich voor 
tijdens festiviteiten en bij 
gezamenlijke diners, waarbij 
veel rollatorgebruikers sao
menkomen in de grote zaal. 
De raadsleden hebben hun 
ongerief geuit bij de verkeerso
commissie, die in hun receno
telijk gehouden vergadering 
een aantal oplossingen heeft 
bedacht.

De maatregelen
In de gangen zullen parkeero
vakken voor rollators worden 
getekend. Rollators mogen 
voortaan alleen in de daarvoor 
bestemde vakken geparkeerd 
worden. Zijn de vakken vol, 
dan dient de rollatorgebruio
ker te wachten totdat een 
plaatsje vrij is. Ook worden de 
komende maand parkeermeo
ters geplaatst, die op speciale 
parkeermunten werken. De 
gemeente is niet voornemens 
de hoge parkeertarieven die 
elders in het dorp gelden, te 
hanteren. De voorgestelde 
65+tarieven zijn met algeo
mene stemmen vastgesteld. 
Ondanks heftige bezwaren 
van de Stichting Zorgcontact 
waar het Huis in de Duinen 
en de Bodaan onder vallen, 
is de gemeente van mening 
dat het probleem betreffende 
het wildparkeren van rollators 
alleen op deze wijze grondig 
aangepakt kan worden. De 
speciale parkeermunten zijn 
alleen komende dinsdag vanaf 
09.00 uur gratis verkrijgbaar 
bij de receptie van de beide 
zorginstellingen.

‘Wildparkeren’ 
in Huis in de Duinen en Bodaan aangepakt

Garnalen vissen
“Hier vlak voor de kust ligt een mooi gaatje 
en het is dik water. Ouwe Vulsie is al voorbij, 
dus wij gaan ook zo naar strand. Trek je hoos 
maar vast aan,” roept mijn vader enthousi-
ast, hijst zich in zijn waadpak en maakt de 
kro’s in orde. Hebt u enig idee waarover het 
gaat? Wij gaan garnalen vissen.

Als puber ging ik graag met mijn vader mee 
‘om garnal’, zoals dat in het Zandvoorts heet. 
In het begin liep ik langs de vloedlijn met de 
garnalenmand te wachten tot mijn vader 
met zijn buit uit het water kwam. De buit 
werd in de mand gestort en ik kon alvast 
beginnen het ‘vuil’ tussen de garnalen uit te 
halen: schelpjes, ‘apenhaar’ ofwel zeewier, 
kleine platvisjes en krabbetjes die ik weer 
naar zee bracht.

Een kro of een saan
In de krant stond een getijdentabel, waaruit je de 
hoog- en laagwaterstanden kon lezen. Ongeveer 
1,5 uur voordat het water zijn laagste stand had 
bereikt, kon je het water in. ‘Ouwe Vulsie’ die in het 
dagelijks leven Vulsma heette, woonde verderop. 
Hij was, zelfs toen hij ruim de 80 gepasseerd was, 
een verwoed garnalenvisser. ‘Dik water’ betekent 
dat er veel plankton en dus ook veel vis in het 
water zit. En ‘het mooie gaatje’ heeft betrekking 
op een zwin, waar je dan met je kro doorheen 
liep. Een kro is een duwnet voor één persoon, een 
saantje is een treknet dat door meerdere mensen 
of een tractor voortgetrokken wordt.

Geen werk voor meissies
Dat duwen was best zwaar werk. “Niks voor een 
meissie”, volgens sommigen. Maar ik was super-
trots toen ik mijn eigen kro kreeg. Wij hadden 
altijd veel plezier, ook als de vangst tegenviel. We 
sjouwden de buit de steile strandopgang op naar 
huis. Daar kookten we de garnalen en lieten we ze 
op een laken in de tuin afkoelen. ’s Avonds legden 
we dan kranten op tafel en pelden we alsof ons 
leven er vanaf hing. Lekkerder en verser dan onze 
eigen vangst bestond er niet!

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

De nachtegaal 
van de Hobbemastraat

Jan Vleeshouwers zingt met zijn basstem dat het een lieve 
lust is: in het kerkkoor van St. Agatha, het Anbo-koor ‘Voor 
Anker’ en in het Zandvoorts Mannenkoor. En thuis? “Ja ook, 
als ik klem zit tussen de mussen”, grinnikt hij.

Vleeshouwers is geboren 
in Zandvoort. Toen hij twee 
jaar oud was, verhuisde de 
familie eerst naar Limburg 
en later naar Brabant. Daar 
werd hij op acht jarige leefo
tijd verliefd op “dat leuke 
meiske van hiernaast, met 
die dikke billekes”. Eind 1945 
kwam hij terug naar ons 
dorp en in 1953 trouwde hij 
zijn Betsy, zijn oude buuro
meiske. “Ze is een rasecht 
tenortje hoor!” zegt hij over 
zijn vrouw. Beide zingen ze 
in het Anbookoor. Hij heeft 
geen speciale voorkeur, klaso
siek of modern, alles vindt 
hij fijn om te zingen.

Mannenkoor
In 1987 sloot Jan zich aan bij 
het Zandvoorts Mannenkoor, 
dat zoals u waarschijnlijk 
weet, ook over de grenzen 
bekendheid geniet. “Ja, ik 
ben diverse keren mee naar 
het buitenland geweest, o.a. 
naar Praag, een prachtige 
stad. Maar Barcelona vond 
ik het mooist. Ter voorbeo
reiding hadden we ook het 
Baskische volkslied ingestuo
deerd. In Barcelona traden 
we op in de tuin van een 
bejaardenhuis. Ons publiek 
zat een beetje te dutten 
aan de kant. Hi, hi, hi, kniko
kebollende oude vrouwtjes 
en mannetjes met petjes 

op. Wij zetten hun volkslied 
in… Wat er toen gebeurde: 
het leek alsof ze tegelijk in 
hun gat werden gestoken. 
Iedereen sprong op, voor 
zover dat kon. De mannetjes 
namen hun petjes af en de 
tranen rolden bij allen over 
de wangen. Zo emotioneel, 
zo mooi”. Jan zit nog na te 
genieten. “We hebben het 
Baskische volkslied ook op 
de trappen van het politieo
bureau in Barcelona gezono
gen. Nou moet je weten dat 
het daar helemaal niet mag, 
zingen op straat. Het hele 
bureau stroomde leeg”. En 
werd toen het Mannenkoor 
massaal in de boeien geslao
gen? “Nee hoor, de agenten 
gingen allemaal in de houo
ding staan. Ze vonden het 
prachtig!”

Andere hobby’s
Als Jan Vleeshouwers niet 
zingt, schildert en knuto
selt hij. Op de foto zit hij 
tussen de nieuwe en oude 
Zandvoortse watertoren in. 
“Mijn allerleukste hobby 
is die kleine (zijn vrouw 
Betsy) pesten”, bekent Jan. 
Mevrouw Vleeshouwers 
vindt het best. Ze zijn niet 
voor niets bijna 55 jaar geo
trouwd. “Meisjes plagen, 
zoentjes vragen”, lijkt ze te 
denken.

mijn lust en mijn leven

Jan Vleeshouwers tussen de watertorens
Wildparkeren in Huis in de Duinen

Memories

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

  6 30     11 7

 11     10 28/11

 11   30 11/17

  30      28

  16    13/6

  8   3/18

  4 12/30      4

 19      7

 5      8
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De bedoeling van de breinbreker is de rekenkuno
dige som op zo een manier op te lossen dat hij 
klopt. Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
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Kook eens anders
Recept Recept

kookrubriek

Aardappelrisotto
Hoofdgerecht voor 2 personen.

4 middelgrote vastkokende 
 aardappels in blokjes 
 van 0,5 cm,
0,5 ltr. groentebouillon,
0,5 bosje rucola,

0,5 etl. gehakte verse  
peterselie,

50 gr. parmezaanschilfers,
versgemalen zwarte  

peper,

zout,
4 elt. olijfolie,
0,5 fijngehakt sjalotje,
1 dubbele kippenborsto

filet in schijfjes.

Bereiding:
Verhit 2 eetlepels olijfolie in een hapjespan. Bak de kip al omscheppen op een 
hoog vuur rondom bruin en neem ze daarna uit de pan. Verhit de rest van 
de olijfolie in de pan en bak het sjalotje 2 minuten zachtjes. Voeg de aardap-
pels toe en bak zachtjes al omscheppen 2 minuten mee. Doe de schijfjes kip 
erbij. Voeg hierna beetje bij beetje de bouillon toe als bij een rijstrisotto. Schep 
telkens goed om en laat de aardappel en kip zachtjes garen. Kruid het geheel 
met zout en peper en schep er wat peterselie door. Verdeel over kommetjes met 
wat rucola en bestrooi met de Parmezaanse kaas. 
Tip: de kip kunt u vervangen door tofu, voor een vegetarisch gerecht of door 
mosselen of andere zeevruchten.

Benodigdheden:

Kledingbeurs Duintjesveld
Op donderdag 3 en vrijdag 4 april organiseert de 
Zandvoortsche Hockey Club (ZHC) weer de halfo
jaarlijkse kledingbeurs voor modieuze (gedragen) 
zomer dameso en kinderkleding in het clubhuis op 
het Duintjesveld.  De kleding kan donderdag van 
9.00 tot 14.00 uur worden ingebracht  in dozen en/
of zakken voorzien van naam. Uiteraard dient deze 
kleding schoon en zonder vlekken en/of gaten te zijn. 

Er mogen maximaal 25 stuks per klant ingeleverd 
worden. De (inbrengo/)inschrijfkosten bedragen  
€ 1,50. De verkoop vindt plaats op donderdagavond 
tussen 20.00 en 22.00 uur en vrijdagochtend tussen 
9.00 en 12.00 uur. Van de opbrengst komt 30% ten 
goede aan de ZHC, de rest is voor de inbrengster/
er. Afrekenen en ophalen van de niet verkochte kleo
ding is op vrijdagmiddag tussen 17.00 en 18.00 uur. 
Iedereen is voor zowel de inbreng als de verkoop van 
harte welkom.

Tot en met komende zaterdag heeft u nog de gelegenheid om een donatie te 
doen in het kader van de Simavi collecte. Dit jaar is door de Verenigde Naties 
uitgeroepen tot Jaar van de Sanitatie, tevens het motto van deze collecte.

Simavi collecte in teken sanitatie

Simavi is al ruim 80 
jaar betrokken bij de 
gezondheid van de alo
lerarmsten in Azië en 
Afrika. Speerpunten 
zijn schoon drinkwater, 
sanitatie en de zorg 
voor moeder en kind. 

Zij ondersteunen initiao
tieven van organisaties 
ter plekke, omdat zij als 
geen ander weten wat 
nodig is om de gezondo
heid van de lokale beo
volking structureel te 
verbeteren.

Simavi collecteert nog 
tot en met 29 maart. 
Dit  jaar vragen zij 
een bijdrage voor de 
aanleg van toiletten  
op scholen in onto
w i k k e l i n g s l a n d e n  
en natuurlijk voor de daaro
bij behorende voorlichting 
over hygiëne. Want nog 
steeds sterven dagelijks 
bijna 5.000 kinderen aan 
diarree door gebrek aan 
schoon drinkwater en sao
nitaire voorzieningen. Een  
belangrijk onderwerp 
dus, waar Simavi zich 
al jaren voor inzet. U  
kunt uw bijdrage doneo
ren bij de collectanten 
of overmaken naar giro 
300100.

(De oplossing van deze Kakuro en Sudoku puzzels staan op p22)

New Wave treedt op 
in Nieuw Unicum

Komende zondag zullen leerlingen van de Zand-
voortse muziekschool New Wave een concert in 
Nieuw Unicum verzorgen. De jonge muziekstuden-
ten zullen vanaf 14.00 uur een concert verzorgen 
dat voor een ieder gratis toegankelijk is. Een aantal 
keren per seizoen treden de leerlingen op.

Voor u treden leerlingen op die studeren op gitaar, 
viool, keyboard, piano, fluit en zang. New Wave wil 
met deze concerten aantonen dat muziekonderwijs 
in Zandvoort op een hoog niveau staat. Niet alleen 
op de klassieke instrumenten maar zeker ook richting 
de popmuziek.

Leo Sanders, directeur van New Wave: “We komen 
naar Nieuw Unicum als een soort van wederdienst. 
Ik heb een koordirigent voor ze gevonden en toen we 
daar zo over spraken werd het idee geboren om op 
het centrale plein, De Brinck, een concert van onze 
leerlingen te geven. Facilitair is het namelijk perfect 
in orde daar en tevens is het een mooie gelegenheid 
voor de ouders om ook eens in Nieuw Unicum te 
komen en te zien wat men daar zoal doet. Het wordt 
een concert met een mix van muziek en zeker geen 
‘harde’ rockmuziek want alle instrumenten, behalve 
een keyboard, zijn akoestisch.”



Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen
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De adverteerders van deze week
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:

Gemeente Zandvoort
HobbyoArt
IJzerhandel Zantvoort
Medina Woninginrichters
Music Masters
Netexpo Internet  BV
Onel Vouwgordijnen
P. van Kleeff
Pluspunt Boomhut
Rotary Club Zandvoort
Sea Optiek
Slagerij Marcel Horneman
Thalassa Strandpaviljoen 18
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van der Valk & Swart 
Notarissen
Willemse Elektrotechniek

(In alfabetische volgorde)
Administratiekantoor K. Willemse
Autobedrijf Zandvoort 
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Neuf
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
Danzee
De vier Geboden
Dorsman Assurantiën
Dynamics Hair & Nail
Fairy Golf

Autosport

Wisselende omstandigheden beïnvloeden Paasraces

Er waren flink wat rijders die 
bij de start van enkele raceo
klassen de gok waagden door 
met droogweer banden te rijo
den. De voornaamste slachto
offers van de bizarre weerso
omstandigheden waren in 
de Samsung BMW 130i cup 
plaatsgenoot Dillon Koster, 
Duncan Huisman, Jan Joris 
Verheul, Bertus Sanders en 
Riccardo van der Ende. Bij de 
DunlopSportMaxxClioCup was 
het Sebastiaan Bleekemolen 
die verkeerd gokte.

In laatstgenoemde klasse 
heette de verassende winnaar 
van de lange afstandsrace in 
de ClioCup Ronald Morien. 
Hij werd gevolgd door Marcel 
Duits met de opvallende geel 
blauwe auto. Achteraf baalde 
Duits wel een beetje van het 
wedstrijdverloop. “Doordat de 
safety car op de baan kwam, 
verspeelde ik mijn voorsprong 
tegenover Morien. Ik had die 
race gewoon moeten winnen. 
Toch is deze tweede plaats ook 
welkom”, aldus Duits na afloop. 
In de tweede race ging ‘goodo
old’ Pim van Riet met de zege 
aan de haal. Van Riet werd in 
de eerste race nog derde. Hij 
wist daarbij Addie van de Ven 
goed van het lijf te houden. 
Paul Vahstal werd derde.

In de Samsung BMW 130i cup 
kon Jan Lammers in de tweede 
race een podiumplek pakken. 
Hij werd in de tweede race dero
de, achter het McGregor duo 

De Kinzo Paasraces 2008 werden onder zeer wisselende om-
standigheden verreden. Een opdrogende baan kon binnen 
enkele ogenblikken veranderen in een gladde ijspiste veroor-
zaakt door de sneeuw en hagel die viel.

Het eerste team, bestaande 
uit Kees van den Bos, André 
Banning, Klaas Jacobs, Annelies 
Nieuwveld, Ton Striekwold, Bob 
Westhoven en Jan Zwemmer, 
speelt in de C dubbel negen 
open zonder handicapverreo
kening. Twee jaar achtereen 
is Sonderland 1 poulewinnaar 
geworden en ook dit jaar gaat 
men weer voor de volle winst.

viljoens kunnen maximaal 192 
paren zich een dag lang uitleven 
op hun hobby. Het aantal deelo
nemers is dus beperkt. Nadere 
gegevens volgen binnenkort.

Tim Coronel en Bas Schothorst. 
Laatstgenoemde werd eerste 
in de eerste race, tweede werd 
Jan Joris Verheul en derde Tim 
Coronel. Dillon Koster reed een 
eerste race om snel te vergeo
ten, in de tweede race eindigo
de hij als vierde. Dat leek een 
goed resultaat te zijn, maar 
daar dacht de Zandvoorter na 
afloop anders over: “Ik verloor 
in de regen bijna vier seconden 
op de kop, terwijl ik juist niet 
bang ben in de regen. Dat moet 
toch echt anders.” Lammers 
had een prima tweede race in 
de BMW klasse. “Ik ben niet zo 
een zeurpiet als ik wat te kort 
kom, maar achterin het circuit 
kon ik goed met de kop meeo
komen. Leuk klusje voor onze 
technische studiebollen”, aldus 
Lammers.

Een andere plaatsgenoot, Jan 
Paul van Dongen, reed wisseo
lend in de Formule Ford. In de 
eerste race viel de Zandvoorter 
uit door bandenpech en een 
spin in de tweede race met een 

golf

Bridge

Start golfcompetitie

Strandbridge 
weer terug in Zandvoort!

Evenals vorig jaar spelen in de competitie van 2008 twee 
teams van de Zandvoortse Golfclub Sonderland mee in de 
NGF-competitie. 

Winterse omstandigheden bij de diverse races                            Foto: Chris Schotanus

Golf-bridge toernooi bij Open Golf Zandvoort

Jan Paul van Dongen (nr 10) in zijn Formule Ford                       Foto: Chris Schotanus

Elk team speelt vier uitwedo
strijden en is 1x de ontvano
gende club. De start is op 
vrijdag 11 april en verder nog 
op 18 en 25 april en 2 mei. De 
thuiswedstrijd op Open Golf 
Zandvoort wordt op 16 mei 
gespeeld. De tegenstanders 
zijn respectievelijk Weesp 1, 
Amstelborgh 4, GroenoGeel 5 
en Ookmeer 3. 

Na een paar jaar stilte organio
seert de Stichting Zandvoortse 
Bridge Activiteiten (SZBA) weer 
een strandbridgedrive en wel op 
21 juni 2008. In twaalf strandpao

Voetbal   (zondag)

Sterk SV Zandvoort houdt koploper in toom

In een wedstrijd die door dio
verse soorten weersgesteldo
heid werd gekenmerkt, het ene 
moment waande men zich op 
de Canarische Eilanden en het 
volgende moment op Nova 
Zembla, stond een fanatiek opeo
rerend Zandvoort met als sterke 
man Billy Visser. De jonge spits 
was overal te vinden en scoorde 
tevens op een schitterende mao
nier het tweede Zandvoortse 
doelpunt. Tegenstander United/
DAVO was arrogant genoeg 
om deze wedstrijd niet in de 
sterkste formatie te beginnen. 
Topper Roy v.d. Mije, hij was 
niet de enige, was de wedstrijd 
op de bank begonnen en werd 
pas in de tweede helft ingezet. 
De frustraties dropen van zijn 
gezicht en even later mocht 
hij, nadat hij Martijn Paap op 
onzachtzinnige wijze had nao
geschopt, met een directe rode 
kaart weer gaan douchen. De 
wedstrijd had een enigszins 
grimmig karakter omdat de 
gasten niet in hun spel konden 

Een sterk SV Zandvoort heeft afgelopen zondag koploper Uni-
ted/DAVO tot een gelijkspel gedwongen. Onze in degradatie-
gevaar verkerende plaatsgenoten kwamen voor de tweede 
keer dit seizoen tot een 2-2 tegen de Schalkwijkers.

komen. Grove overtredingen 
werden echter pas in de tweeo
de helft met kaarten bestraft 
en het is niet vreemd dat alle 
kaarten bij de Haarlemmers 
terecht kwamen.

Zandvoort, dat het grootste geo
deelte van het eerste bedrijf op 
de helft van United te vinden 
was, kwam in de 22e minuut 
verrassend op voorsprong. Een 
voorzet van Visser vanaf de lino
ker kant bereikte Timo de Reus 
die via een diagonale kopbal de 
Haarlemse keeper het nakijken 
gaf. Dat moment maakt aano
voerder Michel van Marm actief 
niet meer mee. De aanjager van 
Zandvoort op het middenveld 
kwam na een ongelukkige boto
sing met een knieblessure naar 
de kant. Vlak voor rust raakte de 
Zandvoortse verdediging de reo
gie even kwijt. Na een afgeslao
gen aanval werd de bal onvolo
doende weggetrapt en kwam 
pardoes voor de voeten van 
spits Dennis v.d. Manakker die 

doelman Sander v.d. Wal op een 
simpele manier versloeg, 1o1.

Ook de tweede helft was het 
voornamelijk Zandvoort dat aano
vallende impulsen had en zijn 
tegenstander met de rug naar 
het eigen doel dwong. Doelrijpe 
kansen werden echter niet geo
creëerd tot de 72e minuut. Een 
super steekpass bereikte Visser 
die met zijn enorme snelheid de 
laatste Unitedoverdediger zijn 
hakken liet zien. Tevens behield 
de manoofotheomatch het overo
zicht toen hij oog in oog met de 
doelman kwam te staan. Hij liet 
hem voor de tweede keer deze 
wedstrijd de gang naar het net 
maken, 2o1.

Het tweede Haarlemse doelpunt 
was een foutje van jonge spelers 
die in een leerproces zitten. Uit 
een corner kon Ivo Fortgers vrij 
de bal aannemen en zonder geo
hinderd te worden door wie dan 
ook binnen het strafschopgeo
bied de Zandvoortse goalie voor 
de tweede keer passeren, 2o2. In 
de resterende tijd kregen zowel 
Zandvoort als hun gasten nog 
een aantal aardige kansen die 
ofwel net naast gingen of door 
de keeper werden gestopt.

Zandvoort komt door dit reo
sultaat op drie punten van 
rode lantaarndrager DSOV en 
passeert tevens RCH. De club 
die echter garen spint met dit 
gelijkspel is Olympia Haarlem 
van oudoZandvoorter en traio
ner Rob Buchel. Hij is United/
DAVO tot op drie punten, met 
vier wedstrijden te gaan, genao
derd. Komende zondag speelt 
SV Zandvoort om 14.00 uur in 
Bennebroek tegen BSM.

Een spannend moment voor het Zandvoortse doel

Het competitieteam van Sonderland

te scoren in het overallklaso
sement. De resultaten van 
zowel golfo als bridgespel 
werden via een speciale foro
mule uiteindelijk bij elkaar 
opgeteld. Dat er duidelijke 
verschillen in het spelniveau 
waren, maakte het alleen 
maar erg spannend. 

Door een fraaie bridgescore 
met 65,08% werd aan het 
eind van een lange dag 
Marion Koster afgetekend 
winnares van dit combinatieo
toernooi. Ada Lips wist duideo
lijk beter de kaarten te hano
teren dan de golfstokken en 
dat resulteerde in de tweede 
plaats met 61,97%. Ook voor 
de nummers drie t/m vijf, 
Mea Klay, Ans Verhage en 
Cees Koster was er een waaro
debon.

golf-Bridge

Gecombineerde golf/
bridgewedstrijd bij Sonderland

Dinsdag werd op de baan van Open Golf Zandvoort onder 
zeer bijzondere weersomstandigheden een combinatiewed-
strijd gespeeld. ‘s Middags gingen 43 golfers de elementen 
te lijf en dat was beslist geen sinecure! Een stralend zonnetje 
werd afgewisseld door verschillende buien met hagel en grote 
sneeuwvlokken en ook de wind liet zich niet onbetuigd. Maar 
de spelers lieten zich door een temperatuur van slechts 4°C 
letterlijk niet uit het veld slaan en kwamen na negen holes 
ook nog met goede resultaten in het lekker warme clubhuis.

Eerste werd bij de dames 
met 23 stablefordpunten 
Jopie Felix, Mirjam Vrees en 
Anneke de Haan veroverden 
met respectievelijk 21 en 20 
punten een dikverdiende 
tweede en derde plaats. De 
heren hadden duidelijk wat 
meer moeite met de weergoo
den: Ton Striekwold behaalde 
14 punten, op de voet gevolgd 
door Henk van Leeuwen met 
13. De prijzen voor de ‘neary’ 
gingen Thea van Leeuwen 
en Cees Koster, terwijl de 
‘longest drive’ werd geslagen 
door Mirjam en Ger Vrees. 

Na een diner in ‘De Serre’ bono
den 28 bridgers individueel 
de strijd aan met de kaarten. 
In zeven ronden van drie spelo
len en met steeds wisselende 
partners werd getracht hoog 

Oplossing van de puzzels op pagina 18

   6 30         11 7

 11 2 9     10 28/11 5 6 

 11 4 7 30 11/17 3 7 6 1

   30 6 5 4 7 8 28  

   16 3 6 7 13/6 5 1  

   8 5 3 3/18 9 2 7  

   4  12/30 9 2 4 6 9 4

 19 3 8 7 1   7 6 1 

 5 1 4       8 5 3 

  49 x 29 = 1421
   +   -   +
         
 36 - 12 = 24
         
 =   =   =
 85 x 17 = 1445

KAKURO Breinbreker

afgeslagen motor zorgde voor 
een nieuwe domper. “Jammer 
was het, want de snelheid 
zat er goed in. Tijdens de 
Pinksterraces weer een nieuwe 
ronde en nieuwe kansen”, alo
dus Van Dongen. Winnaar van 
beide races werd Aerdenhouter 
Jeroen Bleekemolen die twee 
gastoptredens verzorgde.

De Toerwagen Diesel Cup werd 
een prooi voor Marc Koster en 
Bertus Sanders. In beide races 
wist het tweetal de winst te 
pakken en is daarmee titelkano
didaat. Sanders, teamgenoot 
van Lammers in de BMW cup, 
was zeer tevreden. “Dit is een 
uitstekend begin. We hadden 
in beide races even te maken 
met natte omstandigheden en 
waren daardoor als met acho
terwiel aangedreven auto een 
beetje in het nadeel. Gelukkig 
veranderde dat en wisten we 
de volle buit binnen te halen”, 
aldus de sympathieke Drent. In 
de lange afstandsrace legden 
Paulien Zwart en Gaby Uljee 
beslag op de tweede plaats 
en behaalden Rick Abresch en 
Kevin Veltman een derde plek. 
Dat was een volledig BMW poo
dium. In de korte race kregen 
Koster en Sanders gezelschap 
van een Seat en een Golf. De 
Golf werd bestuurd door het 
duo Morien en Duivenvoorde.

In de Formido Suzuki Swift Cup 
was het twee keer Hans Bos die 
de winst greep. De rijder uit het 
team van Bleekemolen neemt 
uiteraard hierdoor de leiding 
in het klassement. Tweede en 
derde in de eerste race wero
den Jeroen den Boer en Niels 
Langeveld. In de tweede race 
werden Sandra Douma en 
Bert van Raamsdonk tweede 
en derde.

Zaterdag 29 maart:
Dance behind the Beach

‘thegenerationmix’ 
De Krocht - Gratis entrée!



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,--

Ruim

Zandvoortse Open huizen route
Een gezamenlijk initiatief van de Zandvoortse NVM Makelaars

Zaterdag 5 april van 12:00 tot 15:00
 Voor meer informatie en foto’s van de deelnemende woningen 

verwijzen wij u graag naar onze website www.cvl.nu

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

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,--

RustigZeezicht


