
11

www.vanhier.nlwww.vanhier.nl

 administratieve diensten  fi scale diensten 
 DGA/MKB-advies  bedrijfsjuridisch advies
 online diensten  vermogensplanning
 fusie, overname en opvolging  controlling  
 accountancy 

De Mannetjes
Gemeente helpt 

naaktstrand

‘Het heeft meer 
iets weg van zand in 

de ogen strooien’

Courant Zie onze advertentie op de achterpagina 

24 april inloopmiddag over Voorontwerp-
bestemmingsplan Recreatiepark.
Raadpleeg de gemeente-advertentie voor de details. 

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

•	Toscaans donker € 1,25
•	4 roomboter croissants  € 3.25

•	weekend taartje: Heerlijke  
 yoghurt bavaroise  € 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

Zandvoortse 

Het nieuwe bestemmingsplan Oud Noord heeft de goedkeu-
ring gekregen van Gedeputeerde Staten (GS). Komende week 
wordt in de Staatscourant en in deze krant de advertentie 
opgenomen waarin het ter kennisgeving wordt aangeboden. 
Gedurende zes weken kan er dan nog op geschoten worden, 
daarna is het rechtsgeldig. De gemeente Zandvoort verwacht 
echter geen problemen.

Bestemmingsplan Oud Noord krijgt
goedkeuring Gedeputeerde Staten

daan. Het is een overwegend 
conserverend plan geworden, 
hetgeen betekent dat de hui-
dige situatie zoveel mogelijk is 
vastgelegd. In het gebied Oud 
Noord waren acht bestem-
mingsplannen rechtsgeldig, 
dat is er binnenkort nog maar 
één waardoor een ieder meer 

duidelijkheid heeft gekregen.

Vooral de situatie van de 
woningen rondom het Rode 
Kruisgebouw zorgde voor veel 
ophef in de buurt. De gemeen-
te heeft het idee van sloop van 
deze woningen laten varen 
waardoor er geen onrust meer 
was. Het gevolg is dat GS snel 
hun zegen over het plan heb-
ben kunnen uitspreken.

Het bestemmingsplan is een 
overwinning voor de demo-
cratie. Al in een vroeg stadium 
heeft een hoorcommissie de 
bezwaren van bewoners van 
het gebied gehoord en van ad-
vies voorzien naar het college 
gestuurd, waardoor er aanpas-
singen konden worden ge-

Op 8 april jongstleden 
heeft het college weer ge-
sproken over de moeilijke 
situatie op het Zandvoort-
se naaktstrand. Het college 
is akkoord gegaan met een 
voorstel dat de reikende 
hand biedt aan de zwaarst 
getroffen strandpaviljoens: 
South Beach, Azzurro, Eldo-
rado en Ganpati. 

Helpende hand college aan strandpachters ‘wassen neus’?

echter voorbij gegaan aan het 
feit dat deze ondernemers in 
ieder geval dit jaar helemaal 
geen bronnen van inkomsten 
meer hebben en hun bedrijf 
wellicht moeten verkopen.

De vier pachters moeten vóór 
17 april laten weten of ze ge-
bruik maken van de regeling, 
waarbij zij vanaf 18 april afzien 
van exploitatie. Wie meedoet 
heeft vervolgens nog één 

week om zijn paviljoen af te 
breken. Na 25 april dienen de 
reeds opgebouwde paviljoens 
weg te zijn. 

Het college onderkent dat 
deze strandondernemers in 
een meer dan lastig parket zit-
ten. Gezien de slechte conditie 
van het strand aan het begin 
van het seizoen, is de opbouw 
van hun paviljoens redelij-
kerwijs niet mogelijk of zeer 
moeilijk. Daarom is het college 
voornemens om eenmalig, in 
het jaar 2008, geen pacht in 
rekening te brengen aan de 
exploitanten van de bovenge-
noemde strandpaviljoens. Dit 
onder voorwaarde dat het hele 
seizoen geen strandpaviljoen 
wordt opgebouwd (!) of het 
gepachte gedeelte anderszins 
wordt geëxploiteerd. Er wordt 

Paviljoen South Beach is al een paar weken in bedrijf

vervolg op pagina 3
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Zandvoort Optiek

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

Kerkpleinconcerten
Zondag 20 april 2008

Heemsteeds 
Philharmonisch Orkest

o.l.v. Jeppe Moulijn
Aanvang: 15.00 uur

Toegang: gratis
www.classicconcerts.nl
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Kerkdiensten

Burgerlijke stand
5 aPril - 11 aPril 2008 
Geboren:
Timo, zoon van: van der Ven, Tjeerd Jan Harm en: 
Deen, Bianca Michelle.
Isabeau Merle Anaïs, dochter van: van Ommeren, 
Eelco Robert en: Willemse, Joyce.

Ondertrouwd:
Korsten, Roy Elias Johannes Antonius en: Doorman, 
Callista.
Driehuizen, Gerrit Jan en: Kroon, Esther.

Gehuwd:
Paap, Maarten en: Brussel, Desirée Carmen.
de Jong, Jacobus Franciscus en: Koelemijer, Melanie 
Trijntje Louisa.

Overleden: 
Terpstra geb. Schutte, Louisa, oud 83 jaar.
Sjerp geb. Elkerbout, Dirkje Catharina, oud 97 jaar.
Nansink, Catherinus Johan Christiaan , oud 77 jaar.
de Wit, Robert, oud 64 jaar. 
Nijhuis geb. Plantinga, Ytje Hendrika Cato, oud 92 jaar.

Column

hoor ik ook bij de ruim half 
miljoen Nederlanders die 
hun DigiD code kwijt zijn. 
Tot twee keer toe deed ik 
iets fout en kreeg ik mijn 
belastingaangifte niet 
verstuurd. In nood heb ik 
een vriend gebeld die zeer 
handig is met de computer. 
Maar ook hij moest beken-
nen dat hij er moeite mee 
had. Vele aanvragen later, 
lukte het me om voor 1 april 
mijn aangifte via de compu-
ter te verzenden. Volgend 
jaar ben ik natuurlijk weer 
de pineut. 
 Ik heb eens rondgesnuf-
feld waar je de DigiD nog 
meer voor kunt gebruiken 
maar dat is echt nul komma 
nul. Trouwens, de DigiD is 
maar voor anderhalf jaar 
geldig en dus kan het ge-
beuren dat het ding weer 
is verlopen en je de hele 
procedure van voren af aan 
moet beginnen. Daar zit ik 
echt niet op te wachten. 
Het heeft natuurlijk met 
mijn leeftijd te maken dat ik 
soms niets van deze techni-
sche hoogstandjes begrijp. 
 Dan heeft de tegen-
woordige jeugd het veel 
makkelijker. Zo’n ‘kindvrien-
delijke’ computer staat al 
in de eerste groep van de 
lagere school pontificaal 
opgesteld. Mijn kleindoch-
ters van acht en vier draai-
en hun hand er niet meer 
voor om en zijn behendi-
ger in het vinden van pro-
gramma’s en toetsen op de 
computer dan ik. Voordat 
ik een toets heb ingetikt is 
een priegelvingertje me al 
voor. Van de week kreeg ik 
zelfs van mijn bijna jarige 
kleindochter Steffie een 
digitaal verlanglijstje via 
www.lijstje.nl toegestuurd. 
Of ik alvast op haar lijstje 
een cadeau wilde afvinken. 
Zo gaat dat tegenwoordig. 
Ik heb toch nog even naar 
haar teruggemaild of zij 
dan kon zien welk cadeau 
ik zou kiezen. “Domme oma, 
natuurlijk niet.” Tja, weet ik 
veel! Dat heb je nu eenmaal 
met oma’s die er niets van 
snappen. 

Nel Kerkman

Volgens mij…

Cartoon  Hans van Pelt

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis 
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
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Strandpaviljoen 23

Tel. 023 571 57 07
Keuken dagelijks geopend

Stukje Mediterranée aan zee

De laatste missie

ten gemaakt en die kunnen nu 
niet terugverdiend worden. 
Ook zullen de vaste mede-
werkers, waar een paviljoen in 
feite op draait, ergens anders 
onderdak gaan zoeken om aan 
de slag te kunnen. De vraag is 
echter: wie stelt de norm? Wie 
komt in aanmerking voor deze 
regeling en wie wil zich daar-
aan conformeren? Men heeft 
duidelijk geen idee wat het 
allemaal kost. Niet exploite-
ren is volgens mij geen optie, 
dan komen ze nog meer in de 
problemen. Hier moet andere 
hulp komen maar dan voor alle 
naaktstrandexploitanten!”

Jammer
Volgens Ton van Heemst, 
woordvoerder van de gemeen-
te, is het jammer dat er zo over 
de voorgestelde helpende 
hand van het college wordt 
gedacht. “Het college treedt 
met de beste bedoelingen de 
vier pachters tegemoet. Wij 
zijn zo aardig om, ondanks dat 
er een contract ligt, deze men-
sen de gelegenheid te bieden 
om volgend jaar het recht te 
behouden om weer naar het 
strand te komen en daar geen 
geld voor te vragen. Verlaging 
van de pacht over 2008 was 
geen optie en ging het college 
een stap te ver. Men moet niet 
vergeten dat ondernemen ri-
sicovol kan zijn. Als men dan 
beslist om niet van de rege-
ling gebruik te maken zal dat 
een weloverwogen beslissing 
moeten zijn.”

staat, vlak bij de plek waar het 
vliegtuig neerstortte. Tijmen, 
Lisa en Daan hielden een korte 
toespraak, die ze recht uit het 
hart geschreven hebben. “Deze 
jonge mannen hebben hun le-
ven gegeven voor ons land, dat 
niet eens hun eigen vaderland 
was”, zegt Daan. Na de toe-
spraken leggen drie kinderen 
een bloemstuk en volgt een 
minuut stilte. Vervolgens wor-
den de drie vlaggen in top ge-
hesen en zingt de hele klas het 
Wilhelmus en vervolgens het 
Engelse volkslied ‘God save the 
Queen’. Meester Reinders sluit 
de ple chtigheid af: “Wat deze 
mannen gedaan hebben is ver-
gelijkbaar met wat heden ten 
dage met Nederlandse troepen 
in Afghanistan gebeurt. Ruzie 
maken is niet erg, dat gebeurt 
in het groot tussen staatslie-
den en in het klein. Ze moeten 
er echter geen oorlog van ma-
ken maar altijd blijven praten. 
Net zoals bij ons op school.” 
Een grote buizerd cirkelt boven 
de plechtigheid en keek goed-
keurend naar beneden. 

Tony O’Shea, eigenaar van 
strandpaviljoen Eldorado: “Ik 
moet wel exploiteren, ik heb 
geen optie en ben dus aan het 
bouwen. Vorig jaar was een 
ramp. Niet alleen vloog mijn 
paviljoen in de brand, ook was 
het een rampzalig seizoen. Ik 
heb afgelopen winter elders 
moeten werken en heb bijna 
geen onderhoud aan het pa-
viljoen kunnen verrichten. Als 
ik niet ga, moet ik de boel op-
slaan. Dat kost geld. Ook zal 
ik zonder inkomsten zitten 
en zal dus weer een werkge-
ver moeten zoeken. De zoge-
naamde helpende hand van 
het college is dat niet. Ook 
mijn collega’s van Azzurro en 
South Beach gaan exploiteren. 
De enige die we nog niet ge-
zien hebben is Adrie v.d. Bos 
van Ganpati. Die zal wellicht 
niet komen dit seizoen.” V.d. 
Bos wil zelf niet reageren op 
de situatie.

Geen helpende hand
Hanneke Mel, voorzitter 
van de Zandvoortse Strand-
pachters vereniging, reageert 
op persoonlijke titel: “Er is een 
rare situatie ontstaan. Er is 
geen overleg geweest met alle 
pachters van het naaktstrand 
maar ze hebben wel allemaal 
met dezelfde situatie te ma-
ken. Het lijkt nu op een ‘ca-
deautje’ van het college maar 
dat is het natuurlijk niet. Het 
is ook zeker geen ruimhartig 
gebaar en ook geen helpende 
hand. Er zijn al behoorlijke kos-

Op het informatiebord staat: 
“Het is donderdagavond 21.58 
uur 12 april 1945. Vanaf de 
vliegbasis Tarrant Rushton in 
Engeland vertrekt een Halifax 
transportvliegtuig van de Royal 
Air Force. De zes bemanningle-
den gaan een speciale opdracht 
uitvoeren boven ons land. Een 
lading wapens, munitie en 
springstoffen, bestemd voor 
de Nederlandse Binnenlandse 
Strijdkrachten, moet in de 
buurt van Ter Aar (ZH) worden 
afgeworpen. Kort na midder-
nacht wordt het vliegtuig ter 
hoogte van Zandvoort geraakt 
door Duits afweergeschut. 
Brandend stort de Halifax hier 
neer in de duinen en een enor-
me explosie, gevolgd door een 
vuurzee, is het tragische einde 
van deze missie. Op bijna 23 ki-
lometer van hun doel sneuve-
len de zes dappere Britten die 
hun leven waagden voor onze 
bevrijding.”

Sinds 22 jaar adopteert De Duin-
roos het monument dat mid-
den in de Waterleidingduinen 

Plechtigheid bij Halifax monument

Eldorado (voorgrond) en Azzuro zijn al in ver gevorderde opbouwfase

Familieberichten

ZONDag 20 aPril  

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs   

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur D. Duijves en C. van Polvliet 
Eerst Communie 

RK Parochie Antonius & Paulus, 
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur heren J. Weeseling en H. Hartog

Moegestreden is, in haar vertrouwde omgeving 
omringd door haar kinderen,

overleden onze lieve moeder, oma en 
overgrootmoeder

Annie Siepman - van Drunen
weduwe van Bas Siepman

Haarlem, 21 januari 1931     Zandvoort, 30 maart 2008

Wij bedanken het verplegend personeel van  
“Huis in de Duinen” voor hun toewijding en zorg. 

 Bep en Ko Kraan 
 Riet en Mario van der Voet 
 Kleinkinderen
 Achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
B. Kraan
Modelmakerstraat 16
1033 DN Amsterdam

De crematieplechtigheid heeft inmiddels 
plaatsgevonden.

Het college brengt in haar besluit één nuancering aan: als een 
van deze naaktstrandpaviljoenhouders vanaf vrijdag 18 april 
aanstaande, op enig moment toch exploiteert of de gehuurde 
locatie anderszins in gebruik neemt gedurende het seizoen 
2008, wordt aan hem de hele huursom voor seizoen 2008 in 
rekening gebracht. Dat zakelijke besluit is dan aan de pavil-
joenhouder persoonlijk. 

In de Waterleidingduinen staat een monument ter nage-
dachtenis aan de zes bemanningsleden van een neergestort 
vliegtuig. Drie vlaggen hingen halfstok: de Engelse, de Ne-
derlandse en de Zandvoortse vlag. Kinderen van groep 8 van 
basisschool De Duinroos herdachten de gebeurtenis die op 13 
april 63 jaar geleden plaatsvond in deze duinen.

Vervolg voorpagina: 
Helpende hand aan strandpachters 

Bedankt Piet 
voor al die gezellige avonden.

Han en het Mollie team.

ZONDAG 20 APRIL

3
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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)

voor de gedwongen opvang 
van de zeehonden geheel af-
hankelijk van giften. Door het 
adopteren van een zeehond 
willen de Kids for Animals 
een steentje bijdragen aan 
het herstel van een zeehond 
en er voor zorgen dat een op-
gevangen zeehond zo snel als 
mogelijk weer gezond en sterk 
terug kan naar zijn/haar eigen 
leefgebied: de zee. 

Klimaatbos
Er moeten meer oude sokken 
ingeleverd worden om een 
Zandvoorts klimaatbos te re-
aliseren. Omdat de bewoners 
van de badplaats het afge-
lopen jaar heel veel textiel 
hebben ingezameld, heeft 
stichting KICI (de charitatie-
ve instelling die oud textiel 
inzamelt) als tegenpresta-

tie in het klimaatbos 
in de Flevopolder een 
‘Zandvoort’ boom 
gepland. Als we de 
komende jaren min-
stens 5 kilo textiel 
per inwoner uit het 
huisvuil scheiden, 
dan is KICI bereid 
een deel van de op-

brengsten van de textiel-
inzameling te investeren in 
gemeente Zandvoort. We kun-
nen in Zandvoort best een bos 
gebruiken want er is al zoveel 
gekapt.

Gratis compost 
weer gewild

Het was even doorwerken 
voor de ambtenaren van de 
groendienst van Zandvoort. 
Afgelopen zaterdag deelden 
zij maarliefst 23 pallets met 
ieder 120 zakken compost uit 
aan Zandvoortse inwoners die 
de moeite hadden genomen 
om dit cadeautje van afval-
verwerker De Meerlanden en 

de gemeente Zandvoort in 
ontvangst te nemen. Het 
cadeautje is het resultaat 
van het goed gescheiden 
aanleveren van het GFT af-
val in Zandvoort. Al voor tien 
uur stonden er mensen aan 
het dichte hek te rommelen 
om maar zo snel mogelijk 
met vier zakken weer te ver-
trekken. Mensen met allerlei 
soorten van vervoer haalden, 
al dan niet mede ‘voor de 
buurvrouw’ hun zakken op. 
De gemeente was zeer tevre-
den over het verloop. 

Met oog en oor  

Soms gaan we letterlijk met 
oog en oor plus camera door 
het dorp en komen dan po-
sitieve maar ook negatieve 
zaken tegen. Zoals afgelo-
pen weekend, waar op het 
Badhuisplein het leuke idee 
van een burger is geplaatst: 
een picknicktafel. Een stel-
letje zat genoeglijk aan deze 
houten tafel te genieten van 
hun lunch en de zon. Toen 
ze klaar waren en alles op-
geruimd hadden, liepen ze 
over het schelpenpad rich-
ting Kerkstraat. Het pad lag 
bezaaid met hondenpoep 
(ondanks dat het een hon-
den vrijgebied is) en ook 
de tot op de draad versle-
ten Zandvoortse vlag op de 
watertoren is een minder 
fraai aanblik. Handhaven 
en een nieuwe vlag (wie z’n 
taak is dat eigenlijk) kun-
nen Zandvoort nog mooier 
maken. 

American Sunday
Het was een lust voor het oog van de liefhebber van ‘The Ame-
rican way of living’. Honderden auto’s, motoren en vracht-
wagen van Amerikaanse makelij stonden om het mooist te 
pronken. Afgelopen zondag was op Circuit Park Zandvoort 
American Sunday.

Het leverde voor aanvang en na 
afloop van het evenement weer 
ouderwetse problemen op voor 
bezoekers van Zandvoort: files. 
Daarmee kan in elk geval wel 
worden aangegeven dat dit 
evenement voor veel bezoekers 
zorgde. In het rennerskwartier 
waren kraampjes waar men 
van bekende Amerikaanse  
lekkernijen als hamburgers, 
hotdogs en dat soort zaken kon 
genieten. Low-riders, funny cars, 

Muziektent
Het zal u vast niet ontgaan 
zijn. Er wordt in het hart van 
Zandvoort flink gewerkt aan 
de fundering voor de nieuwe 
muziektent. Het wachten is 
nog op de muziektent zelf 
die oud- burgemeester Van 
der Heijden bij zijn afscheid 
cadeau heeft gekregen. De 
datum van plaatsing is nog 
niet bekend. Het streven was 
om op Koninginnedag de au-
bade vanuit de tent te laten 
klinken maar dat is niet ge-
lukt. Men is op zoek naar een 
geschikte dag. Misschien een 
idee om tijdens de week van 
de zee (24 mei t/m 31 mei) 
iets muzikaals te bedenken? 
Met klanken van een ruisen-
de zee en meeuwenkreten.

Herkenbaar 

De vrijwilligers van het 
Juttersmu-ZEE-um zijn sinds 
kort ‘herkenbaar’ aanwezig 
in het museum. Elke vrijwil-
liger heeft voor de winter een 
sweater en voor de zomer 
een poloshirt mét het em-
bleem van het Juttersmu-
ZEE-um ontvangen. Zo kan 
de bezoeker meteen zien wie 
er informatie kan geven over 
de leuke juttercollecties.

Zeehondenactie
Op zaterdag 19 april kunnen 
kinderen maar ook volwas-
senen van 12.00 tot 15.00 
uur bij het Juttersmu-ZEE-
um lege statiegeldflessen 
komen inleveren. Met dit 
statiegeld wordt de zeehon-
dencrèche van Lenie ’t Hart 
in Pieterburen door Kids for 
Animals (kinderafdeling die-
renbescherming Haarlem 
e.o.) gesteund. De zeehon-
dencrèche is voor het beta-
len van de verzorgingskosten 

‘vette’ Mack’s en ruige Harley 
Davidsons stonden overal en 
waren te bezichtigen. Veelal 
waren het oude modellen die 
volledig waren hersteld en zo 
mogelijk ook customised. Op 
de baan waren demonstraties 
in allerlei vormen van gemoto-
riseerde sport dat het in ruime 
mate opgekomen publiek zeer 
waardeerde. Een evenement 
dat voor herhaling zeer zeker 
vatbaar is!

Super heilbot voor Beachclub Tien
Robin Molenaar van strandpaviljoen Beachclub Tien kreeg 
van zijn visleverancier, Nico Waasdorp uit IJmuiden, een  
super heilbot. De vrouwelijke vis van circa 25 jaar oud was 
189 kilo zwaar en 2.50 meter lang. Vanwege het gewicht 
en de lengte kon het beest alleen met een shovel vervoerd  
worden en dat leverde mooi plaatje op.

De heilbot was onlangs gevan-
gen in de Tromsøzee, een deel 
van de Noordzee vlak voor de 
kust van Noorwegen. In deze 
zee ligt een klein eiland ge-
naamd Hålla dat beroemd is 
bij heilbotvissers. Het was ook 
niet de eerste keer dat de visser 

zo een grote heilbot in zijn net 
kreeg. Evert Loos, de chef-kok 
van Beachclub Tien, heeft de 
vis gefileerd (binnen 30 minu-
ten!) en staat garant voor een 
smakelijk menu dat u in de 
advertentie hiernaast van het 
strandpaviljoen kunt lezen.

Medewerkers Beachclub 10 rondom de heilbot

Uiteraard ontbraken de ‘vette Macks’ niet

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

Restaurant Cinq
3-gangen dagmenu

€ 29,50

4-gangen dagmenu
 € 34,00

5-gangen dagmenu
Chefs Special 

€ 46,50

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

voor al uw vlees- en visspecialiteiten

Weekmenu
Thaise vissoep

- 0 –
Gebakken heilbot

of
Gepocheerde heilbot met bearnaisesaus

- 0 –
Profiteroles met chocoladesaus en slagroom

€ 25.50

Gebakken heilbot € 17.50
Gepocheerde heilbot met bearnaisesaus € 17.50

Zeetong € 19.95
Thaise wokgerechten € 15.50

Keuken iedere avond geopend 
Voor reserveringen: 023-5713200

www.beachclubtien.nl 

Danzeepresenteert 
vrijdag 18 april

Club night met

DJ Raymundo en 
DJ Sheep

aanvang 22.00 uur - Entree: vrij

Dit weekend: VISFESTIJN!
o.a.
◊ Hele Dorade van de grill
◊ Zalmfilet Terriyakisaus
◊ Spaans vispotje
◊ Sliptongetjes in de roomboter gebakken
◊ Meervalfilet met kappertjessaus
◊ Mixed grill van vis

Nieuw: TAPAS AAN ONZE BAR
BIJ INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE EEN 
GLAASJE WIJN, BIER OF FRIS VAN ‘T HUIS

Kerkstraat 27 u 2042 JD u Zandvoort u tel: 023-5712537

I
SmAAKVOl ETEN

II
lEKKER DRINKEN

III
gEZEllIg SAmENZIJN 

IV
gENIETEN VAN hET lEVEN

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 
06-1139 1478

of mail: info@zvo-verspreiders.nl
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BEL 023 – 5 731 999

www.vrijehuizenmarkt.nl

Nick ten Broeke
Emmaweg 21

2042 NT  ZANDVOORT

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

 

Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:
• 0,5 %* courtage, de leukste courtage van Nederland;
•	 Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook ’s avonds;
•	 Persoonlijke en pro-actieve karakter van onze dienstverlening;
•	 Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop,  
 aankoop, verhuur en beheer;
•	 No cure, no pay;
•	 Gratis waardebepaling van uw woning;
•	 Scherpste hypotheekadvies, ook voor oversluiten;
•	 Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!
•	 Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites: funda.nl, zah.nl, jaap.nl,  
 huislijn.nl, woonkrant.nl, marktplaats.nl en natuurlijk vrijehuizenmarkt.nl!

 * Vraag naar de voorwaarden

Hogeweg 28-07  Zandvoort Hogeweg 22/04  Zandvoort

Vraagprijs: 
€ 279.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 289.000,- k.k.

Nicolaas Beetslaan 27  Zandvoort Ir. E.J.J. Kuinderstraat 6  Zandvoort

Vraagprijs: 
€ 349.000,- k.k.

•	 Verrassend	ruime,	uitstekend	onderhouden	
tussenwoning	met	tuin	op	het	zuiden	in	
kindvr.	woonomgeving!

•	 Uitstekende parkeergelegenheid (vrij parkeren) voor 
de deur;

•	 Beg. grond: o.a. modern toilet met fontein, royale 
woonkamer met zitgedeelte met open haard en 
eetgedeelte;

•	 Souterrain: moderne woonkeuken vzv div. inbouw
app.en toegang tot achtertuin, bijkeuken, werk
ruimte;

•	 1e verdieping: 2 slaapkamers, moderne badkamer 
vzv douche, wastafelmeubel en 2e toilet;

•	 Besloten voortuin op zuiden en achtertuin op 
noorden met stenen schuur en achterom;

•	 Woonopp. ca. 130 m², perceel 118 m², inhoud ca. 
320 m³.

•	 Modern	en	luxe	3-kmr	hoekappartement	met	
garage	en	2	balkons!

•	 Gezellig uitzicht over het levendige Stationsplein, 
op loopafstand van strand, zee, duinen en centrum;

•	 Entree via trap, royale living met toegang tot 
balkon, luxe keuken vzv van div. inbouwapp., luxe 
badkamer vzv ligbad met jetstream en geïnt., dou
che, wastafelmeubel en wandcloset, 2 slaapkamers;

•	 Balkons gelegen op het noorden en het westen;
•	 Een woning die zo te betrekken is!
•	 Woonopp. ca. 120 m², inhoud ca. 310 m³.

Vraagprijs: 
€ 367.000,- k.k.

Oosterparkstraat 57  Zandvoort Piet Leffertsstraat 38  Zandvoort

Vraagprijs: 
€ 389.000,- k.k.

•	 Halfvrijstaand	woonhuis	met	opbouw	(2002),	
voortuin	en	besloten	patio,	volledig	gereno-
veerd!	

•	 Rustig gelegen in de geliefde “Parkbuurt”;
•	 Beg. grond: o.a. modern toilet met fontein, sfeervol

le woonkamer met opensl. deuren naar achtertuin, 
moderne keuken vzv div. inbouwapp.;

•	 1e verdieping: 2 slaapkamers, luxe badkamer vzv 
o.a. ligbad, douche, 2e toilet en dubbele wastafel, 
kleinere kamer;

•	 2e verdieping: 2 slaapkamers, was/droogruimte, 
balkon op het westen; 

•	 Een verrassend ruim, modern woonhuis in een 
geliefde woonomgeving!

•	 Woonopp. ca. 120 m², perceel 123 m², inhoud ca. 
310 m³.

•	 Moderne	eengezinswoning	met	o.a.	4	slaap-
kamers,	moderne	keuken	en	badkamer	en	 
14	mtr	diepe	achtertuin!

•	 Gelegen op steenworp afstand van de 
Waterleiding duinen in Zandvoort Zuid;

•	 Beg. grond: o.a. modern toilet met fontein, zon
nige living met o.a. open haard en schuifpui naar 
achtertuin, moderne keuken vzv div. inbouwapp.;

•	 1e verdieping: 3 slaapkamers, moderne badkamer 
met o.a. douche, wastafel en 2e toilet;

•	 2e verdieping: 1 zolderkamer met dakkapel over 
volle breedte; 

•	 Een uitstekend onderhouden tussenwoning in  
Zandvoort Zuid!

•	 Woonopp. ca. 100 m², perceel 166 m², inhoud ca.  
230 m³.

Vraagprijs: 
€ 429.000,- k.k.

NIEUW

NIEUW

NIEUW

•	 Fraai	3-kmr	appartement	met	terras	op	 
zuiden,	gesitueerd	op	de		2e	verdieping	van	 
app.gebouw	“Phoenicië”.

•	 Het kleinschalige “Phoenicië” (bj 2002) is gelegen  
in het centrum van Zandvoort;

•	 Entree via trap of lift, sfeervolle living met o.a.  
zitgedeelte, eetgedeelte, schuifpui naar balkon,  
modern landelijke keuken vzv div. inbouwapp.,  
2 slaapkamers, moderne badkamer vzv douche,  
dubbele wastafel en ligbad, modern toilet met 
fontein, berging;

•	 Privé parking afzonderlijk te koop voor  
€ 30.000, k.k.;

•	 Een modern appartement met een eigentijdse,  
landelijke uitstraling!

•	 Woonopp. ca. 76 m² (ex. terras), inhoud ca. 190 m³.

•	 Modern	3-kmr	appartement	met	gezellig	
uitzicht	over	de	parkbuurt	en	levendige	 
Hogeweg!

•	 Gelegen op de 1e etage van het appartementen
complex “Westerduin” met balkon op het westen;

•	 Entree via trap of lift, modern toilet met fontein, 
sfeer volle living met sierhaard en toegang tot 
balkon, moderne open keuken vzv div. inbouwapp., 
moderne badkamer vzv ligbad en wastafelmeubel, 
2 slaapkamers;

•	 Centrum en strand op 100 mtr afstand;
•	 Een appartement waar je iedere dag op en top  

Zandvoort beleeft!
•	 Woonopp. ca. 75 m², inhoud ca. 180 m³.

Politiek  Agenda Commissievergaderingen

de nota bijzondere bijstand en 
minimabeleid. De laatste nota 
dateert van 2000 en viel nog 
onder de oude Algemene bij-
standswet. Per 1 januari 2004 
is de nieuwe Wet werk en bij-
stand (Wwb) van kracht ge-
worden. Met deze nota wordt 
het bijzondere bijstandbeleid 
en het minimabeleid onder 
het regime van de Wwb ge-
bracht. De commissie wordt 
gevraagd advies aan de raad 
te geven.

Beide vergaderingen begin-
nen om 20.00 uur en worden 
gehouden in de raadszaal van 
het raadhuis.

aantal jaren vervangen te 
worden. Zoals bij vele orga-
nisaties was het ook voor de 
dierenbescherming moeilijk 
capabele bestuursleden te 
vinden. Het bestuur is dan 
ook erg blij met tevens een 
nieuwe penningmeester en 
twee algemene bestuursle-
den. “Onze secretaris komt 
na haar zwangerschapsverlof 
terug maar dan als algemeen 
bestuurslid. Dus zijn we op 
zoek naar een nieuwe secre-
taris”, aldus De Vries. 

Nieuwe leden
Het relatief lage ledenaantal 
is voor De Vries een doorn 
in het oog. “Het is onbe-
grijpelijk dat niet veel meer 
mensen, die werkelijk van 
dieren houden, lid zijn van 
de dierenbescherming. Voor 
het geld hoef je het niet te 
laten. Het lidmaatschap kost 
slechts € 24 per jaar. Behalve 
dat je daarmee een heel goed 
doel steunt, ontvang je vier 
maal per jaar het blad ‘Op 
Poten’ waarin te lezen valt, 
wat de afdeling Haarlem al-
lemaal doet en twee maal 
per jaar het blad ‘Dier’ van 
het Landelijk Bureau van de 
Dierenbescherming. Meer 
informatie over de dieren-
bescherming kunt u vinden 
op: www.haarlem.dieren-
bescherming.nl of via tel. 
023-5343440.

Het omstreden Milieubeleidsplan van de gemeente Zandvoort, 
wordt volgende week dinsdag in de commissie Raadszaken op-
nieuw door het college aangeboden. Het stuk, dat in september 
vorig jaar aan het college werd teruggegeven, is volledig geher-
structureerd.

De in Zandvoort woonachtige voorzitter ad interim van de Dieren-
bescherming Haarlem en omgeving, Robbert de Vries, is tijdens 
de algemene ledenvergadering van 9 april gekozen tot voorzit-
ter. Hij is vol lof over de inzet en betrokkenheid van alle vaste en 
vrijwillige medewerkers.

Muziekschool New Wave presenteert komende maandag 
haar popbands in De Krocht. In steeds wisselende bezettin-
gen zullen maar liefst 10 bands aan het publiek voorgesteld 
worden.

Op donderdag 24 april aanstaande wil het college de raad 
weer op de hoogte brengen van de verdere ontwikkelingen 
in het Middenboulevard-gebied. Het is dan ook het enige 
agendapunt van deze vergadering. De vergadering is vrij  
toegankelijk.

Afgelopen maandag is een bijzondere dichtbundel ten doop 
gehouden. Twee patiënten van fysiotherapeut Maarten Koper 
zijn de auteurs van het werk en de Rotaryclub Zandvoort heeft 
voor het drukwerk gezorgd. Koper bracht Sabine Sebregts en 
Ronneke Goosens bijeen en dat heeft tot een zeer bijzonder 
werk geleid.

Milieubeleidsplan weer in commissie

Nieuwe voorzitter voor Dierenbescherming 
Haarlem en omgeving

Presentatie popbands New Wave

Extra gemeenteraadsvergadering

Bijzondere dichtbundel ten doop 
gehouden

Dit is één van de belangrijkste 
agendapunten dat door deze 
commissie zal worden be-
sproken. Een ander belangrijk 
punt is de prestatieafspraken 
2008 - 2012, die het college 
en woningbouwvereniging 
EMM met elkaar hebben ge-
maakt zoals de Woonvisie 
voorschrijft. Deze prestatieaf-
spraken liggen nu in concept 
en worden eveneens door de 

De Vries is via de website van 
de dierenbescherming tot 
deze functie gekomen. “Op 
de website las ik de vacature 
van voorzitter. Ik vind het leuk 
en belangrijk om me in te zet-
ten voor welzijnsinstanties. 
Natuurlijk ben ik gek op dieren, 
vraag het maar aan mijn kat-
ten”, verduidelijkt De Vries. 

Toekomstvisie: 
samenwerken
De regionale dierenbescher-
ming heeft een groot aantal 
werkgroepen, waarvan de 
dierenambulance (RDA), de 
inspectiedienst en het dieren-

Volgens Leo Sanders van mu-
ziekschool New Wave, heeft 
Zandvoort een groot aantal 
getalenteerde musici die een 
aan popmuziek gerelateerd 
instrument bespelen. Denk 
daarbij aan een elektrische 
gitaar of basgitaar en drums 

De vergadering begint om 
20.00 uur en zal in de raadszaal 
van het raadhuis gehouden 
worden. De ingang is via het 
bordes aan het Raadhuisplein 
en de deuren gaan om 19.30 

Sabine Sebregts heeft de 25 ge-
dichten die de bundel rijk is ge-
schreven en Ronneke Goosens 
heeft daar 10 zeer fraaie teke-
ningen bij gemaakt. Zij heeft 
alleen helaas de doop van de 
bundel niet mee mogen maken 
omdat zij zeer onlangs aan haar 
ziekte is overleden. De Rotary 
heeft nog alles in het werk ge-
steld om de doop eerder te kun-
nen houden, het heeft echter 
niet mogen baten.

commissie behandeld. De ver-
gadering zal weer eens in be-
slotenheid worden afgesloten 
omdat er ook zaken rondom 
het Voorkeursrecht Gemeente 
zullen worden doorgenomen. 

Commissie Planning &  
Control
Op de agenda van de commis-
sie Planning & Control, een 
dag later, staat onder andere 

tehuis het meest bekend zijn. 
De Vries maakt zich sterk om 
de samenwerking tussen de 
werkgroepen te optimaliseren. 
Niet alleen intern maar ook op 
regionaal gebied voert De Vries 
hierover gesprekken. Met de 
RDA maar ook de omliggende 
gemeenten zoals Aalsmeer e/o 
en Haarlemmermeer. “Als we 
onze krachten bundelen, kun-
nen we de kwaliteit van onze 
dienstverlening versterken”, 
aldus de nieuwe voorzitter.

Nieuw bestuur
Volgens de statuten dienen 
de bestuursleden na een 

of percussie. In diverse bezet-
tingen, van beginnend tot 
ver gevorderd, zullen zij een 
aantal nummers brengen. 
De presentatie van de bands 
begint 21 april om 19.00 uur 
en de toegang is, zoals altijd, 
gratis.

uur open. De mogelijkheid be-
staat dat ZFM, de plaatselijke 
radio, de vergadering live uit 
zal zenden. U vindt ZFM op 
106.9 FM in de vrije ether en 
op 104.5 FM via de kabel.

De dichtbundel is te koop bij 
Bruna Balkenende op de Grote 
Krocht, bij Pluspunt Noord en 
bij Instituut Zandvoort-Noord 
in de Pasteurstraat 16. De bun-
del kost € 9,90 en de opbrengst 
wordt gedeeld door Sabine 
Sebregts en de nabestaanden 
van Ronneke Goosens die het 
bedrag zullen schenken aan de 
St. Agathaparochie voor opna-
meapparatuur. Het ISBN num-
mer is: 9789080953538.

Kattenbezitter Robbert de Vries

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

Ronneke Goosens Sabine Sebregts
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vrouw. Het echtpaar ging in 
Amsterdam wonen. Na een 
half jaar verhuisden ze naar 
Haarlem waar hun zoon en 
dochter werden geboren. 
Later vertrok het gezin naar 
Hoogwoud bij Hoorn maar 
vanwege cara bij hun zoon is 
het gezin op doktersadvies in 
1979 naar Zandvoort gegaan. 
Ook in Zandvoort is de fami-
lie Reijmers nog een paar keer 
verhuisd om uiteindelijk een 
mooi appartement te vinden, 
dicht bij het centrum en strand. 
Niet dat Hans een strandmens 
is want het is niets voor hem 
om nutteloos op het strand te 
liggen. Daarom zijn z’n andere 
hobby’s actiever: lekker golfen 
en skiën. Diep in z’n hart had 
Hans graag in het onderwijs 
gegaan, dat is er niet van ge-
komen maar hij compenseert 
het als gastdocent en geeft 
college aan de studenten 
van de HTS Haarlem en TU te 

Eindhoven. Ook schrijft Hans 
in de Jellema studieboeken 
richting Hogere bouwkunde. 
Vanwege zijn werk (Hans heeft 
een adviesbureau dat gespeci-
aliseerd is in gevelconstructies 
en interim projectmanage-
ment) heeft hij in 1997 samen 
met Ruud de Boer en Gerard 
Versteege in het bouwteam 
van de Korver Sporthal geze-
ten en sindsdien is hij voorzit-
ter van het stichtingsbestuur. 
De sporthal functioneert nog 
steeds optimaal en in novem-
ber wordt het 10 jarige be-

staan gevierd.

Jazzfestival 
Hans is momenteel 

druk bezig, samen 
met de stichting 
ZEP, om sponsors 
en fondsen te 
werven voor het 
jazzfestival dat in 
het weekend van 

2 en 3 augustus 
gepland staat. “Wij 

hebben een substan-
tiële bijdrage uit het 

Casinofonds toegezegd 
gekregen maar er is meer 

nodig. Wij willen weer terug 
naar de formule van toen, 
met één groot podium op het 
Raadhuisplein. Er komen be-
kende musici en aankomende 
talenten, zij moeten wel vol-
doen aan onze eis en dat is: 
geen pop maar echte jazzmu-
ziek. Op vrijdagavond kunnen 
de kroegjes natuurlijk hun ei-
gen muziekkeuze maken. Dat 
is geen enkel probleem, inte-
gendeel zelfs”, vindt Hans. “Op 
5 mei gaat stichting Jazz in 
Zandvoort samen met het Trio 
Johan Clement en Harry Allen 
(de Amerikaanse tenorsaxofo-
nist) een CD en DVD opnemen 
om de sponsors en andere 
ondernemers kennis te laten 
maken met de stichting”, geeft 
Hans nog aan. Persoonlijk ben 
ik, en met mij vele jazzliefheb-
bers, erg blij met het initiatief 
voor een jazzfestival. De datum 
staat al in mijn agenda. Ik heb 
er alle vertrouwen in dat het 
geweldig wordt. Alleen nog 
even de zon bespreken! 

Dorpsgenoten

Hans Reijmers is in 
hart en ziel een 
A m s t e r d a m m e r. 
Met veel plezier 
kijkt hij terug op 
een fijne jeugd, 
waarin hij vaak 
op het basket-
balveld van het 
Museumplein 
te vinden was. 
Natuurlijk was 
hij ook lid van 
een Amsterdamse 
basketbalverenging. 
In de jaren 60 bezocht 
hij de bekende voormalig 
jazzclub Sheherazade, waar 
jazzmusicus en pianist Cees 
Slinger het hardbopcombo 
Diamond Five oprichtte waar-
in ook jazzdrummer John 
Engels speelde. Buiten live 
muziek was ook de jukebox 
zeer in trek waar onder andere 
muziek van de ‘jonkies’ zoals 
Frank Sinatra en Ella Fitzgerald 
werd gedraaid. Verder weet 
Hans zich te herinneren dat 
hij naar een gebouw in de 
Vondelstraat ging waar Lex 
Lammen van de KRO lang-
speelplaten draaide en uitleg 
gaf over de jazzmuziek, terwijl 
de mussen buiten dood uit 
de boom vielen vanwege de 
warmte. De eerste langspeel-
platen die Hans kocht waren 
van Quincy Jones, Gene Krupa 
en Art Blakey. Naderhand ging 
zijn voorkeur meer uit naar Big 
Bands.

Actief bezig
In discotheek ‘Le Clou’ (nu 
Scandals) ontmoette hij zijn 

Hans Reijmers

door Nel Kerkman

De dorpsgenoot van deze week is zeer bevlogen. Vooral  
als het over jazzmuziek gaat. Vanaf zijn 14de jaar is Hans 
Reijmers geïnteresseerd in deze muziekstroming en weet 
er heel veel over te vertellen. Onlangs heeft hij, samen met 
nog enkele anderen, de stichting Jazz in Zandvoort opgericht 
met als doel om het oude, vertrouwde Jazzfestival weer naar 
Zandvoort te halen en meer aandacht te krijgen voor de jazz-
concerten in De Krocht. Buiten jazz heeft Hans ook nog an-
dere bezigheden die hem dierbaar zijn. Eén daarvan is zijn 
kleindochter Nora die tijdens het interview gezellig bij oma 
Loes de kat uit de boom kijkt.

                Hans Reijmers

Vorige week nog op de voorpagina in verband met de opening 
van het gemeentelijke Bedrijvenloket en nu volop in de schijn-
werpers met zijn zaak, Guido Hendrix.

Wie kent niet de Olympische 
medaillewinnaar Stephan 
van den Berg, die in 1984 in 
Los Angelos goud veroverde 
bij het windsurfen. Op de dag 
dat hij 18 werd (in 1980) open-
den zijn broers Ron en Marco 
een surfwinkel in Hoorn. Later 
zijn Ron en Stephan samen 
doorgegaan. Hendrix kwam 
tijdens zomervakanties al hel-
pen, liep daarna voor zijn stu-
die daar stage, wat uiteindelijk 
via een aantal andere banen 
resulteerde in een partner-
schap. Op 15 september 2006 
werd de tweede surfshop, nu 
in Zandvoort, en oorspron-
kelijk opgezet door Tim Klijn, 
gekocht. 

“Het is heerlijk werken in een 
handel, waarin mijn passie 
ligt”, vertelt Guido. De winkel 
biedt een zeer ruime sortering 
voor alle zaken die nodig zijn in 
de surfsport. “Vanzelfsprekend 
is er een groot aanbod aan 
surfboards van merken als 
Webber, McTavish, South Point, 
Walden en Al Merrick. Voor de 
beginnende windsurfer wordt 
het merk NSP van harte aan-
bevolen en als je niet al te ver 
de zee wilt ingaan, zijn houten 
skimboards een aanrader.” De 
dappere kitesurfers worden 
natuurlijk niet vergeten; ook 
zij kunnen hier terecht voor 
hun hele uitrusting. Zeilen, 
masten, gieken en noem maar 
op, zijn te bewonderen in de 
kelder, waar ook een grote col-
lectie wetsuits hangt.

Guido: “Sinds kort zijn wij ook 

gestart met de verkoop van 
ski’s en snowboards met de 
benodigde materialen en als 
men toch liever vaste grond 
onder de voeten verkiest bo-
ven water of sneeuw, hebben 
wij handige en wendbare 
ESS skateboards voor op de 
boulevard.” Als de potentiële 
koper ietwat opziet tegen de 
soms kostbare aanschaf, biedt 
Hendrix de mogelijkheid tot 
inruil of zijn er tweedehands 
artikelen te koop.

Voor zowel voor als na de 
sportieve prestaties heeft Van 
den Berg Surf ook een enorme 
keuze uit allerlei kleding, va-
riërend van jacks, sweaters, 
T-shirts, bermuda’s, broeken, 
shawls en handschoenen, zo-
wel voor dames als voor heren. 
Tevens heel veel slippers, Gravis 
schoenen, evenals horloges 
en brillen. Om deze spullen 
allemaal veilig op te bergen 
zijn de fraaie rugzakken van 
Dakine ideaal. Een goed advies 
is om je bij al deze buitenspor-
ten flink te beschermen met 
zonnebrandproducten van het 
merk Hawaian Tropic. 

De openingstijden zijn: maan-
dag en donderdag: 11.00-18.00 
uur, vrijdag 11.00-21.00 uur, 
zaterdag: 10.00-17.00 uur 
en zondag: 12.00-17.00 uur. 
Dinsdags en woensdags is 
de winkel gesloten, maar is 
Hendrix telefonisch bereik-
baar op 0229-219913. Van den 
Berg Surf, Passage 36-40, tel. 
5718600, www.vandenberg-
surf.nl.

door Erna Meijer

Van den Berg Surf B.V.
Louis Davidsstraat 15
2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Verkopen of aankopen?

Schakel de actiefste makelaar in!

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

Actieve makelaardij werkt. Ook voor u!

Actie = Reactie!

Rob Greeven Timo GreevenKim Dekker

Nieuw
Het eerste Satehcafé in Zandvoort

Geopend vanaf 18.00 uur
Woensdag gesloten

Zeestraat 36
Zandvoort

023 5734001
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Beide cabaretiers studeerden 
aan de Academie voor Klein-
kunst in Amsterdam. Daniël 
Arends heeft flair en zijn goed 
geconstrueerde en intelligente 
grappen maken hem trefzeker 
in alles. In 2006 stond Arends 
samen met Jan Jaap van der 
Wal met het Comedytrain 

door Lienke Brugman 

Vrijdag 11 en zaterdag 12 april 
werd de wonderlijke klucht 
‘Eens in de 1000 jaar’, geschre-
ven door John Dole, met veel 
elan opgevoerd. Regisseur Ed 
Fransen had eer van zijn werk 
mede door het spel van acht 
uitstekende acteurs. Liëndo 
Bos speelde op grandioze wij-
ze drogist Gerard Groen. Als 
een ware wervelwind rende 
hij de hele avond over het 
toneel. Als je daarbij ook nog 
rolvast bent, bewijs je een top-
per te zijn. Invaller Zakaria, in 
zijn rol als vertegenwoordiger 
en vriend van de drogist, was 
een prima tegenspeler in dit 

Dubbelprogramma in de 
Nederlandse theaters. In 
2007 was hij bij de VARA te 
zien in de serie Comedytrain 
Presenteert… Nu dus in het 
Zandvoortse theater met zijn 
programma ‘Joko 79’. Thijs 
Maas heeft acteer talent, is 
muzikaal, heeft een mooie 

chaotische stuk. Als dan ook 
agente Selena (Sara de Jong) 
en buurvrouw Roos (Patricia 
Zonneveld) gek van verliefd-
heid worden door het magi-
sche toverpoeder van godin 
Lyra, is de gekte compleet. Ze 
storten zich allemaal op de 
nuchtere drogist die eigenlijk 
alleen maar in zijn sterrenkij-
ker wil gluren om de maans-
verduistering te zien.

Dan komt zijn verloofde 
Andrea op het toneel: Marieke 
Fransen. Zij speelde heel knap 
en overtuigend de rol van de 
stoere verloofde Andrea. Zij 
moet opboksen tegen de an-
dere verliefde dames maar 

C U L T U U R

Cabaret in Circus Zandvoort:
Daniël Arends en Thijs Maas 

Jonge toneelgroep speelt snel en uitstekend

Zondag 20 april is het weer tijd voor een bijzonder Dubbel-
programma. Daniël Arends is de overtuigende winnaar van 
de jury- en de publieksprijs van Cameretten 2006. Thijs Maas 
won afgelopen seizoen zowel de prestigieuze Wim Sonneveld-
prijs als de Publieksprijs op het Amsterdams Kleinkunst Festi-
val. Niet de eerste de beste dus!

“Hoe zal het aflopen met die maffe drogist Gerard die in een 
opwelling Lyra, godin van het Licht, heeft opgeroepen…” Met 
een brede grijns op hun gezicht gingen de toeschouwers van 
toneelvereniging Wim Hildering, de pauze in.

Spreuk van de week:

zangstem en… is grappig. In 
zijn huidige solovoorstelling 
‘Wondermens’ komen zijn ta-
lenten tot recht. Hij speelde 
onder andere in een theater-
productie met ‘De Bloeiende 
Maagden’ en maakte en 
speelde hij kindervoorstellin-
gen voor het Amsterdamse 
Filmmuseum.

Samen staan ze komende zon-
dag op de planken van Circus 
Zandvoort, aanvang 20.15 uur. 
Kaarten zijn online te koop via 
www.circuszandvoort.nl of aan 
de balie van Circus Zandvoort.

De cast van ‘Eens in de 1000 jaar’

Marco Termes
(Marco wordt gesponsord door Grand Café Danzee)

‘Vandaag dacht ik eigenlijk dat het gisteren was 
maar dat schijnt morgen pas te zijn.’

Komende zondag speelt het Heemsteeds Philharmonisch  
Orkest in de Protestantse kerk in het kader van de Kerkplein-
concerten van Classic Concerts. Het 60 man sterke orkest zal 
de Nederlandse sopraan Merel van Geest begeleiden. 

Classic concerts

Voor u worden uitgevoerd 
de Ouverture ‘Egmont’ van 
Ludwig von Beethoven, Four 
Sea Poems van de jonge 
Nederlandse componist Jeppe 
Moulijn en de Serenade nr. 1 – 
D van Johannes Brahms.

Sinds de oprichting in 1966 tot 
2007 stond het Heemsteeds 
Philharmonisch Orkest, een 
ensemble van gevorderde 
amateurmusici, onder de in-
spirerende leiding van diri-
gent Iman Soeteman. In het 
seizoen 2007-2008 maken drie 
dirigenten hun opwachting bij 
het orkest, waarna één van hen 

de taak zal overnemen. De so-
praan Merel van Geest is een 
jonge sopraan die momenteel 
studeert voor haar Master klas-
sieke zang aan het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag. 
Zij is een allround zangeres 
die zowel lied, opera, barok als 
oratorium met veel liefde aan 
haar publiek brengt.

Het concert is zoals gebruike-
lijk gratis toegankelijk en kent 
na afloop een openschaal 
collectie voor het restauratie-
fonds van het Knipscheerorgel. 
De aanvang is 15.00 uur en de 
kerk gaat om 14.30 uur open.

blijft er nuchter onder. Als ie-
dereen deur in, deur uit rent 
en er in elke kamer een zwij-
melende vrouw rondhangt, 
brengt de moeder van Gerard, 
mevrouw Groen, uitkomst. Ze 
is de werkelijke redder in nood 
en geniet van de chaotische 
situatie die is ontstaan. Een 
rol die op het lijf geschreven 
lijkt van de doorgewinterde 
speelster Ina Vos. Uiteindelijk 
komt er wat rust in de tent. 
Maar dan komt Gabri van Zon 
als man van het licht (“ik ben 
Gabi van het GEB”) een ener-
gieprobleem oplossen. Een te 
gekke rol van Paul Olieslagers. 
Hij drinkt van de liefdesdrank 
die eigenlijk voor Andrea is 
bestemd en gaat volkomen 
uit zijn dak. Uiteindelijk komt 
iedereen weer bij zinnen met 
‘handoplegging’ van Lyra. Zij 
gaat weer terug naar ‘boven’. 
De stoere Andrea belandt in de 
armen van haar drogist en alle 
dames komen weer terecht bij 
wie ze horen.

Een snel en uitstekend ge-
speelde klucht met als enige 
aantekening, dat je op het 
laatst niet meer weet achter 
welke deur welke dame zit! 
Chapeau voor Ed Fransen 
die, uiteraard samen met het 
jonge team en in samenwer-
king met mensen van geluid, 
licht, grime, decor, inspiciënt 
en souffleur zo perfect werd 
geassisteerd.

De voedselbank is een organisatie die voor mensen in het  
hele land voor voedselpakketten zorgt. Personen die zich  
inschrijven bij de voedselbank hebben vaak niet voldoende  
inkomen om gedurende een hele maand voedsel te kopen 
voor het gezin.

De voedselbank ook in Zandvoort

Doel van dit artikel is u te vra-
gen om producten, die u niet 
van plan bent te gebruiken, af 
te staan aan de voedselbank. 

Verspreid over het hele land 
zitten er vestigingen van deze 
sympathieke organisatie. Het 
hoofdkantoor is in Rotterdam 
waar de voedselbank ooit be-
gonnen is. Het verdeelpunt 
in Zandvoort zit naast de 
Agathakerk op de Grote Krocht. 
De organisatie zorgt voor al-
lerlei acties waardoor zij aan 
voedsel kunnen komen voor 
mensen die hiervoor in aan-
merking komen. Een voorbeeld 
van zo een actie is het uitde-
len van folders of gericht aan 
klanten van een supermarkt 
vragen of ze wat extra’s willen 
kopen voor dit doel. Het voed-
sel dat ze verzamelen gaat 
in pakketten en rechtstreeks 
door naar de voedselbank(en) 
in de regio. Ook komen ze aan 
voedsel door restanten van de 
acties van de supermarkten te 

kopen of, beter nog, te krijgen. 
Voedsel waarvan de verpakking 
kapot is wordt niet zomaar 
weggegooid maar wordt ook 
naar de voedselbank gebracht. 
Er is namelijk niks mis met het 
product en mensen kunnen er 
nog heel wat aan hebben. 

Het afgelopen jaar was er een 
toename van 30% van het 
aantal gezinnen dat zich bij de 
Voedselbank heeft aangemeld. 
Begin dit jaar waren er 10.000 
mensen lid, en dus min of meer 
afhankelijk van de voedsel-
bank, nu zijn dat er al 13.000. 
Deze stijging komt omdat de 
weg naar de voedselbank beter 
bereikbaar is geworden, hier-
door durven mensen sneller 
om hulp te vragen. Wilt u ook 
voedsel, met name conserven, 
waspoeders of andere bruik-
bare producten doneren, kijkt 
u dan even op de website van 
de voedselbank: www.voedsel-
bank.nl. De voedselbank rekent 
op uw steun!

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud eens is. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven 
in te korten en plaatsing van brieven te weigeren.

Herbestrating
 
Laat ik allereerst zeggen dat de gemeente af en toe wel 
blijk lijkt te geven dat ze verstand hebben van herbe-
strating.De laatste hernieuwde bestrating van de Van 
Lennepweg, het deel vanaf de Linaeusstraat tot de spoor-
bomen zou hiervan een voorbeeld kunnen zijn. Prachtig 
breed asfalt! Eindelijk wat midden obstakels verwijderd. 
Bussen en vrachtwagens kunnen elkaar normaal tegemoet 
rijden zonder capriolen te hoeven uithalen en elkaar zon-
der verlies van achteruitkijkspiegels of erger, te kunnen 
passeren…

Dit kan niet worden gezegd van diezelfde Van Lennepweg, 
maar dan het deel tussen de Linaeusstraat en de Vondellaan. 
Smaller en gevaarlijker konden ze het niet maken! Voorts 
nog maar te zwijgen over de abominabele kwaliteit van 
veel herbestratingsprojecten in ons dorp. Waarschijnlijk 

gaat het hier soms alleen om het vervangen van de riolering 
en lijkt de herbestrating slechts bijzaak. De Zeestraat en de 
Noordboulevard (misschien was het asfalt op?), zijn ook van 
die slecht opgeleverde projecten. Je schudt uit je riemen als 
je in een klein autootje over de Noordboulevard met al die 
springschansen rijdt. Met name die Noordboulevard heeft al 
meer kuilen dan voor de herbestrating. Hoe lang ligt het er 
nu eigenlijk helemaal? De Grote Krocht, net zoiets! Kuilen 
horen op het strand en niet op straat. Waarschijnlijk -dat 
is de enige verklaring die ik ervoor kan bedenken- moest het 
snel af, was er niet voldoende geld voor. Wel genoeg geld was 
er voor die ‘tankbaan’ op de Noordboulevard, maar die is 
wellicht betaald door de Provincie. Hij wordt alleen slechts 
eenmaal per half uur(?)... gebruikt.

Wat bezielt die ambtenaren toch altijd? Enerzijds preten-
deert Zandvoort een Toeristisch dorp te zijn, anderzijds doen  
ambtenaren hun uiterste best om het bewoners en bezoekers 

zo moeilijk mogelijk te maken Zandvoort te bereiken. Dit 
geldt overigens ook voor Heemstede en Bloemendaal. Als 
er in Godsnaam maar niemand naar Zandvoort komt... 

Dan heb ik het nog niet eens over de doorn in het oog van 
veel automobilisten; de weerzinwekkend gevaarlijke bocht 
in de Kostverlorenstraat. De ambtenaar die daar verant-
woordelijk voor was verdient wat mij betreft geen lintje. 
Mochten de heren ambtenaren meer plannen hebben voor 
herbestrating, dan mogen ze mij bellen om advies over de 
herinrichting. Heus niet omdat ik in een oude Amerikaan 
rijd en iets meer ruimte nodig heb. Een bus van Connexxion 
is nog altijd drie keer langer en drie keer gevaarlijker in 
onze smalle straten. Kijk maar eens hoe hard die bussen 
de bocht in de Kostverlorenstraat nemen.. 
 
Frank A. Paardekooper
Zandvoort

zoekt voor het Restaurant van een van 
de mooiste golfbanen van Europa: 

Bedieningsmedewerkers m/v 
en een 

Zelfstandig - werkend kok met 
aantoonbare ervaring m/v.
 

Wil jij werken in een omgeving waar je oog 
in oog staat met nationale en internationale 
VIPS uit Politiek, Showbizz, Sport en 
Industrie, neem dan contact op met 
H.A. van Houten, tel.: 023-5713189 of 
mail naar fairygolf@quicknet.nl.

Fairy Golf B.V. 

een zaak 
in tweedehands artikelen,
waar van alles te koop is! 
van serviezen en glaswerk tot meubels 

en van kleding tot boeken.

Het Pakhuis
Kennemerweg 6

Zandvoort 
De winkel is geopend op 

donderdag en vrijdag van 
10.00 uur tot 17.00 uur en 

op zaterdag van 
10.00 uur tot 16.00 uur.

Tel. 06-53693409. 

Zeestraat 26 - 2042 LC Zandvoort
Tel.: 023-5714497 - Donderdags gesloten.

Nu ook 
Joegoslavische keuken!

Kennismakingsmenu 
mixed grill:

Maandag t/m vrijdag 
voor slechts € 15.—p.p.:

Goulashsoep
3 soorten vlees

Palançinka

Gemeenschapshuis
ZOEKT U RUIMTE VOOR 
EEN	BRUILOFT,	FEEST,
VERGADERING,	
CLUB	OF	PARTIJ

KOMT	U	DAN	EENS	PRATEN	MET	MIJ!
Ab	v.d.	Moolen

STICHTING	GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS	DAVIDSSTRAAT	17

TEL	573	14	47	MOB.	06-10792723	

I
SmAAKVOl ETEN

II
lEKKER DRINKEN

III
gEZEllIg SAmENZIJN 

IV
gENIETEN VAN hET lEVEN

Wij zijn op zoek naar 
enthousiaste jongens en meiden
voor in de keuken en bediening!

Ervaring en flexibele instelling vereist!!

Voor inlichtingen, bel ons: tel. 5712537
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www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

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

Chocolade 
spritsjes
puur, melk 
of wit
per zakje 150 gr 
€ 2,75

Aanbod geldig tot en met woensdag 23 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

Even op 
’n houtje
  bijten...

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Malse boterkoek in slofmodel

van 4,85 voor slechts

502

Haarlemmer 
Houtsnede 

naturel

50
OP=OP

Hele maand april:
Malse varkenshaasfilet

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

www.slagerijhorneman.nl

Vijgen amandelbrood
perfecte onderlegger

bij geitenkaas nu 
per pakje 250 gr € 1,99

Nu binnen:
Zeer aparte windlichten,

leuke tea for one 
potten, enz.

Pashouders op alle artikelen 5% korting.

Elke vrijdag avond Ladies Night!!!!
Tussen 22.00 en 24.00 uur dames 

de eerste 3 consumpties gratis!
Tot vrijdag!!!!!!

Gand Cafe 25: Kerkstraat 25 - Tel. 5713510

GRAND CAFÉ 25

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

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
Hobby -Art- Kleine 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
Chaozzz - Schoolstraat
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

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort

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

van 09.00 tot 22.00 uur

Weekmenu
à la Harocamo
normaal € 8,25

Voor Pashouders 
€ 7,--

Medina Woninginrichters 
5 t/m 10% korting
q(Vouw)gordijnen qTapijt
qVitrages qVinyl
qLuxaflex	 qLaminaat
qZonwering qParket

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

De nieuwe Rivièra Maison 
collectie is binnen! 

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

pashouders 5% korting op de gehele collectie.

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

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

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

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

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

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

Deze pas is geldig t/m 31 december 2008

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

Tijd voor vernieuwingen in Grand Café 25!

Brian is een horecaman in 
hart en nieren. Hiervoor 
heeft hij zeven jaar lang 
op kantoor gewerkt, maar 
de horeca is altijd blijven 
trekken. Het was tijd voor 
een nieuwe uitdaging. Nu 
is hij terug in zijn oude 
branche. “Ik heb Grand 
Café 25 begin maart over-
genomen. Het is hard 
werken, maar het voelt 
goed”, aldus Brian. De inrichting 
van het grand café blijft hetzelfde, 
maar op de nieuwe lunchkaart 
zullen  binnenkort ook nieuwe 
gerechten komen te staan. Brian: 
“We willen meer met soepen gaan 
werken. De nieuwe kok is druk bezig 
om hier iets speciaals van te maken. 
Ook de prijzen van het bier heb ik 
verlaagd. Nu kost bijvoorbeeld een 
fluitje €1,90 i.p.v.  € 2,10.”

Thema avonden 
Ook de openingstijden worden 
anders. “We willen ons meer op de 
avonduren gaan richten. Nu zijn 
we open tot 22.00 uur, maar de 
bedoeling is dat we het hele jaar 
door tot 01.00 uur open zijn. Het 
ontbijt van 8.00 uur tot 12.00 uur 
wordt nog steeds gedaan door de 

oude eigenaar. Daarna neemt Brian 
het over. Hij zit vol met nieuwe in-
spirerende ideeën: “Elke maand 
live muziek en daarnaast wil ik ook 
speciale thema avonden gaan or-
ganiseren. Ik ben zelf gek op salsa, 

dus een salsa avond 
lijkt me heel erg leuk.” 
Grand Cafe 25 heeft het 
imago een dure zaak te 
zijn. Brian zou dit in de 
toekomst graag anders 
willen zien. “Iedereen is 
bij ons welkom! We wil-
len de klanten echt bij 
de zaak betrekken. Heb 
je een leuk idee voor een 
thema avond?  Kom bij 
me langs, dan praten we 
erover.”

ZandvoortPas Aanbieding 
Voor de ZandvoortPashouders is er 
een speciale aanbieding. U krijgt 
op vertoon van uw pas 10% korting 
op één van de vier menu’s van de 
kaart. Grand Café 25 is te vinden in 
de Kerkstraat 25, tel. 5713510, www.
grandcafe25.nl

“Grand Café 25 is voor iedereen. Het maakt niet uit wie je bent, als je 
het maar naar je zin hebt bij ons. Dat is het allerbelangrijkste!” Met 
de nieuwe eigenaar Brian Naïri aan het roer gaat Grand Café 25 in vele 
opzichten veranderen. Een tipje van de sluier wordt opgelicht. 

Autobedrijf	Zandvoort
Hét APK keurstation

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Op vertoon van de pas geen  
afmeldkosten bij APK Keuring Met ZandvoortPas 10% korting 

op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes

Op vertoon van uw
ZandvoortPas 5% korting *

Dobey Zandvoort • Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort • 023-5719345

* korting geldt niet op aanbiedingen

Yoga voor kids
10% korting cursus kinderyoga

www.nympheia.com

De hele maand april 
30 % korting 

op EB, Rags en RFG.

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

Vrijdag koopavond

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

Hele maand april voor ZandvoortPashouders

10% korting op de nieuwe
collectie zonnebrillen

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Top 3!
3x 100 gram vleeswaren

Leverkaas +
Katenspek +
Rauwe ham
€ 3,25

Haltestraat 54 - T. 023-5712451

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

Alvast in 
vakantiesfeer raken?

Zandvoortpashouders ontvangen 
een dinercheque van 

Beach Club Tien

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

10% Korting 
op Pilates
Kijk op www.newwaves.nl

023- 571 32 55 of info@newwaves.nl 

Schilderijen, 
hobby – en

kunstschilders-
materialen.

Gasthuisplein 6
(naast het Circus)

5% korting op
kalkverf en Carte Colori

De nieuwe eigenaar Brian Naïri
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ner is bijvoorbeeld de vaste DJ 
van de wereldberoemde uit-
gaansgelegenheid Escape in 
Amsterdam. Ook draait hij op 

bij zit. Het is mogelijk tweede-
hands artikelen aan te bieden 
voor verkoop tijdens de ope-
niningsuren. Alleen voor gro-
tere items als meubels kan 
de aanbieder een deel van de 

Zandvoortse sponsors
De ontvangstzaal  van 
Slotemakers was feestelijk 
aangekleed, mede door be-
langenloze medewerking 
van de Zandvoortse bedrijven 
Bloemen aan Zee en restau-
rant De Albatros, Bij aankomst 
werden de gasten door Leo 
Krippendorf van Slotemakers 
Anti-slipschool ontvangen 
en na een presentatie van 
hem werden de aanwezigen 
verrast met een sprankelend 
optreden van de Haarlemse 
theatermaakster Marijke Kots. 

DJ Raymundo is in het uit-
gaansleven geen onbekende. 
De voornamelijk clubachtige 
muziek draaiende muziekken-

Wie door de bomen het bos 
niet meer ziet op websites 
als marktplaats.nl is bij Het 
Pakhuis aan het goede adres. 
Klanten kunnen rustig rondkij-
ken of er iets van hun gading 

Het is niet zo vreemd dat 
de locatie voor het feest de 
Zandvoortse slipschool was. 
Slotemakers is officieel partner 
van het Fonds Slachtofferhulp 
Nederland en helpt mensen 
met een traumatische erva-
ring, meestal na een ernstig 
ongeval, letterlijk weer op 
weg. Door zeer persoonlijke 
begeleiding, één instructeur 
voor één cursist, en een op 
maat gesneden lespakket 
kunnen de meesten na ver-
loop van tijd weer alleen de 
weg op.

de grotere muziekfestivals en 
feesten. Het optreden van DJ 
Raymundo begint rond 22.00 
uur en is vrij toegankelijk.

verkoopprijs terugkrijgen. Een 
percentage van de opbrengst 
van kleinere spullen wordt ge-
schonken aan een nog nader 
te bepalen goed doel.

De eigenaar van Het Pakhuis, 
Annette Boogerd, geeft graag na-
dere informatie: 06-53693409. 
De winkel is geopend op don-
derdag en vrijdag van 10.00 uur 
tot 17.00 uur en op zaterdag van 
10.00 uur tot 16.00 uur.

Hierna werd er even gebor-
reld en liet men zich de door 
De Zeemeermin gesponsorde 
haring goed smaken. Tot slot 
bestond er de gelegenheid 
voor de gasten om, met een 
antislipinstructeur aan het 
stuur, aan den lijve te onder-
vinden hoe men een auto be-
heerst uit een slip haalt. Voor 
velen was dat het hoogtepunt 
van de middag.

Cursussen
Krippendorf over de relatie van 
Slotemakers Anti-slipschool 
met het Fonds Slachtofferhulp 
Nederland: “We sponsoren het 
fonds met 50 cursussen op 
jaarbasis en dat doen we nu 
al drie jaar lang. We hebben 
dan één instructeur op één 
slachtoffer en niet zoals ge-
bruikelijk één instructeur op 
drie cursisten. We krijgen al-
leen verkeersslachtoffers. Het 
is natuurlijk niet zo dat na één 
dag iemand met een trauma-
tische ervaring direct weer aan 
het verkeer deel kan nemen. 
Het is echter wel een enorme 
zet in de rug voor het verwer-
ken van het trauma. Aan een 
kant is het commercieel aan-
trekkelijk voor ons, maar onze 
grootste drijfveer is toch de 
hulp aan de slachtoffers.”

Komende vrijdag, 18 april, zal de bekende Zandvoortse DJ Ray-
mundo draaien bij Grand Café Danzee op het Kerkplein. Serge 
van Lent van Danzee, heeft al jaren contact met Raymundo uit de 
tijd dat hij regelmatig op het podium voor de Chin Chin draaide.

Zandvoort is een brocanterie rijker. Het Pakhuis, een zaak in 
tweedehands artikelen, opende deze week de deuren aan de 
Kennemerweg 6. In de voormalige kantine van de voetbalvereni-
ging TZB zijn allerlei artikelen te koop, van serviezen en glaswerk 
tot meubels en van kleding tot boeken.

Dit voorjaar bestaat de afdeling Haarlem van Slachtofferhulp 
Nederland 20 jaar. Om dit feit te vieren werd er bij Slotemakers 
Anti-slipschool een feestelijke middag georganiseerd voor me-
dewerkers en netwerkpartners.

Theatermaakster Marijke Kots bij Slotemakers Antislipschool

Temperatuur op dreef 
in weekeinde

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 12 14-15 15 17

Min 1-2 5-6 8 8-9

Zon 60% 20% 20% 30 %

Neerslag 15% 25% 55% 30% 

Wind zzw. 3-4 oost 4 zw. 4 zw. 4

Voorbije maandag, dinsdag, 
woensdag zaten we weer 
eens met een onderkoelde 
stroming uit een vrij noor-
delijke richting. Toch was het 
best aardig weer de meeste 
tijd, op die paar ondiepe 
buien na.

Deze week zal verder groten-
deels droog verlopen in het 
westelijke kustgebied van 
Zuid-Kennemerland, waarbij 
het zal opvallen dat zowel de 
dag- als nachttemperaturen 
vanaf vandaag geleidelijk op 
een hoger plan komen. 

De kille en tamelijk noorde-
lijke luchtaanvoer zal de pas 
worden afgesneden en door 
een lagedrukgebied dat zich 
gaat ophouden boven of ten 
westen van Frankrijk, krijgen 
we een meer oostelijke wind 
boven Nederland. De kans 
is groot dat het daarbij dus 
niet uitbundig zonnig zal 
zijn, zeker tegen -en in- het 
komende weekeinde. Een 
beetje regen is ook nog mo-
gelijk soms. 

Het wordt dus uitgesproken 
groeizaam weer en de gras-
velden zullen fel groen gaan 
kleuren. In het gunstigste 
geval zou zo’n ooster tijde-
lijk hele vooruitstrevende 
temperaturen kunnen ople-
veren (tot bijna 17 graden op 
zondag, maar onder voorbe-

houd). 

Mocht alles inderdaad mee-
werken, zoals voldoende zon-
neschijn en precies de goede 
(zwoele) windrichting, zou 
het zondagmiddag pardoes 
terrasweer kunnen zijn op 
Zandvoort, maar we moeten 
niet al te vroeg juichen… Het 
blijft typisch zo’n voorjaars-
situatie die best fragiel oogt 
en een kleine depressie hoeft 
zich maar even af te snoeren 
boven onze contreien, of we 
blijven gewoon met 13 tot 15 
graden en regenachtige peri-
kelen opgescheept zitten. 

Na die hoogstwaarschijn-
lijke warmteoprisping in 
het weekeinde, koelt het 
waarschijnlijk weer af, maar 
temperatuurdetails voor die 
termijn zijn nog niet exact 
aan te geven.
Toch gaat gekozen worden 
voor een wat stabielere te-
neur, dus die kilte raken we 
zo goed als kwijt. Redelijke 
perspectieven voor de 
Zandvoortse strandtenthou-
ders denkelijk.    

Opvallend is dat de weer-
kaarten met projectie op eind 
april voortdurend mooi weer 
blijven afgeven, dus consi-
stentheid alom. Eind april wil 
het inderdaad nog wel eens 
warm zijn met droge en zon-
nige condities. Wie weet? 

weerman Marc Putto

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

DJ Raymundo bij 
Grand Café Danzee

Nieuwe tweedehands winkel in Zandvoort

Slachtofferhulp afdeling Haarlem bestaat 20 jaar

“HET HUIS MET DE DOLFIJNEN” AAN DE HOGEWEG 46 TE ZANDVOORT

Hogeweg 56A - 2042 GJ Zandvoort - Tel.: 023 - 571 29 44 - Fax: 023 - 571 75 96
www.vanschaikomaco.nl - e-mail: info@vanschaikomaco.nl

NOG 2 APPARTEMENTEN

TE KOOP!

Appartement 1: 
oppervlakte 100 m2 excl. 

balkon/terras (zuid). 
Prijs: � 350.000,- v.o.n.

incl. parkeerplaats

Appartement 3: 
oppervlakte 120 m2 excl.  

balkon/terras (zuid). 
Prijs: � 420.000,- v.o.n.

incl. parkeerplaats

Luxueus kleinschalig complex, centraal gelegen aan de Hogeweg met alle voorzieningen 
binnen handbereik: winkels, restaurants, station, enz. Met de duinen, het strand en de 
zee op loopafstand is de “Hogeweg” een ideale locatie om te wonen en te leven! Een 
uitgelezen plek om domicilie te kiezen ... 

Voor meer info: www.hethuismetdedolfijnen.nl

Infodag zaterdag 26 april van 11:00 - 13:00 uur.
Aannemer Poell & van der Putten is aanwezig voor het 

beantwoorden van al uw vragen. 

(locatie Van Schaik Omaco Makelaars, Hogeweg 56a te Zandvoort)

Vooral in het aanstaande weekeinde gaan de tempera-
turen eindelijk omhoog, maar de kans dat het dan in-
eens briljant voorzomers weer wordt is niet bijster groot. 
Kleinschalige wispelturige raddraaiers (depressies) blij-
ven namelijk opspelen in de buurt van Nederland.

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

Wij hebben momenteel vacatures voor de functie van THUISHULP

Wat verwachten wij van jou  
je verricht zelfstandig huishoudelijke werkzaamheden bij oudere mensen thuis, je bent vriendelijk 
en geduldig en je beheerst de Nederlandse taal.

Werktijden en salaris
Werktijden van 09.00-12.00 uur en/of van 13.00-16.00 uur;
salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO VVT; 

Belangstelling?  
Zoek je werk in Zandvoort, Haarlem, Heemstede, Bloemendaal of Bennebroek, bel dan Ria Nijssen, 
tel.nr. 023 - 8910 856. Je kunt ook solliciteren via e-mail: a.zandvliet@vivazorggroep.nl 

OP ZOEK NAAR EEN 
PARTTIME BAAN OP 
FIETSAFSTAND ?

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Café Oomstee
Let op!

Vrijdag 25 april

Karaoke
Zaterdag 26 april

Mainstream 
Jazz Combo
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kunnen. Het hoort gewoon 
bij mij”, aldus Wendy. 

Uganda 
Wendy heeft net haar ba-
chelor in de Franse Taal en 
Letterkunde gehaald. “Ik heb 
een half jaar lang in Parijs 
gestudeerd. Wat een mooie 
stad! Ik zou er graag willen 
wonen, maar ik denk niet dat 
ik daar op scouting zou gaan. 
Het is daar veel traditioneler 
en strenger.”  Naast scouting 
heeft Wendy een volle agenda: 
studeren, werken, trainen en 
wedstrijden spelen bij basket-
balvereniging The Lions.  Ook 
gaat ze in juni met een groep 
naar Uganda toe om het wees-
huis St. Kizito Babies te bezoe-
ken. “Met onze scoutinggroep 
hebben we hard gewerkt om 
zoveel mogelijk geld in te za-
melen voor het goede doel 
KiBaHome. Nu gaan we met 
onze eigen ogen zien hoe het 
met de weeskinderen gaat. Ik 
hoop ook dat de wasplaats in-
middels is gebouwd. Dat zou 
echt te gek zijn. Het zal in ie-
der geval een hele bijzondere 
reis worden. Ik ben heel erg 
benieuwd!” 

Wendy (23) was vier jaar toen ze voor het eerst 
naar de scoutinggroep ging van Stella Maris – St. Willibrordus. 
Sindsdien is ze nooit meer weggegaan. Ze is nu zelf leidster 
van de Kaboutergroep. De groep voor kinderen van 6 tot 10 
jaar. “Scouting zit in mijn hart. Ik wil het zo lang mogelijk blij-
ven doen.” 

we uitwerken, zodat de kin-
deren daar op spelenderwijs 
meer over leren. Dit jaar was 
het thema water. De kinderen 
slapen in het clubhuis, wij in 
tenten op het terrein”, vertelt 
Wendy. Terwijl de leiding graag 
wilde slapen, hielden de klein-
tjes hen tot in de late uurtjes 
wakker, om vervolgens de vol-

gende ochtend weer om 7.30 
uur fris en fruitig naast hun 
bed te staan. “Ongelooflijk wat 
een energie, maar dat hoort 
er allemaal bij. Het was echt 
hartstikke leuk! De sfeer is 
lekker ongedwongen. Je bent 
tot niets verplicht. Als je maar 
een leuke tijd hebt, dat is het 
belangrijkste. De groep is ook 
heel hecht. Iedereen kent el-
kaar. Dat maakt scouting voor 
mij bijzonder. Het is als een 
soort van tweede familie, waar 
je altijd op terug kunt vallen. 
Ik zou ook niet meer zonder 

Het is zaterdagavond, 23.24 
uur, als het noodlot bij mij 
toeslaat. Een drukkend ge-
voel leeft zich uit op mijn 
blaas. Mijn dansbewegingen 
worden minder levendig en de 
smaak van het wijntje dat ik 
zojuist heb besteld, lijkt lang 
zo lekker niet. Er zit niets an-
ders op dan mij te verplaatsen 
in de richting van die andere 
tientallen vrouwen die dit-
zelfde gevoel ervaren. Samen 
hebben zij zich tot een chaoti-
sche rij gevormd. Van veraf tel 
ik de deuren waarin de vrou-
wen één voor één verdwijnen 
en waaruit ze even later weer 
tevoorschijn komen. Vijf! Er 
zijn slechts vijf toiletten op 
een feest met zeker 1000 man. 
1000 man waarvan minstens 
de helft hippe en vooral erg 
ijdele vrouwen betreft. Wát 
een feest!
Ik voel een zachte tik op mijn 
schouder. Het is mijn zus, die 
haar vinger vervolgens in de 
richting van het mannentoilet 
laat wijzen. “Zullen we bij de 
mannen gaan?”, stelt ze voor. 
De angst in mij komt naar bo-
ven. Is ze gek geworden? Is zij 
werkelijk bereid het risicovolle 
territorium der mannen te 
betreden? Als ik nog een blik 
in de ‘ladiesroom’ werp en 
tuttende, harenkammende 
en crèmesmerende dames 
zie, weet ik wel beter. Samen 
met mijn zus duik ik zo on-
opvallend mogelijk langs het 
groepje mannen dat de wacht 
houdt. Zonder er erg in te heb-
ben, staan we opeens temid-
den van een tiental met de 
broek op de knieën hangende, 
urinerende mannen. We laten 
onze ogen wat afdwalen, tót 
onze aanwezigheid de volle 
aandacht van de bezige man-
nen trekt. In paniek vluchten 
we samen één van de drie toi-
lethokjes in. 
Beseffende dat we nu in de val 
zitten, zien we geen andere 
oplossing dan in elkaars bij-
zijn onze blazen te legen om 
vervolgens het hokje weer als 
gekken uit te rennen. Een mi-
nuut later staan we weer fris 
en fruitig te swingen op de 
dansvloer… heerlijk!

De pot op

Column

… voor Amanda Joren, 20 jaar
Heb je ff …

Waar kennen we jou van?
“Ik werk al bijna vijf jaar bij Albert Heijn, Zandvoort. 
 Elke vrijdagavond en elke zondag 
sta ik voornamelijk achter de 
counter. Ik woon in Heemstede, 
maar werk in Zandvoort omdat 
deze Albert Heijn ook op zondag 
open is en dan kan je extra ver-
dienen. Daarnaast heb ik hele 
leuke collega’s, er hangt een 
goede sfeer en de mensen die 
komen zijn vriendelijk.”

Wat doe je verder?
“Ik studeer rechten in Amsterdam, ik ben nu derdejaars. Ik rijd 
al twaalf jaar op hoog niveau paard in Hillegom. De combinatie 
van studeren, werken en paardrijden is wel pittig, maar ik heb 
het heel erg naar mijn zin! Ik hou ook erg van uren achter el-
kaar literatuur lezen, dat is voor mij ontspanning. Ik woon nu 
al drie jaar samen met mijn vriend Stefan. Als ik ga stappen 
dan vind ik het leuk om met mijn Zandvoortse collega’s op 
zaterdagavond naar de Bierburcht en Scandals te gaan.”

Wat is je toekomstdroom?
“Ik ga volgend jaar strafrecht studeren en ik ga de Master 
Holocaust- en Genocidestudies doen. Wat ik later daarmee 
wil, is een mix van deze twee. Het lijkt me geweldig om straf-
rechtadvocaat te worden bij tribunalen of bij de VN.”
 

Pauline 

Elke zaterdag is er een op-
komst. Wendy gaat met 
haar groep vaak knutselen. 
Meestal  zijn dit knutseldin-
getjes zoals kleuren, buttons 
maken, knippen en plakken. 
Eén keer in het jaar gaat de 
hele scoutinggroep op kamp. 
“Dat is het hoogtepunt. Er is 
dan een speciaal thema dat 

 

I Know Where It’s @
Vrijdag 18 april: 
Bij Bloomingdale en De Republiek zijn 
de deuren al geopend, enkel die van 
Woodstock69 hebben nog op zich laten 
wachten. Deze vrijdag is het dan eindelijk 
zover! De winter is voorbij en dus is het 
tijd voor zonnestralen en heerlijke muziek. 
Omdat Woodstock69 dit jaar 15 jaar bestaat 
krijgt het openingsfeest een extra feestelijk 
tintje. Wees erbij vanaf 18.00 uur op het 
Bloemendaalse strand! Entree is gratis.  

Vrijdag 18 april: 
Grand Café Danzee heeft deze vanavond 
een succesvolle DJ uit eigen dorp achter de 
draaitafel staan: DJ Raymundo, onder an-
dere bekend van de Escape in Amsterdam. 
Hij zal deze avond samen met MC en DJ 
Sheep zorgen voor spetterende muziek. 
Zorg dus dat je erbij bent! Kijk ook eens 
op www.djraymundo.com. 

Zondag 20 april: 
Het is weer tijd voor cabaret in Circus 
Zandvoort. Twee opkomende talenten, 
Daniël Arends en Thijs Maas, zullen een 
bijzonder dubbelprogramma verzorgen. 
Beide zijn prijswinnaars van verschillende 
cabaretfestivals. Succes is dus gegaran-
deerd! Kaarten à €12,- zijn online en aan 
de balie van Circus Zandvoort te koop. 
Aanvang: 20.15 uur. 

In the Picture…

Wendy Bluijs 

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

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

Nordic Walk
Nordic Walk is een wandelconcept voor iedereen. Bij 
Nordic Walk gebruikt men het bovenlichaam en de 
armen op een soepele manier waardoor er een hoger 
energieverbruik ontstaat. Toch wordt het lichaam 
minder belast waardoor de kans op een blessure klein 
blijft. Deze korte cursus is de manier om aan te leren 
hoe alles in zijn werk gaat. De cursus start woensdag 
7 mei aanstaande van 09.30 tot 10.30 uur en duurt zes 
lessen. De kosten bedragen 42 euro, huur stokken 2,50 
euro per les. 

FotograFie voor begiNNers
Kennis van het fotografisch proces, samen met een 
creatieve kijk is doorslaggevend bij het maken van 
een kwalitatief goed foto. Deze cursus voorziet in het 
verschaffen van kennis in het fotografisch proces, het 
maken van composities en het corrigeren van belichting 
waar nodig. Tijdens deze cursus leert u de basisprinci-
pes van uw camera en leert u de standaard instellingen 
wijzigen. De cursus duurt vier lessen en kost 60 euro. 
Start 19 mei van 19.30 tot 22.00 uur.

Workshop Mozaïek 
U leert prachtig mozaïek te maken, in uitgesproken 
kleuren of juist meer ingetogen. Geheel naar eigen 
smaak. Bijv. een spiegel, huisnummer of een eigen 
ontwerp. Deze workshop wordt gegeven op zaterdag 
17 mei aanstaande van 10.00 tot 16.00 uur. De kosten 
bedragen 75 euro inclusief materiaal.

het WijksteuNpuNt, 
Is door de weeks ook open als ontmoetingsplek voor 
iedereen in de buurt. U kunt overdag terecht voor 
een kopje koffie en een praatje. Op openingsavonden 
bent u ook van harte welkom. Onze gastvrouw of heer 
schenkt u graag een drankje in. Er kan gezamenlijk tele-
visie gekeken worden, een spelletje gedaan of gewoon 
lekker een wijntje drinken met buurtgenoten.

Het boekje met gedichten van Sabine Seebregts met 
illustraties van Ronneke Goossens is verkrijgbaar aan de 
balie van Pluspunt.

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

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

Ga sporten!
kijk op

www.sportinzandvoort.nl
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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

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

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

wit- en schilders-
werkzaamheden 

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

Lid BOVAG en NAP.  
Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 
/06-53498304 

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

 Kabel-internet/adsl 
installateur helpt bij alle 

PC-PROBLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend. 

Rep-it, totaal service 
voor computergebruikers.  

023-5719666 of 
06-44696001. ;

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

3x 
Kamers te huur. 

Centrum Zandvoort. 
Tel. 5738777

.................  
Kofferbakmarkt: 

zat. 19 april, 
tuincentrum Bos, 

Vogelenzang (10-16u). 
Reserveren: 

0229-244739 of kijk 
op www.mikki.nl. 

Ook zat. 17 & 31 mei a.s.
.................  

Jezus zegt: 
“Ik ben het licht 
voor de wereld.” 
(Johannes 8:12). 

Jezus wil ook het licht 
in uw leven zijn. 
Gebed nodig? 

Bel Huis van Gebed 
Zandvoort: 5363804

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

Loods, 300m2, 
met showroom, 

in Zandvoort. 
Info: 5738777

.................  
Gezocht: 

leuke spontane dames 
v/a 18 jaar voor sex, ook 
lesbisch. 100-150 euro. 
Tel. 5716998, discr. verz.

.................  
Aangeboden: 

leren bankstel. 
3-zits + 2 fauteuils. 

Pr.n.o.t.k.

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

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

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

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

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

Tevens door u in te vullen:

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

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

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

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Blij met onze bloemen!

Vanaf half april weer de
gehele week geopend

behalve zondag.

Van Stolbergweg 1   Tel. 57 170 93

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

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 

 levering en plaatsing 
van alle glassoorten

    
vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

Aanbieding tot juni: 
complete 

gezichtsbehandeling 
plus rug-schouder-
nek-massage voor 

maar €55. 
Beautysalon Myrna 

(van de Zamster), 
Van Speijkstraat 2/101, 

tel. 06-48318230 
of 5720108

.................  
Hiep hiep hoera! 
Mama en papa 

12½ jaar getrouwd! 
Hartelijk gefeliciteerd. 

Kusjes en knuffels 
van ons. 

Melissa, Serena, 
Tobias & Xsara.

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

2 tennisrackets, 
p.st. €5,00-€10,00. 
1 Hangmat, €10,00. 

Boek ‘Sil de Strandjutter’ 
met ca. 30 Anton Piek 

tekeningen, €3,50. 
Tel. 5713509

.................  
Ziek, depressief? 
Jezus geneest! 

Ga voor genezings-
dienst op 25 april 
naar de Shelter, 
Eksterlaan 1 te 

Haarlem, 19.30 uur. 
www.levensstroom.nl

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

div. baby art.w.o. 
kinderwagens, cam-

pingbedjes, auto-
stoeltjes, traphekjes, 

speelgoed, met 
schoonheidsfoutjes. 

korting tot 70% tevens 
playstation 2 spellen, 

gereedschap,port. 
dvd-spelers,dvd x, 

home-cinema sets, 
tv-dvd combi’s 
sapcentrifuce’s, 

stofzuigers, 
met hoge korting. 
hogedrukreinigers 

va € 35,- 
zat. 14- tot 18u 

Max Planckstraat 48 
Zandvoort Noord. 

06-10745881.
.................  

Personeel gevraagd: 
ontbijtserveerster - 
kamermeisje (man/
vrouw). Werktijden: 
7.45 tot ca. 13.30 uur. 
Parttime mogelijk. 

E-mail: 
hotel.amare@planet.nl, 

tel. 5712202

ZANDKORRELS

Museum-plus-bus bij het Joods Historisch Museum

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

Cultuur snuiven met Zandvoortse senioren
Bewoners van Huize A.G. de Bodaan en de aanleunwoningen 
van het Huis in het Kostverloren, kregen onlangs een cultureel 
dagje uit aangeboden. Met de Museum-plus-bus, gesponsord 
door de Bankgiroloterij, bezochten ze het Joods Historisch Mu-
seum en het Rijksmuseum.

Met rollators en rolstoelen in 
het laadruim, vertrok de bus 
richting Amsterdam. Een inte-
ressante rondleiding door het 
Joods Historisch Museum, ge-
vestigd in een oude synagoge, 
toonde de geschiedenis van 
400 jaar joden in Nederland. 
De eerste joodse mensen 
kwamen vanuit Oost Europa 
naar ons land. Arme mensen, 
die zich hier niet bij een gilde 
(=beroepsvereniging) mochten 
aansluiten en zodoende geen 
reguliere beroepen zoals smid 
of bakker, mochten uitoefe-

nen. Ook een winkel mochten 
ze niet voeren, zodat de handel 
op straat de enige manier was 
om geld te verdienen. Joden 
integreerden later volledig in 
onze samenleving, maar velen 
bleven zich met de verkoop 
van goederen bezighouden. 
Zo is de Hollandse Eenheids 
Maatschappij Amster dam, 
de HEMA van oorsprong een 
joods bedrijf waar je alles 
voor een kwartje kon kopen. 
Indrukwekkend waren de oude 
Tora-rollen, waarin de leer 
staat die Jahweh door mid-

del van Mozes aan de joodse 
voorouders heeft gegeven. In 
het museum wordt ook veel 
aandacht geschonken aan de 
Tweede Wereldoorlog waarin 
van de 120.000 Amsterdamse 
joden, er 102.000 de oorlog 
niet overleefd hebben.

Koosjer eten
De lunch, die ook in het mu-
seum gebruikt werd, was 
uiteraard koosjer. Koosjer be-
tekent letterlijk: geoorloofd/
toegestaan. “Vlees van dieren 
die herkauwen en gespleten 
hoeven hebben, is toegestaan 
mits op de juiste manier ge-
slacht. Gevogelte is ook koos-
jer”, aldus de uitleg op de me-
nukaart. De inwendige mens 
werd goed verzorgd.

Oude meesters
Na de lunch toog het gezel-
schap naar het Rijksmuseum 
om daar het werk van de oude 
meesters te bekijken. Een van 
de dames herkende ze al van 
verre. “Kijk, daar hangt Titus, de 
zoon van Rembrandt. En dat is 
het Joodse Bruidje!” Ze bewon-
derde het vrolijke huisgezin en 
het Sint Nicolaasfeest van Jan 
Steen en het hele gezelschap 
stond oog in oog met de 
Cloveniers van de Nachtwacht. 
Iedereen was het erover eens: 
een uurtje Rijksmuseum is 
tekort. 

Zimmer frei?
Zoals zovele Zandvoortse ge-
zinnen hadden ook wij vanaf 
april tot september badgas-
ten in huis. Als dependance 
van een pension verhuurden 
wij onze slaapkamers.

Ieder jaar, op een kwade 
dag in maart, zag ik tante 
Zeepaardje van het ge-
lijknamige pension in de 
Marisstraat aankomen. De 
rest van het jaar vond ik haar 
erg lief, alleen niet op die ene 
dag. Met mijn moeder be-

sprak ze zakelijke dingen, zoals 
linnenwissel en gebruik van 
onze koelkast. Ontbijten de-
den de gasten in het pension 
om de hoek. Bij ons brachten ze 
de nacht door. Dat betekende 
dus dat wij elk jaar onze slaap-
kamers uit moesten. Hoewel 
de uitdrukking toen nog niet 
bestond, ‘baalde ik daarvan 
als een stekker’. Om te slapen 
verhuisden wij naar de zolder. 
Alle posters gingen van de 
muur, nachtkastjes werden 
leeggehaald, de bedden wer-
den met keurige witte lakens 
opgemaakt, kortom de badgas-
ten konden komen.

Eigenlijk was het wel knus, 

met de hele familie onder 
dat schuine dak. En ach, die 
gasten waren best aardig, 
de meesten althans. Ik herin-
ner me één mevrouw waar-
over mijn moeder een lelijke 
uitdrukking gebruikte als ze 
haar ongerief tegen mijn va-
der uitte. “Die rotm…”, ik kan 
me het hele woord niet meer 
herinneren, maar het kwam 
neer op ‘vuile heks’. Wat? Lelijk 
doen tegen mijn mama? Ik 
ging dat wel even regelen. Net 
op het moment dat de Duitse 
dame nietsvermoedend haar 
sleutel in onze voordeur stak, 
ontdekte mijn moeder mij ge-
wapend met stok op de trap 
en trok me de huiskamer in.

50 plus pagina  door Mitzi Maas
   50plus@zandvoortsecourant.nl Maak gebruik van de 

telefoondienst!
“Goedemorgen, u spreekt met Pluspunt, met Gerrie”. Elke 
morgen van 9.00 tot 12.30 uur kunt u de telefoondienst van 
Pluspunt bellen. Een aantal vriendelijke vrijwilligers zit klaar 
om u te helpen met allerhande vragen. Gerrie Rutte heeft 
elke vrijdagochtend dienst.

Nadat een reorgani-
satie bij de uitgeverij 
waar ze voor werkte, 
is Gerrie drie jaar ge-
leden gestopt met 
werken. Maar thuis-
zitten beviel haar 
niet zo. Ze stapte 
naar Pluspunt om 
te zien of ze daar als 
vrijwilliger iets kon 
betekenen. Ze werd 
zoals alle vrijwilligers 
met open armen 
ontvangen. Ze is nu hoofd 
van de telefoondienst. “Een 
heerlijke organisatie om 
voor te werken. Erg flexibel 
in de wensen van de vrijwil-
ligers. Dit werk geeft veel 
meer voldoening dan mijn 
vroegere betaalde baan”, 
vertelt ze enthousiast. Dan 
gaat de telefoon. Een dame 
vraagt of er vervoer geregeld 
kan worden als ze volgende 
week naar de dokter moet. 
Gerrie belooft haar best te 
doen en zal haar terugbel-
len. Meteen raadpleegt ze 
haar map met vrijwilligers. 
Ze zoekt iemand op die 
voor die dag beschikbaar is, 
maakt een afspraak en belt 
de aanvraagster terug.

Veel vragen om hulp
“De klanten bellen natuur-
lijk voor de belbus, mini-
maal een dag van tevoren. 
Dokters- en fysiothera-
piebezoeken krijgen altijd 
voorrang. Is de belbus vol, 
dan regelen we hiervoor een 
vrijwilliger met eigen auto. 
Mensen moeten wel bellen 
zodra ze een afspraak met 
dokter, OMC, ziekenhuis en 
dergelijke gemaakt hebben 
en niet wachten tot het laat-
ste moment. Klusjes in huis, 
tuin of helpen met verhui-
zen, oefenen met een mo-
biele telefoon, helpen met 
de eigen administratie of 
invullen van de belastingen. 
We hebben dit jaar al 160 

belastingaangiftes verzorgd 
en 40 kwijtscheldingen van 
belastingen voor mensen 
aangevraagd”, vertelt Gerrie, 
“je ziet dat het aantal ‘ver-
voertjes’, aanvraag voor een 
vrijwilliger met auto, terug-
loopt ten opzichte van vorig 
jaar. Dat komt waarschijnlijk 
omdat mensen vaker ge-
bruik maken van de OV-taxi. 
Daarentegen stijgen de aan-
vragen voor een wandelin-
getje met een rolstoel. Ook 
boodschapjes doen met of 
zonder de aanvrager is een 
veel gehoord verzoek.” 

Misschien ook 
iets voor u
Pluspunt werkt met 185 vrij-
willigers. Dat lijken er veel, 
maar mensen die slechts 
een paar uurtjes per week 
kunnen, zijn ook enorm 
welkom. Lijkt het u ook 
leuk om iets voor een ander 
te betekenen maar wilt u 
geen vaste verplichtingen? 
Incidentele klusjes zijn er 
meer dan genoeg. “Gewoon 
eens proberen. Ze zijn zo blij 
met je”, zegt Gerrie. Alweer 
gaat de telefoon. Een me-
vrouw zegt haar eten van 
Tafeltje Dekje af. Ze lust 
graag pannenkoeken, maar 
die staan pas voor volgende 
week op het menu. “Vergeet 
je het niet door te geven, 
lieverd?”, vraagt de dame 
aan Gerrie en ze schiet in 
de lach. 

mijn lust en mijn leven

Memories

Gerrie Rutte
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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:

IJzerhandel Zantvoort
Motorrijschool Goede
Netexpo Internet  BV
P. van Kleeff
Parfumerie Moerenburg
Pluspunt
Printing People
Selekt Mail Nederland
She Satehcafé
Stichting Classic Concerts
Take Five
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Vanhier
Van Schaik Omaco Makelaars
ViVa! Zorggroep
Vrijehuizenmarkt.nl
Yanks Saloon
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek

(In alfabetische volgorde)

Administratiekantoor K. Willemse
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Danzee
De Nieuwe Puur
De Vier geboden
Dorsman Assurantiën
Fairy Golf
Gemeenschapshuis
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
Het Pakhuis

Voetbal

Harde wedstrijd nekt SV Zandvoort

Het moet voor trainer Berry 
Buytenhek een verschrikkelijke 
middag geweest zijn. De oe-
fenmeester, die aan zijn laatste 
seizoen bezig is, schreeuwde 
bij kans zijn longen uit zijn lijf 
om zijn spelers niet op de pro-
vocaties van de tegenstanders 
in te laten gaan en om te pro-
beren de arbiter op de rails te 
krijgen. Het was beide tegen 
dovemansoren geschreeuwd. 
Al in het eerste kwartier liep 
Zandvoort tegen 3 gele kaarten 
op. Eén daarvan was terecht, de 
beide anderen waren ‘normale’ 
overtredingen die door de ‘man 
in het rood’ te zwaar werden be-
oordeeld. Mede daardoor moest 
Zandvoort een pasje terug doen 

Een op de rand van het toegestane spelend, en er vaak (on-
bestraft) ook overheen gaand BSM heeft het zondagelftal 
van SV Zandvoort danig parten gespeeld. De wedstrijd, die 
ontsierd werd door 12 gele en 1 directe rode kaart, en die van 
wezenlijk belang was voor beide ploegen om het degradatie-
spook te ontlopen, eindigde uiteindelijk in een 1-1 gelijkspel, 
na een 0-0 ruststand.

Sander Verboom zorgden voor 
directe scores. Ook strooide hij 
met assists waardoor zijn me-
despelers vrij de bal door de 
basket konden laten glijden. 
Het waren mede V.d. Storm 
en Gaus die met zuivere vrije 
worpen ervoor zorgden dat bij 
aanvang van het laatste kwart 
er een gat van 16 punten was 
(41-57). Dat vierde kwart ken-
merkte zich door steeds hoger 
oplopende irritaties aan Lions-
zijde door de onkunde van de 
beide arbiters. Door deze irrita-
ties en omdat er vier spelers van 
Lions eerder die dag al een wed-
strijd hadden gespeeld, konden 
de Heemskerkers terugkomen 
tot uiteindelijk 9 punten, 59-68. 
Verder liet een moegestreden 
Lions het niet komen.
 
Topscores Lions: Robert ten 
Pierik: 23 punten, Evert Bol: 16, 
Milan v.d. Storm: 11. Zaterdag 
19 april speelt het Lions heren-
team de laatste wedstrijd, thuis 
in de Korverhal. Deze wedstrijd 
begint om 19.00 uur en na af-
loop worden ze gehuldigd voor 
het behalen van het kampioen-
schap.

maar dat leverde niet al te veel 
onoverkomelijke bezwaren op 
voor de verdediging. Gezien de 
hardheid van de wedstrijd zou 
het een wonder zijn als er geen 
blessures zouden ontstaan. 
Het eerste slachtoffer aan 
Zandvoortse zijde was Patrick 
v.d. Oord, die al in de 27e minuut 
in verband met een enkelbles-
sure gewisseld moest worden. 
De jonge Joey Phillipsen ver-
ving de verdediger. Aanvoerder 
Michel van Marm moest, in de 
tweede helft, eveneens gebles-
seerd afhaken.

Twee maten
In die tweede helft werd steeds 
duidelijker dat de leidsman 

Basketbal

Lions naar 18e overwinning
De Zandvoortse basketbalheren hebben in Heemskerk, tegen 
het in de onderste regionen staande ABC Axion, laten zien dat 
ze zonder inbreng van lange spelers in deze klasse niet echt 
kwetsbaar zijn. Door uiteenlopende redenen waren Ron v.d. 
Meij en Chris Kemp afwezig. Toch liet Lions de 18e overwin-
ning van het seizoen aantekenen.

Ook deze overtreding op Faisel Rikkers leverde geen strafschop op

Het begon redelijk goed en 
gaande weg het eerste kwart 
werd duidelijk dat het lengte-
gebrek onder de baskets niet 
echt van doorslaggevende aard 
zou zijn. Dankzij de felheid van 
Evert Bol en de snelheid van 
Robert ten Pierik, konden onze 
plaatsgenoten bij aanvang van 
het tweede kwart op een voor-
sprong komen. Met name het 
3-puntsschot van de gastheren 
was een belangrijk wapen dat 
ervoor zorgde dat zij bij konden 
blijven (14-19). Het tweede be-
drijf kenmerkte zich door een 
paar hoogstandjes van Ten 
Pierik die in dit kwart de helft 
van de Zandvoortse productie 
op zich nam (10 punten). Dat 
nam niet weg dat ook in dit 
kwart Axion een behoorlijk 
aantal punten vergaarde; rust-
stand: 31-39.

In het derde gedeelte werd 
door Lions de verdediging wat 
aangescherpt. Vooral Jeroen 
Gaus en Milan v.d. Storm wis-
ten met hun beperkte lengte 
toch veel rebounds te pakken. 
Aanvallend ging het gewoon 
door, goede inside acties van 

Sport Kort
Basketbal
Dat sportbonden vaak bijzon-
dere inzichten hebben over 
hoe een competitie moet ver-
lopen ondervindt het eerste 
damesteam van The Lions. De 
basketbalbond heeft de com-
petitie versierd met play-offs. 
In de meeste gevallen gaat 
het om promotie en of de-
gradatie. In de play-offs van de 
Lions dames gaat het echter 
om een hele kleine mogelijk-
heid op promotie. Een pro-
motie die geen van de deel-
nemende ploegen overigens 
wenst en bovendien is inge-
geven door het feit dat ook 
de bovenste vier ploegen in-
clusief de kampioen niet wil-
len promoveren. Wedstrijden 
om des keizersbaard derhalve. 
De dames van coach Johan 
Beerepoot speelden zater-
dagavond thuis tegen MSV 
Zeemacht. In de eerste drie 
parts van de wedstrijd ging de 
strijd nog gelijk op, getuige de 
ruststand van 36-33. Tot aan 
het derde part bleef de marge 
van drie punten in takt, maar 
in het laatste part was Lions 
conditioneel de beste en wist 
de voorsprong op te schroe-
ven naar 15 punten, wat een 
69-54 overwinning oplever-
de. Over de play-offs die niet 
meetellen voor de stand was 
coach Johan Beerepoot overi-
gens ook duidelijk: “Play-offs 
zijn leuk, maar als je er niets 
mee kunt winnen dan gaat 
het nergens over. Dat ga ik 
binnenkort aankaarten bij de 
bond.”

Softbal 
Het damessoftbalteam van 
ZSC is het nieuwe seizoen be-
gonnen met een thuisneder-
laag tegen Olympia/TYBB 3 uit 
Haarlem. De dames konden 
met werpsters Sylvia Koper in 
de 1e slagbeurt de Haarlemse 
aanval van scoren afhouden. 
In de 2e inning moesten zij 
echter de eerste run toe-
staan. In de 3e inning drukte 
Olympia door en liep uit naar 
0-4 omdat de Zandvoortse 
slagploeg geen vat kon krij-
gen op de Haarlemse werp-
ster die, gesteund door een 
sterk infield, in de eerste in-
ning slechts 9 ZSC-speelsters 
in het slagperk toestond. In de 
4e inning liep Olympia dank-
zij drie honkslagen en twee 

Zandvoortse veldfouten uit 
naar 0-6. Voordat ZSC iets 
terug kon doen liep Olympia 
in de 5e en laatste slagbeurt 
uit naar 0-9. Honkslagen van 
Sylvia Koper, Sonja Koper en 
Sandra Castien leverden ZSC 
in de slotbeurt nog drie runs 
op, eindstand 3-9.

Handbal

Het eerste dameshandbal-
team van de ZSC heeft de 
hervatting van de veldcom-
petitie niet met een overwin-
ning kunnen vieren. Het thuis-
duel tegen het Amsterdamse 
CTO’70 eindigde in een 15-15 
gelijkspel. Het begin van de 
wedstrijd was voor ZSC dat 
de score opende en gedu-
rende de hele eerste helft 
een voorsprong had, die ech-
ter kort voor de pauze moest 
worden prijsgegeven. Na rust 
eenzelfde beeld met opnieuw 
een Zandvoortse voorsprong 
die vijf minuten voor het eind-
signaal was gegroeid tot 14-11. 
Een zege bleek in het verschiet, 
maar CTO dacht daar anders 
over en ook de twijfelachtige 
rol van de scheidsrechter moet 
genoemd worden. Het werd 
uiteindelijk 15-15 wat mede 
te danken was aan keepster 
Diana van Achten.

Futsal
In het slot van de futsalcom-
petitie zijn uitersten eerder 
regel dan uitzondering. Het 
uitduel van ZSC’04 tegen ZOG 
2 eindigde in een tranendal. 
Nu mochten de tranen van 
vreugde worden geuit, na de 
mooie winst op De Stal ’81 2. 
Het begin was overdonderend. 
De Spaarndamse doelman kon 
alleen het suizen van de bal nog 
horen toen zijn Zandvoortse 
collega Sander van der Wal de 
score opende. Daarna kwamen 

de Spaarndammers terug op 
1-1. Vanaf dat moment was het 
alleen maar Zandvoort wat de 
klok sloeg. De Stal ’81 had niets 
in te brengen bij hun gasten. 
Met een eindstand van 1-10 
kon ZSC’04 zich gaan opma-
ken voor een feestje. De laatste 
wedstrijd van het seizoen is op 
25 april tegen ZOG 2 waar de 
laatste keer van werd verloren.

Strandbridge
Zoals eerder aangekondigd or-
ganiseert de Stichting Zand-
voortse Bridge Activiteiten 
weer een jaarlijkse strand-
drive en wel op zaterdag 21 
juni 2008. De kosten bedra-
gen € 49 per paar en dat 
is inclusief lunch. Men kan 
zich bij voorkeur aanmelden 
via www.strandbridge.nl of 
het bedrag overmaken op 
postgiro 7304481 t.n.v. SZBA, 
Zandvoort. Doet dit snel, 
want er is slechts plaats voor 
192 paren.

Autosport
Het belangrijkste nieuws is 
dat Koster door trouwe spon-
soring van Sartorius uit kan 
komen in de Seat Supercopa. 
Deze merkenklasse zit in 
het bijprogramma van de 
DTM. Het betekent voor de 
Zandvoortse rijder dat hij nu 
ook een aantal circuits buiten 
Duitsland te zien zal krijgen. 
Het was toch al een drukke 
week voor de Zandvoortse 
teambaas want naast de 
deelname in deze klasse 
heeft Koster, in de Suzuki 
Swift, uitbreiding gekregen 
in de persoon van Maaike 
de Wit. Daarnaast werd de 
sponsorovereenkomst met 
Copernicus voortgezet en 
werd de deelname van de 
Zandvoorter aan de 24 uur 
van de Nürburgring beves-
tigd.

met twee maten mat en er een 
potje van maakte. Uiteindelijk 
maakte hij het zo bont dat 
zelfs de supporters van de 
minst benadeelde ploeg, 
die van BSM, bij iedere foute 
beslissing hem uitlachten. 
Daarvoor was Zandvoort, op 
dat moment terecht, op voor-
sprong gekomen. Verdediger 
Stein Stobbelaar mocht met 
de bal aan de voet opkomen 
en kon met een prachtige pass 
de snelle Billy Visser bereiken. 
Deze omzeilde een aanslag 
van de Bennebroekse doelman 
en schoot beheerst de bal in 
het doel. Een kleine twee mi-
nuten na de aftrap deed zich 
weer een grote kans voor. De 
aalgladde Faisel Rikkers liet de 
laatste man zijn hielen zien en 
dreigde alleen op de keper af 
te gaan. Dat werd de wat ge-
frustreerde verdediger te gor-
tig en rücktsichlos haalde hij 
de frêle Zandvoortse aanval-
ler van achteren onderuit. BSM 
moest verder met 10 man.

10 tegen 10
De situatie werd weer ge-
lijkgetrokken toen een paar 
minuten later BSM naar het 
Zandvoortse doel trok. Ook 
nu weer speelde de arbiter 
een negatieve hoofdrol door 
een speler, die zich overdui-
delijk binnen het strafschop-
gebied bewust liet vallen, te 
belonen voor zijn toneelspel: 
hij legde de bal op de penal-
tystip! Gevolg: Martijn Paap 
kon met zijn tweede gele 
kaart vertrekken en BSM wist 
het scheidsrechterlijke ca-
deautje te verzilveren, 1-1. Het 
resterende half uur werd al 

schoppend en scheldend afge-
werkt, gescoord werd er niet 
meer mede omdat Zandvoort, 
bij twee gelegenheden, geen 
overduidelijke penalty kreeg 
toegewezen door de ‘man in 
het rood’. 

Komende zondag gaat SV 
Zandvoort naar Vijfhuizen om 
mede degradatiekandidaat 
DSOV het hoofd te bieden. De 
Vijfhuizenaren wonnen totaal 
onverwacht met 1-3 van DSK 
en kunnen door winst op ge-
lijke hoogte komen met onze 
plaatsgenoten. Een wedstrijd 
om het ‘echie’ derhalve!
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Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen



Leeuwerikenstraat 12/2
Verrassend ruime en goed onderhouden 3 kamer hoek-
maisonnette (v.h. 5 kamers) met een royale L-vormige 
woonkamer, woonkeuken, luxe badkamer en 2 slaapkamers. 
De woning heeft op de begane grond een heerlijke beschutte 
voortuin en is op steenworp afstand van de zuidduinen en het 
strand gelegen.

• Geheel v.v. dubbele beglazing 
• Rustige woonomgeving
• Eventueel grote garage te koop voor € 40.000,--
• Voldoende parkeergelegenheid zonder vergunningen
• Woonoppervlakte ca. 1002 
Vraagprijs    239.000,-- 

Tolweg 35
Met gevoel voor detail, precisie en kwaliteit is deze hoek-
woning met 3 slaapkamers omgetoverd tot een waar paradijs 
voor liefhebbers met oog voor design. De gehele achterzijde 
van de woning is met 4 meter uitgebouwd, waardoor er meer 
leefcomfort is ontstaan. Niet onbelangrijk om te vermelden is 
de uitstekende ligging nabij de Zuidduinen, parkeren op eigen 
terrein en alle voorzieningen binnen handbereik.

• Tot in de perfectie totaal verbouwd, hoogwaardig 
 afwerkingsniveau
• Woonoppervlakte ca. 165  m2 , perceeloppervlakte 253 m2

Vraagprijs    595.000,-- 

stijlvol

In geliefde buurt (Zandvoort-zuid) gelegen goed onderhouden hoekwoning met fraai aangelegde achtertuin op het zuiden, 
oprit voor meerdere auto’s, garage, 4 slaapkamers, lichte L-vormige woonkamer en een mooie woonkeuken. Deze woning biedt 
vrij uitzicht op het voor de woning gelegen plantsoen, is rustig gelegen en nabij strand en duinen.

Begane grond: Zonnige L-vormige woonkamer met haard (gas) en schuifpui naar de besloten achtertuin met zonneterras van 
sierbestrating. Heerlijke woonkeuken v.v. diverse apparatuur, wijnkeldertje, aansluiting voor de wasmachine/droger en toegang 
tot de fraai aangelegde achtertuin met garage.
1e verdieping: Ruime overloop en 2 inbouwkasten.  3 slaapkamers waarvan 1 met balkon. Moderne badkamer. 
2e verdieping: Overloop en groot Velux dakraam en bergruimte onder de schuine kap. 2 Slaapkamers. 
Garage: Deze garage is uitgerust met een vliering, keukenblok en stromend water.

   •   Computer gestuurde besproeiingsinstallatie voor de achtertuin 
   •   Woonoppervlakte ca. 135 m2 , perceeloppervlakte 252 m2

   Vraagprijs   495.000,--

Vinkenstraat 15

nieuwe prijs

Kromboomsveld 32
Royale 2-onder-1 kap villa in het gewilde “Park Duijnwijk”. De 
voornaamste pluspunten van deze woning zijn de uitbouw aan 
voor- en achterzijde, de oprit, de garage, de sfeervolle living 
met erker en open haard, de royale woonkeuken die toegang 
biedt tot een heerlijke achtertuin met schuur en achterom, en 
de 2 verdiepingen waarvan alle kamers ruim te noemen zijn.  

• Zeer goed onderhouden
•  Momenteel 5 slaapkamers verdeeld over 2 verdiepingen
• Centraal gelegen t.o.v. het strand, centrum en station 
•  Woonoppervlakte ca. 180 m2, perceeloppervlakte 287 m2

Vraagprijs    599.000,-- 

Hogeweg 76/1
Aan de rand van het centrum gelegen kleinschalig complex 
(met lift) van totaal 7 appartementen.  Dit moderne 3 kamer 
appartement ligt op de begane grond en beschikt over een  
achtertuin op het zuiden van ca. 70 m2, lichte L-vormige 
woonkamer en 2 slaapkamers. 

• Geheel v.v. marmeren vloer en vloerverwarming
• Kunststof kozijnen en dubbele beglazing
• Parkeerplaats en berging in de parkeergarage
• Woonoppervlakte ca. 90 2

Vraagprijs   399.000,--

nieuw royaal
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