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De Mannetjes
Marokkanen in centrum

‘Wie zaten hier nu eerder op 
de bankjes, wij of jullie?’

Courant Zie onze advertentie op de achterpagina 

2 juni – Op naar Gebouw De Krocht 
voor het grote toekomstdebat over 
Zandvoort. Kom langs en doe mee. 
Woont u straks in Europa Beach of…
In de gemeente-advertentie leest u 
er meer over. 

Zandvoortse 

Vorige week woensdag en donderdag in de vooravond, heeft 
een grote groep voornamelijk Marokkaanse jongeren de 
Zandvoortse boulevards en het strand onveilig gemaakt. De 
groep, die met het openbaar vervoer en op eigen gelegen-
heid vanuit Amsterdam naar Zandvoort reisde, was tussen 
de 80 en 100 man groot.

Grote groep jongeren maakt Zandvoort onveilig

den politie van de KLPD heeft 
het korps uit Kennemerland 
donderdagavond een 20-tal 

voornamelijk Amsterdammers, 
zowel minder- als meerderjari-
gen, gearresteerd voor diverse 
vergrijpen zoals openlijke ge-
weldpleging, mishandeling, 
urineren op de openbare weg, 
vernielingen en onzedelijk ge-
drag tegen vrouwen. Tien van 
hen zijn in verzekerde bewa-
ring gesteld en hebben de 
nacht in de cel doorgebracht. 
Burgemeester Meijer: “Ik wil 
de namen weten van de jon-
gens en meisjes die zijn aan-

gehouden en zaken hebben 
vernield. Ik wil proberen om 
de schade op hen te verhalen. 

Wat ze hier doen 
kan en mag niet. 

Dat mogen ze ook merken 
in hun portemonnee. Een 
compliment voor de orde-
handhavers. Met 26 C° in een 
steekwerend vest klaarstaan 
en ingrijpen als het echt no-
dig is: ik geef je het te doen. Ik 
heb grote waardering voor de 
160 vaklui, waaronder Mobiele 
Eenheid en Spoorwegpolitie, 
die ervoor gezorgd hebben dat 
dit weekend prettig verlopen 
is voor de vele tienduizenden 
gasten die we hebben mogen 
verwelkomen in onze bad-
plaats.”

Aangetrokken door het mooie 
weer arriveerden ze rond vijf 
uur in onze woonplaats en 
maakten zich aan allerlei over-
tredingen schuldig. Niet alleen 
dronken zij alcoholhoudende 
drank op de openbare weg, 
ook werd er in het openbaar 
geürineerd en werden, vooral 
jonge, meisjes op 
het strand en op de 
boulevards lastiggevallen. Er 
zou zelfs sprake zijn van een 
verkrachting.

Arrestaties
Donderdagmiddag was het 
weer raak. Nu trad de politie, 
met inzet van veel extra per-
soneel, veelal preventief op te-
gen de in groepjes opererende 
jongeren maar moest toch een 
aantal raddraaiers arresteren. 
In samenwerking met de 
Spoorwegpolitie en de bere-

Verscherpte controle op het station

Actueel P3 Nauwelijks problemen
4e jaargang • nummer 20 • 15 mei 2008 Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld  www.zandvoortsecourant.nl

Cultuur P11 Geen Dichter bij Zee meer
Lezers Schrijven P15 Hondenpoep

Sport P22 Pinksterraces

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

•	Heel fijn volkoren € 1,75
•	5 Krentenbollen € 1.95
•	weekend taartjes € 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

Zeestraat 36

 Satehcafé

Kerkpleinconcerten
Zondag 18 mei 2008

The Atlantic Trio met
Vegard Nilsen – viool

Bas Verheijden – piano
Ansfried Plat – Cello
Aanvang: 15.00 uur

Toegang: gratis
www.classicconcerts.nl

Alle 
ZandvoortPas 
aanbiedingen vindt u 
op pagina 12 en 13!vervolg op pagina 3

De politie voert een zero tolerance beleid

ME’ers op hun post   foto: Rob Bossink
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Kerkdiensten
ZONDAg 18 MEI  
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur ds. H. Appers uit Castricum
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
www.aap-parochies.nl
10.30 uur Pastor D. Duijves
RK Parochie Antonius & Paulus, 
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
www.aap-parochies.nl
10.30 uur Pastor C. van Polvliet

Column

Nel Kerkman

Volgens mij…

Cartoon  Hans van Pelt

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

Kantooradres:
Hogeweg 39-1
2042 GE Zandvoort
Tel & Fax 023 - 5732 752
Email: redactie@ 
zandvoortsecourant.nl

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

Advertentie acquisitie:
Letty van den 
Brand-Kinderdijk
Tel. 06 - 434 297 83
Email: letty@ 
zandvoortsecourant.nl
advertenties@
zandvoortsecourant.nl

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

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

Vormgeving:
IR Design Zandvoort
www.irdesignzandvoort.nl

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 23-37
1901 RW 
Castricum

Verspreiding:
ZVO Verspreiders
www.zvo-verspreiders.nl 
06-1139 1478
(tevens nabezorging)

Uitgever:
Zandvoort Press B.V.

Oplage: 9.250 exemplaren

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

www.zandvoortsecourant.nl
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Strandpaviljoen 23

Tel. 023 571 57 07
Keuken dagelijks geopend

Stukje Mediterranée aan zee

Weekend kende nauwelijks ernstige problemen

keergelegenheid ‘in de zuid’ 
maar met een groot evene-
ment op het Bloemendaalse 
strand, de Zeeweg richting 
Zandvoort werd afgesloten.

De Zandvoortse stranden 
waren een goede plek om 
aan de behoorlijke warmte 
te ontsnappen hoewel de 
temperatuur van het zeewa-

Waarschijnlijk omdat er dins-
dag ‘gewoon’ weer gewerkt 
moest worden en de scholen 
ook weer hun deuren open-
zetten, was er op maandag al 
vroeg sprake van een geleide-
lijke aftocht waardoor er in de 
avonduren nauwelijks sprake 
was van filevorming. Ook het 
lange programma van de 
Pinksterraces had invloed op 
de aftocht. De laatste start op 
maandag was om 18.10 uur 
waardoor de meeste van de 
circa 14.500 (!) toeschouwers 
dus laat hun biezen pakten en 
voor spreiding zorgden. Een 
compliment voor de organi-
satoren van het grote evene-
ment.

Op het strand had de Zand-
voortse Reddingsbrigade wel 
haar handen vol. Vooral men-
sen die met drijvende zaken 
als rubber bootjes, ballen 
en luchtbedden verkoeling 
zochten werden naar de kant 
gehaald. Zaterdag moest een 
rubber bootje met 8 (!) kinde-
ren vanaf circa 400 meter uit 
de kust teruggevaren worden 
en gingen voor Sandy Hill een 
tweetal dames kopje onder, na 
uit een bootje gedoken te zijn, 
en konden ternauwernood 
gered worden. Als oorzaak 
van deze onvoorzichtigheid 
kan aangevoerd worden dat 
de vlaggenstokken, waarin de 
gele vlag (= gevaar) gehesen 
moet worden, nog niet ge-
plaatst zijn. Alleen de beide 
reddingsposten hadden een 
gele vlag in top!

voorkomen. De burgemeester 
had al aangegeven dat we niet 
voor eigen rechter mochten 
spelen op straffe van sluiten 
voor een aantal dagen. De 
verantwoordelijkheid heeft hij 
op zich genomen en hij heeft 
woord gehouden. Geweldig!”, 
aldus Molenaar. Het hele 
Pinksterweekend zette de poli-
tie extra mankrachten in rond-
om het Zandvoortse centrum 
en de boulevards en voerde 
een zero tolerance beleid. De 
dagen na de incidenten was 
het rustig en hoefde de politie 
slechts spaarzaam corrigerend 
op te treden.

De aan- en afvoer van de 
badgasten was weer een pro-
bleem en dan hoofdzakelijk 
de aanvoer. Al ver vooruit was 
het mooie weer voorspeld en 
waren de plannen voor het 
wekend gemaakt. De wegen 
richting Zandvoort waren dan 
ook het hele weekend vol met 
files, met als gevolg dat zon-
dag, met nog voldoende par-

ter vlak bij het strand niet 
bepaald aanlokkelijk was: 14 
C°. Het leverde wel de eerste 
‘mierenhoop’ van het jaar op, 
getuige bijgaande foto van de 
Zandvoortse fotograaf Chris 
Schotanus. De strandpachters 
spraken dan ook van een zeer 
goed weekend en ook uit het 
centrum kwamen tevreden 
geluiden.

Complimenten
Zandvoortse inwoners en 
neringdoenden reageerden 
verheugd op de politieacties. 
Strandpachter Huig Molenaar 
van paviljoen Thalassa bedank-
te de beide agenten van de be-
reden politie toen die vrijdag 
op het strand patrouilleerden. 
Hij vroeg de beide dames zijn 
complimenten over te brengen 
aan de burgemeester voor het 
doortastende politieoptreden. 
“Ik heb nog nooit in die vijf jaar 
zo relaxed gewerkt als de af-
gelopen dagen. Normaal met 
dit weer loop je op de toppen 
van je tenen om escalatie te 

Het Pinksterweekend kenden nauwelijks problemen die te vergelijken zouden zijn met die van 
woensdag en donderdag. Volgens de politie was het op een paar kleine incidenten zelfs stil. Toch 
werd er een grote politiereserve voor Zandvoort achter de hand gehouden zodat er op tijd en met 
groot vertoon van macht opgetreden zou kunnen worden. Dat kwam zondagavond goed uit toen 
in Bloemendaal op het strand de vlam in de pan sloeg bij een massale vechtpartij na een steek-
partij, die overigens niets met de Marokkaanse overlast in onze woonplaats te maken had.

Vervolg voorpagina: 
Grote groep jongeren maakt

 Zandvoort onveilig

Bibliotheek Zandvoort

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

14.00
14.00
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14.00
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10.00

20.00
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17.00
17.00
18.00
14.00

Prinsesseweg 34, Tel: (023) 5714131 
Openingstijden

verdwijnen verenigingen als 
sneeuw voor de zon zodra ik 
lid wordt. Wat de oorzaak is? 
Geen idee. Mijn eerste ver-
eniging was de speeltuinver-
eniging. Je kon er niet alleen 
schommelen want daar kreeg 
ik ook mijn eerste gitaarles én 
mijn eerste vriendje. De speel-
tuin hield op te bestaan en de 
volgende vereniging diende 
zich aan: de jongerenvereni-
ging ‘De Vliegende Schotel’. 
Toentertijd in Zandvoort een 
begrip. Daar moést je lid van 
zijn. Leuke herinneringen 
aan allerlei activiteiten en 
menige liefde is omgezet in 
een huwelijk. Ook die van mij. 
Na de Vliegende Schotel was 
sociëteit ‘Duijsterghast’ een 
goed alternatief. Een gezel-
lige vereniging waar je met je 
gezin welkom was. Maar zelfs 
deze sociëteit viel uiteen.
  De enige vereniging die 
lang stand hield was de wo-
ningbouwvereniging EMM. 
Het lidmaatschap kreeg 
ik van mijn ouders cadeau 
toen ik 18 jaar werd. In het 
kastje bij het EMM kantoor 
in de Noorderstraat kon je 
kijken of je in aanmerking 
kwam voor een huurhuis. 
Het was bijna net zo span-
nend als de loterij. Maar de 
woningnood was hoog en er 
waren veel gegadigden. Het 
betekende dat ik nooit aan 
de beurt kwam. Naderhand 
besloten we een woning te 
kopen. Ondanks de koop-
woning bleef ik 40 jaar lid. 
Totdat ik besloot om mijn 
lidmaatschap op te zeggen 
want voor wie betaalde ik 
nog? Niet voor mezelf! Sinds 
kort is de naam EMM uit het 
Zandvoortse verdwenen en 
moeten we wennen aan de 
naam van de fusiepartner: 
De Key. Het is voor iedereen 
te wensen dat deze ‘Sleutel’ 
leidt naar een goed wonin-
genbestand.
 Alles bij elkaar opgeteld 
ben ik alleen nog maar lid 
van de Bieb en Genootschap 
Oud Zandvoort. Het moet 
wel heel raar lopen als ook 
die twee verdwijnen. Aan mij 
zal het niet liggen. Ik blijf ze 
trouw.

Burgerlijke stand politieberichten
3 MEI - 9 MEI 2008 

Geboren:
Menno Max, zoon van: Maas, Menno en: Teeuwen, 
Chantal.
Kasper, zoon van: Goedegebuure, Laurent Johannes 
en: Lopes de Leaõ Laguna, Filú.
Timo, zoon van: Pielstroom, Marcel Alexander en: 
Munniks, Chantal.
Ondertrouwd:
Mul, Michel Johannes Simon en: Hall, Abigail Elizabeth.
Schouten, Jacobus en: Elenbaas, Mariëlle Natalie.
Gehuwd:
Bozinovic Hilario, Ivica en: de Boer, Meike Johanna.
Overleden: 
Disseldorp, Petrus Maria, oud 81 jaar.
Keur geb. Water, Berendina Maria, oud 77 jaar. 
van Gastelen geb. van de Pieterman, Marion, oud 56 jaar.
Bakels, Nan Freddy, oud 81 jaar.
van der Zwaan, Franciscus Maria, oud 59 jaar.
Dijks geb. Roskam, Margaretha Cornelia Adriana, oud 
60 jaar.

Keuken iedere
avond geopend

Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl 

Aanhoudingen tijdens 
Pinksterweekend

Tweede Pinkersterdag was het door het warme weer 
en de Pinksterraces erg druk in Zandvoort. De politie 
schat het aantal bezoekers op ongeveer 90.000. Er 
zijn 15 verdachten aangehouden voor diverse feiten. 
De afgelopen vijf dagen zijn er in totaal 60 verdach-
ten aangehouden voor mishandeling, baldadigheid, 
zedenzaken, diefstal, openbare dronkenschap, beledi-
ging, bedreiging en vals geld. De meeste verdachten 
zijn na verhoor heengezonden. Enkele verdachten 
zijn ingesloten. Tegen de verdachten wordt proces-
verbaal opgemaakt.

Klappen uitgedeeld
Omstreeks 04.50 uur in de nacht van zondag op 
maandag, liep een 35-jarige Almeerder hoofdletsel 
op door een paar klappen met een baksteen van 
twee andere mannen. Dat waren 2 Britten van 37 
en 33 jaar. Dit gebeurde bij een parkeerplaats op 
de Prinsesseweg. Een van de verachten kon direct 
worden aangehouden door gealarmeerde politie-
agenten, de tweede werd in de omgeving aange-
houden. De partijen hadden eerder al ruzie gehad 
bij een uitgaansgelegenheid in het centrum. Daar 
waren zij door een getuige gescheiden en wegge-
lopen. Toevallig kwamen zij elkaar weer tegen bij 
de parkeerplaats waarna de Britten het slachtoffer 
sloegen en toen hij op de grond lag ook nog trapten. 
Het slachtoffer is voor behandeling van zijn verwon-
dingen naar een ziekenhuis vervoerd.

Aanhoudingen na diefstal
Door de politie zijn zondagmiddag drie verdachten 
aangehouden op de Boulevard de Favauge. Het gaat 
om drie Chilenen: één van 20 en twee van 27 jaar 
oud, zonder vaste woon- of verblijfplaats. Zij worden 
ervan verdacht diverse goederen op het strand van 
verschillende mensen te hebben gestolen. Van som-
mige goederen konden de rechtmatige eigenaren al 
worden getraceerd. Van een aantal ook niet. Mensen 
die toen het slachtoffer van diefstal op het strand zijn 
geweest, worden verzocht daarvan aangifte te doen. 
Dat kan ook via internet.

De drie Chilenen worden afgevoerd                           foto: Jan v.d. Meer

Het eerste ‘mierennest’     foto: Chris Schotanus
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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)

Martine Joustra 40 jaar

Martine Joustra, onder an-
dere vrijwilligster van het 
Rode Kruis en de stichting 
Zandvoortse Vierdaagsen, is 
vorige week vrijdag 40 jaar 
geworden en dat heeft ze 
geweten. Met medewerking 
van Victor Bol en zijn versierde 
strandwagen werd zij door 
haar mede bestuursleden van 
het Rode Kruis afgehaald en 
via het dorp naar het strand 
gebracht waar ze onder an-
dere door de Zandvoortse 
Reddingsbrigade onder han-
den werd genomen. Het wa-
ren niet de enige activiteiten 
die haar vrienden voor haar in 
petto hadden. Ze is er vier da-
gen mee zoet gehouden. Van 
harte gefeliciteerd!

Gesloten
Hoewel de VVV dit seizoen 
alleen nog maar een receptie 
en informatiefunctie heeft, 
blijft de service naar de toerist 
toch heel belangrijk. Echter de 
dienstverlening om de bad-
plaats te promoten wordt 
wel erg klein nu het kantoor 
zowel op zaterdag én zondag 
gesloten is. Dit is geen goede 
zaak voor een badplaats die 
wil bruisen.

Dansvoorstellingen
Op zaterdag 24 mei geeft 
Studio 118 twee dansvoor-
stellingen in de stadsschouw-
burg Velsen! Het programma 
heet ANDERS. Er is bewust 
voor deze naamgeving ge-
kozen omdat alles anders is 
dan normaal. Dit keer niet 
één voorstelling van drie 
uur maar twee voorstellin-
gen van 1.15 uur. Verder zijn 
er 100 kaarten beschikbaar 
gesteld voor KIKA kinderen 
kankervrij. Het programma 

van de avonden wordt 
door Lizzy Hennequin 
gepresenteerd met zang 
van Joyce Vastenhouw. 
Tevens zijn de voorstellin-
gen voor Conny Lodewijk 
bijzonder omdat dit haar 
laatste grote productie zal 
zijn. Ze blijft wel aanwezig 
maar heeft gekozen voor 
het management, mode-
shows en strand objecten. 
Rachel Manuputti zal de 
taak van Conny verder 
overnemen. 

Engels
Een Engelsman die verliefd is 
op Zandvoort. Op een speci-
ale website, www.zandvoort-
holland.com, geeft hij een 
zeer uitgebreid toeristisch 
kijkje op Zandvoort. Stephen 
Caudle is overigens een ech-
te Zandvooort-fan want hij 
komt al ruim een kwart eeuw 
in zijn vakantie naar onze 
woonplaats. Caudle ontpot 
zich op zijn website als een 
echte toeristische propagan-
dist want hij geeft zeer ruime 
informatie over recreatie, res-
taurants, sportfaciliteiten en 
dagtrips vanuit Zandvoort. 
Ook staan er een groot aan-
tal antieke ansichtkaarten 
op de site. Mogelijk dat deze 
Zandvoort propagandist een 
waardering voor zijn propa-
ganda kan ontvangen.

De IJsprijs valt in 
Zandvoort
De IJsprijs van de Postcode 
Loterij is in Zandvoort geval-
len. Alle deelnemers aan de 
loterij, waarvan het lotnum-
mer begint met wijkcode 
2041 vallen in de prijzen. Dat is 
dus in één keer een hele wijk 
in de prijzen met in totaal 
2.943 loten. Iedere winnaar 
wint voor elk lot waarop hij 
of meespeelt met de loterij, 
in de trekking van maart, een 
beker met een halve liter Ben 
& Jerry’s ijs. De winnaars krij-
gen binnenkort een bon in de 
bus en kunnen daarmee van 
10 mei tot en met 25 mei bij 
Mango’s Beachbar, strandpa-
viljoen 15,  aan de Boulevard 
Barnaart, hun prijs ophalen.
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Evenementen Agenda

17
17-18

18-25
18

20-23

24-31
25

31

3-7
15
21

21-22

Week 20 • 2008
Mei
Dance Against Cancer
Grootste Groene Proefrit 
(autoclubs evenement) Circuit 
Week van de Zee 
Kerkpleinconcert Protestantse Kerk 
Fiets 4-daagse Stichting 
Zandvoortse 4-daagse
Week van de Zee Cultureel evenement
Voorjaarsmarkt Festivalmarkt, 
centrum 
Jubileum 60 jarig bestaan 
Circuit Park Zandvoort 

Juni
Wandel 4-daagse Zandvoort 
Kerkpleinconcert Protestantse Kerk 
Muziekfeest Stichting ZEP
Truckfestival Circuit  

Klaas Koper opnieuw in de prijzen

Uitzending raadsvergadering wordt ‘opgepimpt’

Twee Zandvoortse vrijwilligers in het zonnetje gezet

Het is natuurlijk geen gemeen-
goed dat er schorsingen zijn 
maar die kunnen natuurlijk 
voor de luisteraar wel verve-
lend zijn. Daarom gaan een 
paar enthousiaste medewer-

Onder de 11 deelnemende om-
roepers was er dit keer een 
dame: Lidia Kuiper uit Capelle 
a/d IJssel. Zij is van oorsprong 
standwerkster op markten en 
heeft daarbij grote successen 
behaald. Koper heeft met haar 
onderhandeld om ook op het 
concours in Zandvoort te ver-
schijnen. Hij moest in de noord 
Gelderse stad overigens Peer 
Witzel uit Alphen a/d Maas, en 
Henk v.d. Nieuwenhuizen uit 
Oisterwijk voor laten gaan. Alle 
drie de prijswinnaars kregen 
een model van een Elburgse 
botter mee naar huis. Kuiper 
werd uiteindelijk 7e en liet 
een aantal gerenommeerde 
omroepers achter zich, een 
belofte voor de toekomst.

kers van ZFM deze uitdaging 
aan. De verbinding met het 
raadhuis gaat de eerste keer 
nog via de mobiele telefoon, in 
de tijd tussen de komende ver-
gadering en de eerstvolgende 

daarna, gaat de technische 
dienst van onze lokale om-
roep testen of er ook met een 
mobiele zender, gewerkt kan 
worden. Als dat kan, zal het 
het geluid ten goede komen. 
De eerste ‘opgepimpte’ uitzen-
ding is vandaag donderdag 15 
mei vanaf 19.30 uur. In de stu-
dio zullen Don de Grebber en 
Jaap Koper het woord voeren, 
Joop van Nes zal in het raad-
huis aanwezig zijn.

Van l. naar r.: Klaas Koper, Peer Witzel en Henk v.d. Nieuwenhuizen

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

Dorpsomroeper Klaas Koper heeft weer een podiumplaats be-
reikt tijdens een concours voor stads- en dorpsomroepers. On-
danks dat de luide stem van Koper niet optimaal functioneer-
de, behaalde hij in Elburg toch een verdienstelijke 3e plaats.

ZFM gaat de live uitzendingen van de raadsvergadering ‘op-
pimpen’. Waar normaal tijdens een schorsing de luisteraars 
muziek werd aangeboden, gaan nu twee presentatoren in de 
studio en een verslaggever in het raadhuis het besprokene 
analyseren en uitleggen.

Afgelopen donderdag werd in de Zandvoortse Agathakerk een 
aantal vrijwilligers in het zonnetje gezet. Zij zetten zich al vele 
jaren als vrijwilliger in voor de actie Sam’s Kledingactie voor 
Mensen in Nood. Onder hen waren ook de Zandvoortse dames 
Diny Warmerdam en Sandra Kluyskens die al tientallen jaren 
in Zandvoort de kledinginzameling twee keer per jaar orga-
niseren.

Beddenjongens gezocht
die van aanpakken weten.

Lijkt het je leuk om bij ons te
komen werken kom dan eens langs.

Voor informatie: 023-5713200
www.beachclubtien.nl 

Informatie over werkzaamheden aan het spoor

In mei voert ProRail werkzaamheden uit aan het 

spoor in uw gemeente Zandvoort op het emplace-

ment.

Wij werken van maandag 19 mei op dinsdag 20 mei 

tussen 00.00 uur en 06.00 uur.

Wij gaan de ligging van de sporen corrigeren. 

De overlast die u van de werkzaamheden kunt 

ondervinden bestaat uit geluidsoverlast door het 

gebruik van klein mechanisch (tril-)gereedschap 

en een aggregaat. 

’s Nachts wordt de werkplek fel verlicht.

Voor overlast bieden wij u bij voorbaat onze 

excuses aan. Als u naar aanleiding van de werk-

zaamheden vragen of klachten heeft, kunt u 

ProRail tijdens kantooruren bereiken via telefoon-

nummer 0900 - 776 72 45 (0900-PRORAIL; € 0,20 

per minuut). U kunt ook een e-mail sturen naar 

publiekscontacten@prorail.nl. 

Over onverwachte werkzaamheden, als gevolg 

van storingen of ongevallen kunnen wij u helaas 

niet vooraf informeren.

Zin om te sporten?
kijk op 

www.sportinzandvoort.nl

I
Smaakvol eten

II
lekker drinken

III
gezellig Samenzijn 

IV
genieten van het leven

Wij zoeken spontane jongens en meiden voor in 
de bediening of keuken. Ben je geïnteresseerd 

en lijkt het je leuk bij ons te werken??? 
Bel dan onderstaand telefoonnummer en 

vraag naar Peter of Bas. (ervaring gewenst)

kerkstraat 27 - tel: 0235712537
www.deviergeboden.hyves.nl 

Wij zijn op zoek naar 
part-time medewerkers en

vakantie krachten m/v
per direct vanaf 16 jaar

Haltestraat 16 tel 023-5716204

Op 30 en 31 mei a.s. wordt 
weer de halfjaarlijkse kleding-
actie voor Sam’s Kledingactie 
gehouden. Afgelopen jaar 
vierde Sam’s Kledingactie haar 
40-jarig bestaan en is daar-
mee één van de oudste cha-
ritatieve kledinginzamelaars 
van Nederland. Bij de inzame-
ling wordt zij ondersteund 
door ruim 1.000 vrijwilligers. 
De opbrengst van de ingeza-
melde kleding komt ten goede 
aan de noodhulpprojecten van 
Cordaid Mensen in Nood. Ook 
in 2008 gaat het grootste deel 
van de opbrengst naar een 

voedselzekerheidsprogramma 
in oostelijk Kongo. Met circa 
15 zakken kleding kan een on-
dervoed kind worden gehol-
pen en ontvangt de familie 
een maand lang eten! Voor 
meer informatie over Sam’s 
Kledingactie en de gesteunde 
projecten kunt u kijken op 
www.samskledingactie.nl.

Inzameling in Zandvoort: 
U kunt op vrijdag 30 mei tus-
sen 19.00 uur en 20.00 uur 
draagbare kleding, schoeisel 
en huishoudtextiel in geslo-
ten zakken brengen naar: 

Agathakerk aan de Grote 
Krocht 45 of de Gereformeerde 
Kerk aan de Julianaweg.

In Huize A.G. Bodaan in 
Bentveld, het Huis in de Duinen 
en het voormalig Huis in ’t 
Kostverloren kunt u de zak-
ken kleding deze vrijdag voor 
18.00 uur in de hal neerzetten. 
Begin van de avond worden de 
zakken opgehaald.

Op zaterdag 31 mei kunt u 
tussen 10.00 uur en 12.00 
uur terecht bij: de Agathakerk 
en de Antoniuskerk aan de 
Sparrenlaan in Aerdenhout.
De organisatie verzoekt u 
vriendelijk om gedurende het 
jaar dat er geen inzamelings-
actie is, geen kledingzakken bij 
de deuren van de Agathakerk 
te plaatsen! Houdt u deze 
zakken alstublieft vast tot de 
eerstkomende actie.

Zie pagina 10 
voor 

programma
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door Erna Meijer

Groot dansfeest
 voor Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis

Protestants kerkkoor 70 jaar jong

Komende zaterdag zullen de strandpaviljoens Skyline, Bruxel-
les en Mango’s Beachbar het centrum zijn voor dansend Ne-
derland. Een groot dansfeest staat in het teken van Dance 
Against Cancer dat geld inzamelt voor het Nederlands Kan-
kerinstituut – Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) 
in Amsterdam. Het feest is gratis voor iedereen toegankelijk 
en begint om 16.00 uur.

Afgelopen zondag, eerste pinksterdag, werd tijdens een spe-
ciale eredienst het feit herdacht dat het Protestants kerkkoor 
70 jaar geleden werd opgericht. De hele dienst draaide om het 
getal 70 en ademhalen. Het koor is overigens naarstig opzoek 
naar jong bloed want de gemiddelde leeftijd van de koorleden 
is misschien wel hoger dan die van het feestvarken.

Het idee voor Dance 
Against Cancer komt van 
een aantal betrokken 
mensen die zich actief 
willen inzetten voor het 
nieuwe label van het NKI-
AVL: het label ViVe! Met 
Vive! wil het NKI-AVL een 
concrete bijdrage leveren 
aan de revalidatie en na-
zorg van patiënten met 
kanker. Dankzij kankeron-
derzoek genezen steeds 
meer mensen van kanker 
of leven langer met kanker. 
Deze mensen willen en kun-
nen vaak Vitaal Verder. ViVe! 
helpt hen daarbij op weg.

Revalida tie
Veel mensen hebben na hun 
behandeling enige vorm van 
revalidatie of nazorg nodig. 
Dat kan bestaan uit het laten 
aanmeten van een neuspro-
these, opnieuw leren slikken 
of ruiken, een bepaalde vorm 

Dominee Jac Verwijs opende 
de dienst met het feliciteren 
van het koor dat al veertig 
jaar onder leiding staat van 

van fysiotherapie of het vol-
gen van een workshop ‘Goed 
verzorgd, beter gevoel’ waar 
schoonheidsspecialisten, 
kapsters en vrijwilligers tips 
en adviezen gegeven over 
uiterlijke verzorging. ViVe! is 
daarnaast een kenniscentrum 
waar onderzoek wordt ver-
richt naar het verbeteren van 
bestaande revalidatiebehan-
delingen en het ontwikkelen 
van nieuwe. 

dirigent Henk van Amerom en 
memoreerde dat het getal 70 
veel in de Bijbel voorkomt en 
een volmaakt getal is.

Bekende DJ’s
Uit je DAC, (= Dance Against 
Cancer) wordt gehouden bij 
de bovenvermeldde strand-
paviljoens aan de Boulevard 
Barnaart die voor die gele-
genheid speciaal worden 
ingericht. Op verschillende 
podia zijn verschillende acts 

te zien en te beleven. 
Op het programma 
staan een groot 
aantal live acts van 
onder andere Jeroen 
van der Boom, Van 
Velzen, Shane Shu 
en Hip (Eddy Zoey). 
Deze worden afge-
wisseld door verschil-
lende DJ’s als Gijs 
Staverman, Jeroen 
Kijk in de Vegte, 
Gerard Ekdom, Henk 
Jan Smits, Wouter 

van der Goes, Rob Boskamp en 
Edwin Diergaarde die ervoor 
zorgen dat iedereen uit hun 
‘DAC’ kan gaan. Naast de DJ’s 
en de artiesten, die belange-
loos optreden, is er nog meer 
te doen. Gedurende het hele 
programma treden straatar-
tiesten op, is er een Intensive 
Care Bar met speciale cock-
tails en is er een ‘fun’ casino 
waar deelnemers mooie prij-
zen kunnen winnen.

De gehele dienst was gelar-
deerd met muziek van zowel 
het koor, dan wel ondersteund 
door pianospel, dan weer door 
het prachtige geluid van het pas 
gerenoveerde Knipscheerlorgel, 
dat bespeeld werd door H. 
Bartling, alsook door medewer-
king van sopraan Wieke Ubels, 
die de aria uit Pfingstcantate 
van Johan Sebastiaan Bach 
prachtig vertolkte, en een 
strijkkwartet. Samen maakten 
het koor en de muzikale gas-
ten van het hoogtepunt van de 
dienst, de cantate Jesu meine 
Freude van de Deens-Duitse 
componist Dietrich Buxtehude, 
met recht een hoogtepunt dat 
door de kerkgangers met een 
welverdiend applaus werd ge-
eerd. Na afloop van de dienst 
maakten velen van de gelegen-
heid gebruik om het jarige koor, 
zijn voorzitter Wim Hellemans 
en dirigent Henk van Amerom 
te feliciteren.

Op de Grote Krocht vindt u sinds 1 augustus 2006 bij Marco 
en Irene (de Goede) niet alleen alle zaken die met het schoen-
makerswerk te maken hebben, maar ook een enorme collectie 
tassen en koffers.

Marco: “Al in de zesde klas van 
de lagere school wist ik, dat ik 
in het schoenherstellersvak, 
zoals dit officieel heet, wilde. 
Ik moet met mijn handen 
kunnen werken en kan daar 
ook mijn creativiteit in kwijt 
kunnen. Dat zit duidelijk in de 
genen, want al de grootvader 
van mijn opa beoefende dit 
beroep uit!” Via de school in 
Rotterdam en het leerlingwe-
zen, want de beste opleiding 
is toch de praktijk, zit Marco 
nu al bijna twintig jaar in het 
vak. Eerst bij werkgevers in 
Amsterdam en Nieuw Vennep, 
maar na zes jaar durfde hij het 
aan om in Hillegom een eigen 
bedrijf te starten. Toch bleef de 
geboren Zandvoorter naar ons 
dorp verlangen en toen twee 
jaar geleden de gelegenheid 
zich aanbood om op een prima 
stek een winkel te beginnen, 
greep hij die met beide han-
den aan.

Bij deze meesterschoen-
maker, aangesloten bij het 
schoenmakersgilde, kan de 
klant meer verwachten dan 
het gebruikelijke hakken en 
zolen vernieuwen. Voor de be-
tere schoenmerken zoals van 
Bommel, Van Lier of Avang 
worden de originele materia-
len gebruikt, waarvoor hij pas 
toestemming kreeg na een 
apart examen. Reparatie van 
leren jassen is ook mogelijk; 
het oprekken, ritsen inzetten, 
verbreden en zelfs innemen 
van laarzenschachten is voor 
Marco geen probleem. Ook 
voor reparatie van paardrij-

laarzen kunt u bij hem terecht. 
Een goede tip: mocht de kleur 
van uw nog goede schoenen 
niet meer bij uw outfit passen, 
dan verft deze bijzonder klant-
vriendelijke ondernemer ze in 
de gewenste tint.

Uiteraard zijn alle producten 
voor het onderhoud van uw 
schoenen in de ruime winkel 
voorradig, maar er is tevens 
een uitgebreid assortiment in 
ondersteunende zooltjes voor 
de (Nordic walking-) wan-
del- en sportschoen. Sleutels 
bijmaken kan natuurlijk ook. 
Wat echter bij Shanna’s (de 
naam van de dochter) onmid-
dellijk opvalt, is de collectie 
tassen, waarvoor Irene als in-
koopster verantwoordelijk is. 
Bekende merken, voor zowel 
een klassiek als sportief doel, 
als Bulaggi, Björn Borg, Tommy 
Hilfiger, Kipling, Claudio Ferrici 
en de zeer betaalbare leren 
tassen van Vilenca zijn volop 
aanwezig. De leuke strandtas-
sen van Miss June zijn beslist 
de aanschaf waard en de kof-
fers van het merk Titan garan-
deren een zorgeloze vakantie. 

Shanna’s is maandag ge-
opend van 13.00 – 18.00 uur; 
van dinsdag t/m vrijdag van 
08.30 – 18.00 uur en op za-
terdag van 08.30 – 17.00 uur. 
In de zomermaanden zijn 
Marco en Irene ook op zon-
dag van 12.00 – 17.00 uur voor 
de klanten beschikbaar. Grote 
Krocht 23, 2042 LT Zandvoort, 
023-5735002. Meer informatie: 
www.shanna-s.com.

Shanna’s

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:
• 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;
•	 Gratis hypotheekadvies;
•	 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

Van Lennepweg 105  Zandvoort Van Galenstraat 74  Zandvoort

Vraagprijs: 
€ 274.500,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 224.500,- k.k.

Kochstraat 5  Zandvoort Van Speijkstraat 2-59  Zandvoort

Vraagprijs: 
€ 279.000,- k.k.

•	 Royale	(110	m²),	uitstekend	onderhouden	5-kmr		
maisonnette	met	balkon	op	het	zuiden!

•	 Gelegen op de 1e en 2e (hoogste) verdieping van een klein 
app. complex;

•	 Gesitueerd op een rustige lokatie in Zandvoort Noord, op  
5 minuten fietsafstand van het strand en op 200 mtr afstand 
van winkels;

•	 1e verdieping: zonnige living met fraaie eikenhouten vloer, 
sierhaard en toegang tot balkon, moderne landelijke open 
keuken vzv div. inbouwapp.;

•	 2e verdieping: 3 slaapkamers, inloop kledingkast, ruime 
moderne badkamer vzv ligbad, wastafelmeubel en 2e toilet, 
was-/droogruimte;

•	 Het balkon is op het zuiden gelegen en voorzien van markiezen;
•	 Dit is royaal wonen in een rustige woonomgeving!
•	 Woonoppervlakte ca. 110 m², inhoud ca. 275 m³.

•	 Uitstekend	onderhouden	3-kmr	maisonnette	met		
	 2	dakterrassen,	balkon	en	privé	parking!

•	 Wijds uitzicht over de Zandvoortse duinrand en “Park Duijnwijk”;
•	 Gesitueerd op de 1e en 2e (hoogste) verdieping van het in 2000 

opgeleverde “La Spezia 2”;
•	 1e verdieping: o.a. ruime living met opensl. deuren naar balkon, 

licht eiken laminaatvloeren, verbinding naar moderne open keu-
ken (vzv div. hoogwaardige inbouwapp.) en sfeervolle eetkamer 
met opensl. deuren naar Frans balkon, modern toilet met fontein, 
was-/droogruimte; 

•	 2e verdieping: 2 (optie 3) slaapkamers, royale, moderne badkamer 
met o.a. ligbad, doucheruimte, wastafelmeubel en 2e toilet;

•	 2 dakterrassen (oosten en westen) beslaan volle breedte van woning;
•	 Privé parking en berging in ondergelegen parkeergarage;
•	 Woonoppervlakte ca. 100 m², inhoud ca. 260 m³.Vraagprijs: 

€ 298.000,- k.k.

Frans Zwaanstraat 44  Zandvoort Willem Draijerstraat 23  Zandvoort

Vraagprijs: 
€ 389.000,- k.k.

•	 Halfvrijstaande	50-er	jaren	woning	met	o.a.	garage,		
oprit	voor	meerdere	auto’s	en	vrij	uitzicht	over	de		
“Amsterdamse	Waterleidingduinen”!

•	 Gelegen op een perceel van 319 m² eigen grond met een ca. 15 
meter diepe achtertuin!

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

•	 Royale living vzv eiken parketvloer, div. raampartijen en opensl. 
deuren naar de tuin, keuken met toegang tot de achtertuin, toilet 
met fontein, 3 slaapkamers op 1e verdieping, badkamer vzv ligbad, 
douchecabine, wastafelmeubel en 2e toilet, 4e slaapkamer op zolder;

•	 Voortuin op het zuiden en een besloten achtertuin op het noorden 
met 2 terrassen;

•	 Een gezellig woonhuis op een geliefd stukje Zandvoort!
•	 Woonoppervlakte ca. 140 m², perceel 319  m², inhoud ca. 325 m³.

•	 Halfvrijstaande	woning	met	o.a.	4	slaapkamers,	oprit	
voor	2	auto’s,	garage	en	riante	tuin	rondom!

•	 Gelegen op steenworp afstand van de Waterleidingduinen in 
Zandvoort Zuid;

•	 Beg. grond: o.a. hal, toilet met fontein, living met schuifpui naar 
achtertuin, toegang tot semi-open keuken met toegang tot 
achtertuin;

•	 1e verdieping: 3 slaapkamers, badkamer vzv doucheruimte en 
wastafel;

•	 2e verdieping: 1 ruime zolderkamer met dakkapel aan oostzijde; 
•	 Voortuin op het westen, zijtuin en achtertuin op het oosten met 

stenen schuur en achterom;
•	 Een woning in een rustige woonomgeving in Zandvoort Zuid!
•	 Woonoppervlakte ca. 110 m², perceel 280 m², inhoud ca.  

280 m³.Vraagprijs: 
€ 525.000,- k.k.

NIEUW NIEUW

NIEUW NIEUW

NIEUW NIEUW
•	 Moderne	nieuwbouw	3-kmr	hoekmaisonnette	met	terras	

op	zuiden	aan	de	rand	van	“Park	Duijnwijk”!

•	 Op steenworp afstand van station en strand en op loopafstand  
van het centrum van Zandvoort;

•	 Bovenverdieping: o.a. fraaie antieke houten vloerdelen,  
2 slaapkamers, nette badkamer met doucheruimte, wastafel  
en toilet, vide met trap naar...;

•	 Benedenverdieping: o.a. portugees marmeren vloeren vzv  
vloerverwarming, bijzonder vormgegeven, zonnige living  
(ca. 5 X 5,4 mtr) met o.a. zitgedeelte met zicht op het terras,  
doorkijk naar vide en verbinding naar moderne open keuken, 
berging, 2e toilet met fontein;

•	 2e berging in de ondergelegen parkeergarage;
•	 Het besloten terras (ca. 18 m²) is gelegen op het zuiden!
•	 Woonoppervlakte ca. 90 m², inhoud ca. 235 m³.

•	 Stijlvol	3-kmr	appartement	met	zeer	ruim	balkon	op	het	
zuiden	direct	aan	de	boulevard!

•	 Gelegen op de 4e woonlaag van het recent volledig gerenoveerde 
app. complex “Livorno”;

•	 Zonnige living (zuid ligging) met fraai zeezicht en verbinding 
naar aangrenzende slaapkamer (afsluitbaar) met schuifpui naar 
balkon, moderne keuken vzv div. inbouwapparatuur, badkamer 
vzv ligbad en wastafel, 2e slaapkamer, modern toilet met fontein, 
was-/droogruimte;

•	 Het appartementencomplex beschikt over een liftinstallatie;
•	 Gestuukte wanden en plafonds, nieuwe zonwering, nieuwe 

schuifpui;
•	 Appartement verkeert in een uitstekende staat van onderhoud: 

om zo te betrekken!
•	 Woonoppervlakte ca. 70 m², inhoud ca. 180 m³.

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

Het koor onder leiding van Henk van Amerom
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Rolling onderdeel was van een 
gigantisch bevrijdingsfeest in 
Zandvoort.

In de tabak
Na de Wilhelminaschool was 
zijn beroepskeuze timmerman. 
Hij ging naar de L.T.S. maar 
deze keuze pakte verkeerd uit. 
Ton had in plaats met zijn han-
den te werken meer affiniteit 
voor de handel. Na een aantal 
baantjes bracht een badgast, 
meneer Abels die bij de familie 
huurde, uiteindelijk de oplos-
sing. Door dit aanbod veran-
derde de levensloop van Ton. 
Als stagiaire ging hij werken 
bij de groothandel in ruwe ta-
bak te Amsterdam en maakte 
kennis met de sigarenbranche. 
Ondertussen ontdekte Ton dat 
je niet zonder diploma’s kunt 
en volgde in de avonduren een 
MULO opleiding. Om een lang 
verhaal kort te maken: Ton 
werd via, via, de jongste verte-
genwoordiger van Nederland 
in de sigarettenbranche. De 

trein en fiets werden ingeruild 
voor een auto en zijn droom 
werd eindelijk verwezenlijkt. 
Na enkele fantastische jaren 
kreeg Ton een aanbod om 
een eigen zaak op de Tolweg 
in Zandvoort te beginnen. 
Inmiddels was Ton getrouwd 
en had een dochtertje. Maar 
het huwelijk liep op de klippen 
en Ton moest door omstandig-
heden zijn zaak na 6 maanden 

alweer verkopen. Goede raad 
was duur, hoe verder?

Doorzetter
In 1984 kocht hij, na 

veel omzwervingen, 
samen met zijn hui-
dige vrouw Ellen 
Reemeijer, een 
postagentschap in 
Hoofddorp. Mede 

door de vele bero-
vingen verkochten 

ze de zaak in 1991. 
Deze berovingen heb-

ben een negatieve in-
druk bij Ton veroorzaakt. 

Maar Ton zou Ton niet zijn als 
hij bij de pakken neer ging zit-
ten. Hij solliciteerde bij een 
cateringbedrijf waar hij tot 
zijn 60e jaar als assistent-
chef werkte totdat hij met 
de kerst een bultje ontdekte. 
Zijn lymfklieren waren door de 
kanker aangetast en hij werd 
onmiddellijk geopereerd. Vele 
jaren ging het redelijk goed 
maar zijn gezondheid nam af 
en hij moest een zware beslis-
sing nemen. Na de rit in 2007 
in Normandië verkocht hij zijn 
Dodge en Jeep. Maar ondanks 
alles heeft Ton weer een nieu-
we invulling gevonden. Zijn 
passie voor legervoertuigen 
heeft hij ingeruild voor vlieg-
tuigen uit de WOII. Ton is nu 
actief bij Stichting Crash die 
straks van Lisserbroek naar het 
Fort Aalsmeer in Rijsenhout 
gaat verhuizen. Als de uit-
slagen van de scan goed zijn 
dan is Ton over een poosje in 
het luchtoorlog- en verzets-
museum ’40-’45 aanwezig. 
Dorpsgenoot Ton is een bevlo-
gen man maar ook een door-
zetter. Keep Them Rolling!

Dorpsgenoten
Ton van der Reijden

Tekst en foto Nel Kerkman

In de begindagen van de oorlog werd Ton van der Reijden in 
Leiden geboren. Zijn hobby (daarover straks meer) heeft onbe-
wust met de oorlogsjaren te maken. Hij is zeer geïnteresseerd 
in de Tweede Wereldoorlog en in zijn boekenkast staan diverse 
dikke boeken over dit onderwerp. Samen met zijn vrouw Ellen 
wonen ze met hun twee mooie katten op een bovenetage in 
het centrum van Zandvoort. Daar vertelt Ton het verhaal over 
zijn grote passie WOII en zijn binding met Zandvoort.

Enkele flinke regenbuien
Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 20 18 18 18

Min 13 11 11 11

Zon 35% 30% 35% 45 %

Neerslag 55% 50% 60% 15% 

Wind no. 3-4 noord 4 nnw. 4 noord 4

Een prachttijd natuurlijk 
voor de strandpaviljoenhou-
ders, die al meer strandda-
gen mochten noteren dan 
in menige (totale) zomer uit 
de jaren tachtig. Qua tempe-
ratuur zitten we ook op een 
hoge positie met een derde 
plaats tot op heden. Op on-
geveer zes dagen op rij werd 
het in Zandvoort meer dan 
25 C°. In mei 2000 (de maand 
van de vuurwerkramp 
Enschede) was het nog war-
mer met zelfs ruim tien zo-
merse dagen op rij. Juni werd 
toen ook zeer goed, waarna 
de zomer prompt instortte 
en het nauwelijks nog goed 
kwam met het weer.

Niet in de laatste plaats valt 
de droogte op momenteel, 
die in een deel van Nederland, 
ook in april al, actueel is. Zo 
een zeldzaam zonovergoten 
en droog weerbeeld (voor 
onze begrippen) komt wat 
frequenter voor in Zuid-
Portugal en in Zuid-Frankrijk. 
Juist daar was het de afgelo-
pen week vaak hondenweer 
met zondvloedachtige re-
gensommen.

Het zeer solide hogedrukge-
bied, dat zich voornamelijk de 
afgelopen anderhalve week 
ten noorden van Nederland 
positioneerde, wordt mo-
menteel aangevreten door 

storingshaarden vanuit het 
zuiden en ook vanuit het 
noorden, waar koude lucht 
van de Noordpool is komen 
afzakken.

Deze donderdag is de bui-
enkans groot te noemen en 
zijn de eerste pittige buien 
mogelijk. Zeer bruikbaar 
voor de kurkdroge natuur. 
Op vrijdag en vooral zater-
dag vallen er ook nog enkele 
buien en levert het kwik 
met vaak bewolkte condi-
ties gevoelig in en halen 
we de 20 C° sinds lange tijd 
niet meer. Puik strandweer 
is het dan eens een keertje 
niet. In totaal kan er circa 
10-15 millimeter regen val-
len op de meeste plaatsen 
in Kennemerland.

Vanaf het weekeinde krij-
gen we een fase die waar-
schijnlijk een (kleine?) 
week gaat duren, met licht 
wisselvallig weer en zeer 
behoorlijke temperaturen, 
zodat we kunnen spreken 
van een groeizaam weer-
type. Waarschijnlijk wordt 
deze maand totaal circa 
twee graden te warm, de 
verwachte temperatuuront-
wikkeling voor de komende 
tien dagen alvast incalcu-
lerend.
 
Weerman Marc Putto

De mediterraan aandoende voorzomer, zoals deze zich zel-
den openbaart begin mei, is vandaag voorbij en we nemen 
geleidelijk afscheid van een volstrekt unieke periode. Het 
begin van mei was nog nooit zo zonnig met in het Holland-
se kustgebied van 1 tot en met 10 mei ruim 136 uren zon!

Jeugdjaren
Samen met zijn ou-
ders kwam Ton van-
uit in 1945 Leiden 
naar Zandvoort. 
Zijn vader had 
gereageerd op 
een oproep van 
de gemeente 
Zandvoort en 
werd als gasfitter 
aangesteld. Het 
gezin betrok een 
huurwoning in de 
Marisstraat waar zijn 
zuster werd geboren. 
Omdat het gezin jaren la-
ter naar de Jac. P. Thijsseweg 
verhuisde, kwam Ton in con-
tact met Rob Slotemaker 
die aan het einde van die 
straat een slipschool had. 
Ton was helemaal verkocht 
en haalde zijn Nederlandse 
licentie. In zijn Cooper heeft 
hij enkele jaren meegere-
den met de Nederlandse 
Kampioenschappen. Vanwege 
de vele ongelukken tijdens de 
race’s besloot Ton te stoppen. 
Maar zijn liefde ‘voor alles wat 
rijdt’ bleef. Zijn interesse werd 
verlegd naar de militaire voer-
tuigen en hij kocht zijn eerste 
legervoertuig: een jeep. Zijn 
hobby “zeg maar verslaving” 
werd geboren. Ton werd lid 
van de vereniging Keep Them 
Rolling waar hij (30 jaar!) zich 
inzette voor allerlei activitei-
ten. Zo organiseerde hij de 
strandritten van IJmuiden 
naar Scheveningen en zorgde 
dat de hele karavaan via een 
omweg naar Nieuw Unicum 
kwam. Een geweldige beleve-
nis was de intocht in 1985 waar 
de vele oude legervoertuigen 
en motoren van Keep Them 

                  Ton van der Reijden

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

Actieve makelaardij
tegen scherp tarief!

Rob Greeven Timo Greeven

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

Woning verkopen? Kies voor de Actieve Makelaar!

Vraagprijs: € 325.000,= k.k.

Deze ideale gezinswoning met liefst 4 slaapkamers 
is in 1998 geheel nieuw opgebouwd en verkeerd in 
uitstekende staat van onderhoud! Werkelijk alles is 
vernieuwd! Van de spouwmuren tot aan het elektra  
en van de vloeren tot en met het dak. Kortom dit is  
een nieuwbouw woning met een zonnige achtertuin 
 op het zuid-oosten met een achterom.

• Extra ruimte door twee dakkapellen op de 2e etage;
• Parkeermogelijkheden in de directe omgeving;
• Gelegen in kindvriendelijke woonomgeveving;
• Woonopp. ca. 105 m2, perceelopp. 100 m2.

Zandvoort

Helmerstraat 24

Vraagprijs: € 625.000,= k.k.

Op een gewilde locatie in het groene hart van  
Zandvoort ligt op een fraaie locatie deze vrijstaande 
villa. Het woonhuis beschikt over 2 slaapkamers,  
2 badkamers en een inpandige garage met oprit en 
een fijne tuin. Op deze heerlijk rustige plek is het  
fantastisch genieten van de natuur en wonen in uw 
villa!

• Fraaie en rustige woonomgeving in het groene hart;
• Vrijstaande villa met inpandige garage en ruime 

oprit;
• Voor-, zij- en achtertuin op het zuiden;
• Woonopp. ca.120m2  excl. garage, perceelopp. 340 m2.

 
Zandvoort

Julianaweg 22

Vraagprijs: € 299.000,= k.k.

Dit charmante hoekhuis is gelegen in het centrum van 
Zandvoort, maar toch in de luwte. Het  beschikt over  
4 slaapkamers en een heerlijk beschutte achtertuin op 
het zuiden mét achterom! 
De woonkamer beschikt over een fraaie houten vloer 
en de open haard zorgt voor veel sfeer. De moderne 
keuken staat in een hoekopstelling en de badkamer 
is zéér verzorgd. In 2002 geheel gerenoveerd met 
o.a. nieuw elektra, nieuw stuukwerk, nieuwe keuken, 
nieuwe badkamer, nieuwe dakkapel, etc, etc.

• In 2002 geheel gerenoveerd;
• CV ketel Vaillant van 2007;
• Heerlijk beschutte tuin op het zuiden;
• Woonopp. ca. 110 m2, perceelopp. 129 m2.

 
Zandvoort

Haltestraat 74

Vraagprijs: € 219.000,= k.k.

Dit 3-kamer appartement in gebouw “Livorno” op  
de tweede etage, is gelegen aan de boulevard met  
een waanzinnig uitzicht op zee. Binnen één minuut  
genieten van het strand om heerlijk uit te waaien  
of voor een heerlijke duik in zee! Parkeren is mogelijk 
op het privé terrein. Waar wacht u nog op?

• Zonnig terras groot ca.16m2 op het zuidwesten; 
• Grotendeels voorzien van dubbelglas;
• Servicekosten bedragen € 220,= p/mnd incl. voor-

schot verwarming/water;
• Woonoppervlak ca. 80 m2 excl. terras;

 
Zandvoort

Vraagprijs: € 274.500,= k.k.

Vraagprijs: € 279.000,= k.k.

Deze zéér verzorgde HOEK maisonnette is in de  
kindvriendelijke buurt Park Duijnwijk gelegen.  
Het beschikt o.a. over een moderne woonkeuken,  
3 slaapkamers, een fraaie badkamer en een heerlijk 
zonnig terras op het westen. U kunt hier heerlijk  
vertoeven en genieten van zomerse avonden!  
In onderbouw is een privé parkeerplaats gelegen!

• Hoekappartement gelegen op een aantrekkelijke 
locatie;

• Prijs is INCLUSIEF een privé parkeerplaats in de 
onderbouw; 

• Lage servicekosten € 113,= p/m;
• Woonoppervlak ca.  110 m2, bouwjaar 2000.

Deze bijzonder goed onderhouden én halfvrijstaande 
woning is in het karakteristieke centrum gelegen.  
De woning heeft veel te bieden en het moet zeker 
van binnen gezien worden! Het beschikt o.a. over een 
sfeervolle woonkamer, een moderne open keuken,  
3 slaapkamers, een fraaie badkamer en een knusse 
patio met privacy. Het is in 2001 geheel gerenoveerd.                                             

• Fraaie woning in populaire prijsklasse;
• Gezellige patio met werkende waterpomp;    
• Deel van het dak vernieuwd in 2006;
• Woonopp. ca.90 m2, perceelgrootte: 69 m2.

 
Zandvoort

 
Zandvoort

Ronald Ketellapperstraat 49

Nieuwstraat 13

Vraagprijs: € 199.000,= k.k.

Vraagprijs: € 389.000,= k.k.

Deze 3-kamer benedenwoning is gelegen in het  
centrum van Zandvoort. Het is v.v. een sfeervolle woon- 
en eetkamer, een ruime open keuken, 2 slaapkamers  
en een achtergelegen patio. Het woonhuis ligt op 
loopafstand van het strand, het NS-station en de 
winkels. Er is goede parkeergelegenheid in de directe 
omgeving via vergunningstelsel. Een heerlijke woning 
in het centrum van Zandvoort!

• Grotendeels voorzien van dubbel glas;
• Perfecte starterswoning in goede staat;
• Woonopp. ca. 75m2 excl. patio , slapende V.V.E.;
• Het geheel verkeert in een zeer goede staat.

Deze uitermate charmante én nagenoeg vrijstaande 
woning is gelegen in het karakteristieke centrum. 
Diverse authentieke details zijn aanwezig zoals 
bijvoorbeeld de glas-in-lood ramen, de fraaie deuren 
en de hoge plafonds. De patio doet mediterraans aan 
en biedt veel privacy en op het dakterras is het heerlijk 
genieten van de zon! De woning beschikt over 4 slaap-
kamers én een tuinhuis!

• Unieke woning met karakter;
• Het tuinhuis biedt verhuurmogelijkheden;
• Moet van binnen gezien worden;
• Woonopp. ca. 130 m2, perceelopp. 143 m2.

 
Zandvoort

 
Zandvoort

Stationsstraat 8 zw 

Schoolstraat 9 

Van Galenstraat 58

Hoek!

Hoek!

Hoek!

Karakter!

Vrijstaand!
Nieuwbouw!

Starters!

Royaal balkon!
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Programma Week van Zee 
van 24 mei tot en met 31 mei 2008

 De hele week kunt u:
• Tegen betaling van één schelp een kopje koffie drinken bij Hotel Hoogland, Westerparkstraat 5,
• Een speciaal Week van de Zee menu eten bij strandpaviljoen Take Five aan Zee,
• Kijken naar hedendaagse beeldende kunst bij strandpaviljoens Havana aan Zee, Bruxelles en 

Mango’s Beachbar (als onderdeel van de culturele fietsroute),
• Een Week van de Zee broodje eten of een bitterproeverij doen bij Café Koper, Kerkplein 6,
• Springen op het springkussen en diverse strandactiviteiten doen op het strand tussen strand-

paviljoen 9 & 10 de DUKW (amfibievoertuig uit 1943) staat hier tentoongesteld,
• Tegen gereduceerde prijs leren surfen bij Surfschool “Surf Zandvoort” bij strandpaviljoen 

Rapa Nui,
• Watersport schilderijen bekijken van Loes Hendrix in de surfshop Van den Berg Zandvoort in 

de Passage.

Zaterdag 24 mei
10:00-16:00 Schildersmarathon bij strandpaviljoen 9 Club Maritiem met di-

verse kunstenaars,
12:00  Opening van Week van de Zee voor de Rotonde, Klaas Koper roept 

om. Wie doet de eerste flessenpost? Onthulling van de DUKW?,
12:00-17:00  Demonstraties van de vrijwillige en professionele hulpdiensten 

van Zandvoort, zoals de Zandvoortse Reddingsbrigade, KNRM, 
ambulancedienst Rode Kruis, dierenambulance, brandweer en 
politie,

13:00-17:00  Zandvoorts Museum met stijlkamers en wisseltentoonstelling, 
gratis entree,

12.00-16.00   Zee, strand en Juttersmu-ZEE-um met permanente tentoonstelling, fles-
senpost en presentatie van de Zandvoortse Bomschuiten Bouwclub,

19:30- 21:30  Gered door vervoer uit het water, dia voorstelling over de DUKW 
bij strandpaviljoen 9 Club Maritiem.

Zondag 25 mei
Nationale dag van het park met diverse wandel- en fietsroutes via het Nationaal 
Park Zuid Kennemerland (ANWB),
10:00-16:00  Schildersmarathon bij strandpaviljoen 9 Club Maritiem met di-

verse kunstenaars,
10:00-20:00  Zeebraderie, grote voorjaarsmarkt in het hele centrum van 

Zandvoort,
13:00-17:00  Zandvoorts Museum met stijlkamers en wisseltentoonstelling, 

gratis entree, 
12.00-16.00  Zee, strand en Juttersmu-ZEE-um met permanente tentoonstelling, fles-

senpost en presentatie van de Zandvoortse Bomschuiten Bouwclub,
13:00 & 14:00 Folkloregroep De Wurf met kledingschouw en visafslag op het 

Kerkplein,
12:00-14:00  Vliegerdemonstratie en workshop, maak je eigen vlieger bij strand-

paviljoen 15 Mango’s Beachbar,
15:00-17:00  Muzikale Zeerovers, muzikale omlijsting van de activiteiten in het 

Juttersmu-ZEE-um door leerlingen van muziekschool New Wave.

Dinsdag 27 mei
12.00-14.00  Openbare Bibliotheek de Duinrand: open eettafel met gedichten 

van Marco Termes,
20:00-23:00  De zee, onze toekomst. Uitzending van Dutch Coast Radio van-

uit strandpaviljoen 8 Wander & Karin, met live optredens van 
Zandvoortse bluesformatie Cotton Blues Band, met onder ander 
Boudewijn Loogman en Bert Davies, en Joyce Vastenhouw.

Woensdag 28 mei
10:00-  Openbare Bibliotheek de Duinrand. Schilderen met zand, met 

eenvoudige middelen een zandmozaïek maken. Iedereen die daar 
zin in heeft, kan zelf aan de slag met zand en verf,

13:00-17:00  Zandvoorts Museum met stijlkamers en wisseltentoonstelling, 
gratis entree 

13:30-16:00  Zee, strand en Juttersmu-ZEE-um met permanente tentoonstelling, fles-
senpost en presentatie van de Zandvoortse Bomschuiten Bouwclub,

14:00-16:00  Nationale Straatspeeldag bij het Pluspunt Noord, Flemingstraat 55, 
12:00-14:00  Vliegerdemonstratie en workshop, maak je eigen vlieger bij strand-

paviljoen 15 Mango’s Beachbar,
19:00-20:00  Powerwalk, sportieve tocht vanaf strandpaviljoen 13 Skyline.

Donderdag 29 mei
10:00-15:00  Taoïstische Tai Chi demonstratie en proefles bij strandpaviljoen 

9 Club Maritime, 
13:00-17:00  Zandvoorts Museum met stijlkamers en wisseltentoonstelling, 

gratis entree, 
13:30-  Stranduitje Pluspunt/WonenPlus, voor ouderen die door immo-

biliteit niet meer zelf op het strand kunnen komen en afhankelijk 
zijn van een (strand)rolstoel, strandpaviljoen Beachclub 10,

20:00-23:00  De zee, onze toekomst. Uitzending van Dutch Coast Radio vanuit 
strandpaviljoen 8 Wander & Karin. Discussiepanel over zand, zee 
en alles wat ermee te maken heeft met onder andere oud wet-
houder Demmers.

Vrijdag 30 mei
13:00-17:00  Zandvoorts Museum met stijlkamers en wisseltentoonstelling 

gratis entree, 
09:00-12:00  Zandfort, 205 scholieren maken heuvels van zand op het strand, 

welke blijft het langst staan? Op het strand voor strandpaviljoens 
18 Thalassa, Paviljoen 19 en Paviljoen Jeroen 20,

18:30-18:00  Stranddans, dansuitvoering op het strand aan de branding bij 
strandpaviljoen 2a Safari, 

20:00- 24:00  Badseizoen openingsfeest met DJ Alex, strandpaviljoen 2a Safari,
21:00-23:00  Zing mee met Week van de Zee in Cafe Koper, Kerkplein 6,
22:30  Vuurwerk strandpaviljoen 2a Safari.

Zaterdag 31 mei
10:00-15:00  Taoïstische Tai Chi demonstratie en proefles bij strandpaviljoen 

9 Club Maritime, 
12:00-16:30  Muzikale Zeerovers, muzikale omlijsting de van activiteiten in het 

Juttersmu-ZEE-um door leerlingen van muziekschool New Wave,
12.00-16.00   Zee, strand en Juttersmu-ZEE-um met permanente tentoonstelling, fles-

senpost en presentatie van de Zandvoortse Bomschuiten Bouwclub,
13:00-17:00  Zandvoorts Museum met stijlkamers en wisseltentoonstelling, 

gratis entree 
12:00-14:00  Vliegerdemonstratie en workshop, maak je eigen vlieger bij 

Strandpaviljoen 15 Mango’s Beachbar.
19:00-  Circuit jubileumdag. Niet alleen op het circuit maar ook met his-

torische racewagens en muziek in het centrum van Zandvoort. 

Voor meer informatie over kijken, inschrijven of meedoen:
WWW.WEEKVANDEZEE.NL

Op negenjarige leef-
tijd begon hij te drum-
men en drie jaar later 
pakte hij de gitaar ter 
hand. Van 1982 tot 
1987 studeerde hij aan 
het Conservatorium 
van Hilversum. Hij 
heeft daar vooral 
les gehad van Wim 
Overgauw en studeer-
de in 1987 cum laude 
af. Hij won in 1987 De 
Loosdrecht Promotie 
Prijs. Hierdoor kon 
hij in 1988 naar New 
York om een jaar te 
studeren aan “The 
Manhattan School of 
Music”. In 1991 won 
hij de Max van Praag 
Award.

Ondertussen heeft Van der 
Grinten met vele grootheden 
uit de jazzwereld gespeeld. Om 

The Atlantic Trio werd opge-
richt in 2003 en heeft sinds-
dien zijn naam behoorlijk eer 
aangedaan: naast een groot 

er enkele te noemen; Ack van 
Rooyen, Wim Overgauw, John 
Engels maar ook met Clark 

aantal recitals in Nederland 
maakte het trio al tournees 
naar Curaçao, Aruba en naar 
diverse steden in Noorwegen 

C U L T U U R
Maarten van der Grinten bij Trio Johan Clement

Recital door The Atlantic Trio

Komende zondag, 18 mei, is het laatste concert van de serie 
2007 – 2008 van Jazz in Zandvoort in De Krocht. Het vaste 
trio, Johan Clement (piano), Eric Timmermans (contrabas) en 
Frits Landesbergen (percussie) ontvangen de bekende gitarist 
Maarten van der Grinten. Van der Grinten is al vele jaren een 
bekende en veel gevraagde gitarist.

Komende zondag is het weer tijd voor een concert in de reeks 
Kerkpleinconcerten van de stichting Classic Concerts. Voor 
u treedt op The Atlantic Trio met Vergard Nilson (viool), Bas 
Verheijden (piano) en Ansfried Plat (cello). Uitgevoerd worden 
werken van Mozart, Mendelssohn Bartholdy en Brahms.

Spreuk van de week:

???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ????????

The Atlantic Trio

Maarten van der Grinten | foto: Rob Nijpels

Marco Termes                        foto: OVM fotografie

Marco Termes
(Marco wordt gesponsord door Grand Café Danzee)

Het is niet de taak van de mens om een ander te zoeken, 
maar om zichzelf te vinden.

Het contract met de eerste Zandvoortse dorpsdichter, ‘Dich-
ter bij Zee’ Marco Termes, is door de organisatie niet ver-
lengd. Termes kreeg in april te horen dat hij niet meer hoeft 
op te treden als zodanig. Dichter bij Zee is een functie die 
door de gemeente Zandvoort in nauwe samenwerking met 
woningbouwvereniging EMM en de stichting Kunstcircus is 
opgezet.

Marco Termes 
geen Dichter bij Zee meer

Wethouder Gert Toonen 
heeft Termes in een 
persoonlijk gesprek 
van de beslissing op 
de hoogte gebracht 
en hem verzocht (nog) 
niet met het nieuws 
naar buiten te komen. 
Echter de dorpstam-
tam functioneerde ook 
nu weer naar behoren 
en het nieuws spreidde 
zich over Zandvoort 
uit.

Het contract met de 
Dichter bij Zee loopt 
van februari tot fe-
bruari. De gemeente 
is van mening dat het tijd is 
voor een nieuwe Dichter, of 
Dichteres, bij Zee. Er wordt nu 
over een selectieprocedure 
nagedacht en deze zal te zij-
ner tijd openbaar gemaakt 
worden. Toonen wenst per se 
zijn eigen informatieroute en 
tijdschema aan te houden.

Termes: “In een persoonlijk 
gesprek werd mij medege-
deeld dat de gemeente te 
zijner tijd een nieuwe Dichter 
bij Zee wil, een legitieme 
reden. Echter wat te zijner 
tijd betekend weet ik niet. 
Toonen heeft mij vriendelijk 
maar dwingend gevraagd 
mijn ‘aftreden’ niet zelfstan-
dig aan de Zandvoorters ken-
baar te maken. Waarom weet 
ik echt niet. Als mijn contract 
per februari afloopt snap ik 
ook niet dat dit pas in april 
wordt gecommuniceerd, zou 
je ook een paar maanden eer-
der kunnen doen, wel zo net-
jes.” Het zou inderdaad wat 

eleganter geweest zijn om de 
huidige Dichter bij Zee aan te 
houden totdat er een nieuwe 
gevonden zou zijn.

3 jaar lang heeft Stichting 
Kunstcircus boekhoudkundig 
de honneurs waargenomen. 
“Wettelijk (in verband met 
‘vaste en tijdelijke’ aanstel-
lingen) moest ik dus als het 
ware ‘overgeheveld’ wor-
den naar de gemeente. Dat 
proces verliep blijkbaar niet 
zo soepel. “We willen een 
ander” is in ieder geval als 
een legitieme en afdoende 
reden aangevoerd. Jammer, 
maar “That’s all folks!”, aldus 
de teleurgestelde dichter die 
“nog wel even door had wil-
len gaan”.

Bij het ter perse gaan van deze 
editie van de Zandvoortse 
Courant kon de gemeente 
Zandvoort nog geen offici-
eel antwoord op onze vragen 
geven.

Terry en Toots Thielemans. 
Naast deze instrumentalis-
ten musiceert hij ook regel-
matig met Greetje Kauffeld, 
Laura Fygi, Mathilde Santing, 
Francien van Tuinen en Fay 
Claassen. Natuurlijk is hij ook 

te horen op vele Cd’s. 
Een speciale is wel zijn 
Cd ‘Dig d’Díz met Jan 
Menu op baritonsax 
en Jan Voogd aan de 
bas. Maarten van der 
Grinten is een inter-
nationale gitarist die 
voor veel ensembles 
en projecten wordt 
gevraagd. Denkt u aan 
podia als het North 
Sea Jazz Festival, The 
Blue Note in Tokyo, The 
Sun Yat Sen Memorial 
Hall in Taipei, Olympia 
in Sao Paulo en in het 
Concertgebouw in 
Amsterdam. En tot slot 
geeft hij ook nog les 
aan het Amsterdams 
e n  H i l v e r s u m s 
Conservatorium.

Het concert begint om 15.00 
uur en de toegangsprijs be-
draagt € 12.

(waar vanwege het grote suc-
ces zelfs een jaarlijks Atlantic 
Festival is opgericht in Gjøvik). 
In november 2006 nam The 
Atlantic Trio zeer succesvol 
deel aan een masterclass van 
het befaamde Altenberg Trio 
Wien. Afgelopen seizoen orga-
niseerde het trio samen met 
het Párkányi Kwartet een zes-
delige concertserie “Rondom 
Brahms” in de Amstelkerk te 
Amsterdam. In de Nederlandse 
pers werd The Atlantic Trio 
ook al bejubeld: “Geweldige 
musici”, “Een grote muzikale 
belevenis”, “Grote virtuositeit”, 
“Ongekend mooie Arensky”.

Het concert is zoals gebrui-
kelijk gratis toegankelijk en 
begint om 15.00 uur. De kerk 
gaat om 14.30 uur open en na 
afloop is er een openschaal-
collecte voor het restaura-
tiefonds van het beroemde 
Knipscheerorgel.



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

Doosje 
zomerbloemetjes

met 
praliné gevuld

250 gram 
van € 5,50 
voor € 4,50

Aanbod geldig tot en met woensdag 21 mei 2008 
en alleen in onze vestiging te Zandvoort.

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

C’est bon 
marché,
n’est ce 
 pas?*

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Vers uit onze boulangerie achter 
de winkel

van 1,65 voor slechts

001

Franse Twirl
(meergranen zonnepit)

00
OP=OP

* Da’s lekker goedkoop, toch?

Hele maand mei:
Aspergeschotel met

beenham, krieltjes, eieren
en Hollandaise saus 100 gr € 1,25

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

Roombrie van het huis
ook heerlijk op het brood

100 gr. nu € 1,19

Nieuw binnengekomen:
Zeer grote collectie

maritieme artikelen!
Pashouders op alle artikelen 5% korting.

Kom gezellig bij ons lunchen
2 personen voor de prijs van 1

voor ZandvoortPashouders
Gand Cafe 25: Kerkstraat 25 - Tel. 5713510

GRAND CAFÉ 25

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- Gasthuisplein
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
She Satehcafé - Zeestraat
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

Broodje van de week:
Broodje krabsalade

voor Pashouders:
van € 3,75 voor € 3,25

Medina Woninginrichters 
Elk 2 e vouwgordijn voor de helft van de prijs
q(Vouw)gordijnen qTapijt
qVitrages qVinyl
qLuxaflex	 qLaminaat
qZonwering qParket

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

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

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

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

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

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

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

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

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

Deze pas is geldig t/m 31 december 2008

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

Lijst van deelnemende 
bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique

pashouders 5% korting op de gehele collectie.

Nieuw in onze collectie;
romantisch - en stoer tafellinnen, kussens  

en servies van Bastion Collections!

Italiaanse design hemden 
van Falabella

Hele maand mei € 49,95 pst.
www.vlugfashion.nl  Haltestraat 2a

7 dagen p. week geopend (vrijdag koopavond)

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 mei
2e stuk badkleding 

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

Vrijdag koopavond

Top 3!
3x 100 gram vleeswaren

Tongenworst +
Schouderham +

Cervelaat
€ 3,25

Haltestraat 54 - T. 023-5712451

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

Hele maand mei voor 
ZandvoortPashouders:

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

10% korting 
op het

gehele assortiment

Alvast in 
vakantiesfeer raken?

Zandvoortpashouders ontvangen 
een dinercheque van 

Beach Club Tien

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

Voor ZandvoortPashouders 
Een fles huiswijn voor € 13,- (i.p.v. € 15,-). 

Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur open.

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

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

023- 571 32 55 of info@newwaves.nl 

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Schilderijen, hobby – en
kunstschildersmaterialen.
Gasthuisplein 6 (naast het Circus)
5% korting op luchtdrogende klei

van Makin’s clay

Chaozzz: betaalbare exclusieve 
mode van maat 34 tot en met 56

“De meeste artikelen kopen we 
per één stuk in. Dat geldt vooral 
voor de tassen, hierdoor heb-
ben we exclusieve artikelen in 
de winkel staan. Exclusief, maar 
wel voor een betaalbare prijs”, 
vertelt Nathalie. De trend voor 
de aankomende zomer zijn felle 
kleuren en prints. In de winkel 
staan grote zomertassen in alle 
denkbare vrolijke kleuren te lon-
ken. De kleding hangt in de rekken 
of ligt uitgestald in de schappen. 
Mooie chique hoeden hangen 
aan de muur. Kortom, elk hoekje 
van de winkel is benut of zoals ze 
zelf zeggen: “Een georganiseerde 
overzichtelijke chaos. “Stel je komt 
voor een spijkerbroek naar binnen, 
dan gaan de meeste klanten weg 
met ook nog lingerie, een tas of 

een accessoire”, vertelt Nathalie 
lachend.

Nathalie en Petra zijn allebei al-
tijd al gek op kleding geweest. 
De liefde voor kleding begon al-
lemaal op de Ten Cate markt in 
Amsterdam. Nathalie: “Ik vind 
het heel leuk om klanten te hel-
pen bij het kiezen van de juiste 
kleding. Het persoonlijke contact 
maakt het werk afwisselend en 
uitdagend om te doen.” Voor 
de ZandvoortPashouders heeft 
Chaozzz in mei een speciale 
aanbieding. Op vertoon van uw 
ZandvoortPas krijgt u het tweede 
artikel voor de halve prijs!

Chaozzz is gevestigd in de
 Schoolstraat 3. 
Telefoon: 023-5734221. 
Aan de website www.chaozzz.nl  
wordt op dit moment gewerkt. 
De winkel is zes dagen per week 
geopend. Op woensdag heb-
ben de dames een vrije dag. 
Openingstijden: maandag 12.00 
uur – 18.00 uur. Dinsdag, donder-
dag en zaterdag 10.00 uur – 18.00 
uur. Vrijdag 10.00 uur – 20.00 uur 
en zondag van 12.00 uur tot 17.00 
uur. Het is ook mogelijk om kle-
ding te bestellen.

Nathalie Neefs en compagnon Petra Hoejenbos openden  
vorig jaar november kledingwinkel Chaozzz in de
 Schoolstraat. Naast kleding en lingerie
 verkoopt Chaozzz ook badkleding, 
slippers, tassen, hoeden en sieraden.
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In de aanloop naar de opening het nieuwe Zand-
voortse circuit had de KNAC een twintigtal Britse 
coureurs uitgenodigd voor de eerste race. Niet zo 
verwonderlijk want Engeland is in feite de baker-
mat van de autorensport. Dat het bestuur van de 
British Racing Drivers Club deze geste bijzonder op 
prijs stelde, blijkt uit het artikel dat in het Zand-
voorts Nieuwsblad van 24 juni 1948. Hieruit blijkt 
tevens dat de Nederlandse vroede vaderen vlak na 
de oorlog zo slecht nog niet waren.

In “The Motor” van 16 Juni 1948 kom het volgen-
de artikel over het circuit van Zandvoort voor.

& Heden
Verleden

Een Engels oordeel over 
het circuit van Zandvoort

Wij ontvingen een prachtig aanbod van de K.N.A.C. 
(Kon. Ned. Automobiel Club) De Hollanders hebben 
van het puin, dat is overgebleven nadat de Duitsers de 
Zandvoortse hotels opbliezen een racebaan gebouwd. Bij 

teit en de rantsoenering waaronder wij hebben te lijden 
er voor dat niets van die aard in Engeland zal worden 
toegestaan, hoe ook de omstandigheden mogen zijn en 
hoe groot de behoefte daaraan is. Laat ons daarom het 
Nederlandse volk hulde brengen voor een gebaar, dat in 
Engeland reeds met grote enthousiasme en instemming is 
ontvangen. Het circuit is betrekkelijk klein, maar niet in 
vergelijking met het hart van het volk dat achter de race 
staat! Jaren lang hebben de Hollanders, hoewel hun land 
niet in belangrijke mate auto’s produceert, hun interesse 
en enthousiasme getoond voer alles wat met de auto te 
maken heeft. Deze geheel Britse auto-race, letterlijk en 
figuurlijk gebouwd op de ruïnes van hun land, zal men 
zich nog herinneren, lang nadat de internationale twisten 
en oorlogvoering-in-zakformaat van tegenwoordig uit 
onze gedachten zijn verdwenen.

gelegenheid van de opening van deze baan, hebben zij voor 
de eerste wedstrijd 20 leden van de ,,British Racing Drivers 
Club” naar Holland genodigd. Niet alleen tevreden met 
het tot stand brengen van een circuit, betaalt de K.N.A.C. 
ook nog de kosten van de wagens met de bestuurders, en 
die, welke het medenemen van twee extra personen per 
auto, belast met bedienen van de „pits” met zich mede-
brengen. Van een land dat door de Duitsers is verwoest en 
ontwricht, is zulk een gebaar niet alleen een schitterend 
voorbeeld van internationale sportiviteit, maar ook een 
prachtig bewijs van datgene, wat tot stand kan worden 
gebracht als de geest en de leiding van een volk goed zijn. 
Indien wij dezelfde medewerking en inspiratie van hoger-
hand hadden ontvangen zouden wij in Engeland ook een 
race-baan hebben kunnen bouwen. Jammer genoeg zorgen 
de verlammende regeringscontrôle, de papieren, de priori-

Druk bezig met de aanleg van het circuit 

 foto: GOZ bld14765Luchtfoto uit 1948 van het circuit | foto: GOZ bld14778

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.

Geachte gemeente, 

Met deze brief wil ik reageren op de brief van 9 
mei jl. Eerst even iets over mijzelf. Ik woon zelf 
in de Keesomstraat en heb 2 kleine hondjes. 
 
1: Geldt in het eerste gedeelte van de duinen 
achter de Keesomstraat tot het fietspad ook 
een losloopverbod? Uit de folder kan ik dit niet 
uithalen. Geldt hier ook een opruimplicht? Dit 
daar ik mij al jaren erger dat ik met mijn hond-
jes niet de duinen meer in kan, want dit is ge-
woon veel te riskant omdat (vooral zomers) heel 
Zandvoort hun honden hier komt uit laten. 
2: U stelt dat poepen in de goot wel mag. Als 
elke hond in de Keesomstraat in de goot poept 
en 1x in de maand de veegwagen langs komt, 
hoe denkt u dan dat het er hier gaat uitzien. 
Overal in Zandvoort komt vaak de veegwagen 
behalve in Zandvoort Noord. 
3: Waarom wordt er specifiek in de 
Keesomstraat gecontroleerd? Volgens mij doet 
dit probleem zich in heel Zandvoort voor. Aan 
de boulevard verga je zomers van de stank 
en dit wordt vooral veroorzaakt door de vele 
toeristen (die hier geen belasting betalen). 
4: Er staat in uw brief dat de hondenbezitters 
hun viervoeters niet mogen laten poepen in de 
openbare ruimte. Moet ik het dan maar bij 
mij op de vloerbedekking laten doen. Volgens 
mij mogen mijn hondjes overal poepen als ik 
het maar opruim. Of niet? 

Beste redactie,
 
Leuk hoor, en een goed besluit. Iedere 
Zandvoorter die een hond heeft weet nu weer 
waar zij of hij aan toe is. Ikzelf als hondenbe-
zitter sta pal achter deze maatregelen. Alleen 
blijft het tot nu toe bij mededelingen. De af-
gelopen dagen heb ik op het strand gelegen, 
wel in het bezit van, maar zonder hond. Tot 
mijn verbazing en ergernis waren er wel veel 
andere honden tussen 09.00 uur en 19.00 
uur van de partij.

Beste redactie,
 
In uw krant lees ik in de rubriek ‘Met oog en 
oor de badplaatsdoor’ dat de draaimolen 
en het treintje in de weg staan en dat het 
geen gezicht is zo midden in het hart van 
het centrum. Ik stel voor om het maar zo ver 
mogelijk van Zandvoort te plaatsen, zodat 
niemand er last van heeft. Wat zou men er 

5: Als iedereen zich aan de regels houdt krij-
gen wij dan verlaging van de hondenbelas-
ting? Ik betaal evenveel als iemand met 2 
grote honden. Eigenlijk is dit niet helemaal 
eerlijk. Van al het geld van de hondenbelasting 
kan heel wat meer gedaan worden dan deze 
maatregelen te bedenken. 
6: Ik vindt het helemaal belachelijk dat u bu-
ren tegen elkaar gaat opzetten. U weet zelf 
net zo goed dat er een hetze gaat ontstaan 
tegen hondenbezitters. Zoals ik al eerder zei 
betalen wij een heleboel hondenbelasting. 
Dan kan de gemeente zelf toch wel zorgen 
dat de regels nageleefd worden? 
De hond is gewoon een melkkoe. Als ik mijn 
hondjes uitlaat en ik heb een zakje vol dan 
moet ik soms wel 10 minuten lopen met zo 
een zakje want prullenbakken zijn er bepaald 
niet veel. Kunnen er niet meer prullenbakken 
en zakjesautomaten geplaatst worden voor 
dit geld. 
Ik hoop dat u mij serieus neemt en dat ik 
antwoord krijg op mijn vragen, want ik 
heb persoonlijk het idee dat wij hier in de 
Keesomstraat niet serieus genomen worden. Is 
het niet door de EMM dan is het niet door de 
gemeente. Ik zie uw antwoord tegemoet.
 
Met vriendelijke groet,
J.W. Drommel-Schijff

Geen sanctie of bekeuring wordt er uitgedeeld. 
Dit constateer ik al vele jaren. Als je als gemeente 
een budget uitrekt en de bewoners weer de feiten 
op een rijtje aanbied, vind ik, dat je je daar als 
gemeente ook hard voor moet maken. Jammer. 
Met deze opstelling zijn er genoeg mensen die de 
regels aan hun laars (blijven) lappen.

Met vriendelijke groet,
Fam. Weeling

van denken om het op een eilandje heel ver in 
zee te plaatsen. Mensen waar zijn we mee bezig. 
Zandvoort is een badplaats. Het staat toch erg 
leuk zo midden in het dorp? Het valt me mee 
dat er nog geen kritiek is over het treintje dat 
door het dorp rijdt.
 
Paula Janssen,
Zandvoort

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

Aangewaaid bij… Mango’s Beachbar!

te bieden heeft en zo gauw als 
de zon er is pakken ze een ter-
rasje mee of liggen ze lekker 
op het strand. “Mango’s is een 
strandtent waar altijd wel wat 
te doen is, er wordt veel geor-
ganiseerd. Zo zijn er behoorlijk 
wat feestjes in de zomer, bij-
voorbeeld Zandvoort Alive”, ver-
telt Wouter. “Wij zoeken geen 
rust op, maar houden juist van 
de gezellige drukte die een tent 
als deze met zich meebrengt. 
De sfeer en de uitstraling 
spreekt ons erg aan, daarnaast 
zijn er veel bekenden, vooral uit 
Zandvoort” beschrijft Thomas. 

Pracht en praal uit 
Zuid-Amerika
Strandpaviljoen Mango’s is zeer 
populair onder de wat jonge-
ren in de leeftijd van 20-40 

De 23-jarige Thomas van 
Gameren en de 25-jarige Wouter 
Maas kennen elkaar al sinds ze 
nog maar net uit de luiers wa-
ren. Ook na de basisschool zijn 
ze elkaar nooit uit het oog ver-
loren. Momenteel genieten zij 
van al het moois dat Zandvoort 

jaar. Onder het genot van een 
Mexicaans biertje paraderen en 
luieren zij tussen de prachtige 
stijlelementen die eigenaar Bas 
Lammers voor zijn paviljoen 
heeft gekozen. De hele opzet is 
gericht op de Zuid-Amerikaanse 
sfeer. Zo is bij Mango’s bijvoor-
beeld een klein kledingwinkel-
tje met allerlei strandartikelen 
voor de dames. Daarnaast is er 
ook een echte cocktailbar aan-
wezig, waar door professionals 
de heerlijkste cocktails worden 
bereid. Dat moesten we na-
tuurlijk ook even proberen. Een 
prachtig opgemaakte ‘Mojito’ 
stond voor de neus van de he-
ren. “Super lekker, zeker een 8”, 
aldus Wouter en Thomas. Ook 
de gerechten op de menukaart 
hebben een Spaanse bena-
ming. Verschillende soorten 
tapas, Spaanse wijnen en tro-
pische hoofdgerechten maken 
het geheel compleet. Volgens 
Niels Priester, al 4 jaar werkend 
bij Mango’s, is ‘Plato combinado 
con gambas y chuleta’ een ech-
te aanrader, de fijne combinatie 

van entrecote en gamba’s lei-
den tot het ultieme culinaire 
genot.

Feest je mee?
Mango’s Beachbar is altijd 
opzoek naar nieuwe uitda-
gingen en activiteiten. Zo 
organiseren zij verschillende 
feesten in samenwerking 
met naastgelegen strandpa-
viljoens Bruxelles en Skyline. 
Binnenkort (zaterdag 17 mei 
a.s.) zal het evenement ‘Uit je 
DAC’ hier plaats gaan vinden, 
dat geheel gericht is op het 
goede doel: Dance Against 
Cancer. Maar ook Mango’s 
zelf zorgt tijdens mooie da-
gen voor genoeg entertain-
ment. Op dit moment zijn zij 
begonnen met ‘Live cooking 
on the beach’, waarbij een 
grote pan paella op het ter-
ras wordt klaargemaakt en 
je met live muziek op de ach-
tergrond kunt genieten van 
dit heerlijke gerecht. Genoeg 
vermaak deze zomer, dat be-
looft veel goeds!

Op de achtergrond klinken de ritmische geluiden van het 
Zuid-Amerikaanse leven. Mensen genieten van de warme 
zonnestralen met het uitzicht op een vol strand. Voor eventjes 
bevinden wij ons in het Spaanstalige continent dat in werke-
lijkheid hier zo ver vandaan ligt…

door Ilja Noltee

Frans Zwaanstraat 12 Doctor. J.G. Mezgerstraat 47
Brederodestraat 28

Vraagprijs: € 469.000,-- k.k. Vraagprijs: € 209.000,-- k.k. Vraagprijs: € 425.000,-- k.k.

In rustige woonwijk nabij het strand ligt op de 1e ver-
dieping dit goed onderhouden en zo te betrekken  
3 kamerappartement met balkon op het zuid-oosten. Het 
complex “Ruyterstede” waarin het appartement is gesi-
tueerd is gebouwd in 1989 en beschikt over een lift. 

• Woonoppervlakte ca. 75 m2

• Ligging op 50 m van het strand en dorpscentrum op  
 loopafstand
• Appartement is voorzien van mechanische ventilatie 
 en uitgebreide groepenkast
• Parkeervignettengebied in de directe omgeving

Direct aan de duinrand, in rustige omgeving in Zandvoort-
Zuid, gelegen halfvrijstaand woonhuis  met oprit en ga-
rage. In 2005 is de woning fraai verbouwd en onder 
meer voorzien van een nieuwe badkamer en keuken. 
Deze ideale gezinswoning is zo te betrekken. 

• Totale perceeloppervlakte 314 m2.
• Vrij uitzicht over uitgestrekt duingebied
• 5 minuten van het strand en centrum
• Recent buitenschilderwerk
• Vrijstaande stenen garage met oprit
• Woonoppervlakte ca. 120 m2

Vrijstaand, charmant en zeer goed onderhouden woonhuis 
uit 1914 gesitueerd in een rustige en gewilde buurt in Zandvoort-Zuid. 

Zonnige woonkamer met openhaard en serre (ca 27 m2), aparte eet/werkkamer 
(ca. 3,90 x 3,40 m) met openslaande deuren naar de fraai aangelegde achtertuin. 
Ruime keuken en kelder. 2 royale slaapkamers met kastenwand, waarvan 1 met 
ruim balkon op het zuiden, moderne badkamer met ligbad, bidet, 2e toilet en 
wastafelmeubel, div. bergingen w.o. vliering. Woonopp. ca. 110 m2.  

• Mogelijkheid voor 3e slaapkamer op de begane grond
• Opnieuw gevoegd in 1999
• Gehele buitenzijde geschilderd in voorjaar 2007

Nieuw! Nieuw!
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Maandenlang heb ik toe 
moeten kijken hoe mijn gro-
te liefde eenzaam stond te 
zijn in het badkamerkastje. 
Echt, hij stond er zielig bij, 
leek niet te kunnen wachten 
om de shampoo en scheer-
zeep te verlaten. Om vervol-
gens de wijde wereld in te 
trekken en zich te versprei-
den onder de mens. Ook ik 
kon niet wachten tot het 
moment suprême eindelijk 
daar was. Want bevrijding 
van de fles zonnebrand be-
tekent: smeren!!

Het was de eerste echte dag 
vol zon en geen wolkje aan 
de lucht, toen ik besloot de 
grote blauwe vriendelijke 
fles op sleeptouw te nemen 
naar het strand. Wat daar 
toen gebeurde is geschie-
denis: er werd gesmeerd als 
een dolle! Schouders, oren, 
knieholtes, neus, geen plek 
op het lichaam blijft bij mij 
onopgemerkt. Wat dacht je 
van voeten: héél belangrijk 
en vaak vergeten, bij mij be-
slist nummer 1. Om de twee 
uur een nieuwe dikke laag 
zonnemelk erop, och, het 
kan mij maar niet vaak ge-
noeg gebeuren. 

Ja, ze zeggen dat ik gek ben, 
maar ik ben dol op smeren. 
Smeren is namelijk een ein-
deloze bezigheid! Je kunt 
iemand insmeren, zelf inge-
smeerd worden of zelfs al-
leen maar dromen over het 
meest goddelijke lichaam 
dat je stiekem wel eens lek-
ker zou willen insmeren. Als 
je daar de mogelijkheid toe 
had, zou je het wel weten. 
Een mooi wit hart op zijn 
rug en dan net zolang uit-
smeren tot er geen millime-
ter wit meer op zijn gehele 
lichaam te vinden is, oh wat 
heerlijk! Factor 5, factor 10, 
factor 50, waterresistent, 
met aloë vera of gewoon 
simpel zonder; met zon-
nebrand kun je het zo gek 
maken als je zelf wilt. Dat 
noem ik nog eens een hype. 
Mijn motto voor deze zomer 
is dan ook: smeer je suf!

Smeer je suf!

Column

… voor Romée Blokdijk, 16 jaar
Heb je ff …

Waar kennen 
we jou van?
“Ik werk sinds een paar weekjes 
bij strandtent Skyline. Ik vind 
het daar  erg leuk, er hangt 
een gezellige sfeer en er wer-
ken leuke mensen. Vorige week 
was het hard werken op het 
strand, zeven dagen achter el-
kaar. Maar ik vind het niet erg. 
Als ik geld heb gespaard, wil ik 
op surfvakantie in Frankrijk of 
een scooter kopen.”

Wat doe je naast je werk op het strand?
“Ik ga naar school, ik doe het laatste jaar van het LJC College 
in Haarlem. Ik heb volgende week examens! Ik wil graag naar 
het CIOS, maar ik weet nog niet of ik ben toegelaten. Naast 
school sport ik veel. Sinds mijn twaalfde doe ik aan golfsurfen, 
ik doe aan kickboksen en hardlopen.”

Wat is je grootste passie?
“Werken als sportlerares en daarnaast kunnen reizen, dat zou 
ik echt ideaal vinden. Ik zou graag buitensportbegeleidster wil-
len worden, voor extreme buitensporten zoals mountainbiken 
of klimmen. Ik wil veel van de wereld gaan zien, vooral Australië, 
maar ook Amerika, Azië, enz., enz.!” Pauline

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 

Boekenkast PlusPunt:
Onze locatie in Noord heeft een boekenkast waar 
het voor een ieder vrij is om boeken mee te nemen 
of te ruilen. Er staan allerlei boeken in deze kast: over 
tuinen, dieren, romans, detectives – voor iedereen 
is er wel iets te vinden. Eén van onze vrijwilligers 
komt regelmatig bij ons langs om de boekenkast te 
actualiseren.
Heeft u wellicht boeken die u kwijt wilt? Wij kunnen 
ze goed gebruiken!
U kunt de boeken afgeven bij de receptie. Als u niet 
in de gelegenheid bent om zelf langs te komen, kunt 
u ons ook bellen (023-5740330) en uw naam en tele-
foonnummer achterlaten. Wij nemen dan contact met 
u op om de boeken dan bij u thuis op te halen.

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 
basisprincipes 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 gezamen-
lijk televisie gekeken worden, een spelletje gedaan of 
gewoon lekker een wijntje drinken met buurtgenoten.

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.

 

I Know Where It’s @
Zaterdag 17 mei: 
Het benefietevenement Uit je DAC (dance 
against cancer) vindt plaats bij strandtenten 
Skyline, Bruxelles en Mango’s. De volledige 
opbrengst van het feest zal ten goede komen 
aan Vive!, een nieuw label van het Nederlands 
kankerinstituut. Vanaf 16.00 uur barst het 
feest los met een zeer diverse line-up met 
o.a. Jeroen van den Boom en Van Velzen. Het 
feest is voor iedereen toegankelijk en entree 
is gratis. Meer info: www.uitjedac.nl 

Zondag 18 mei: 
Het grote succesfeest Sneakerz is neergestre-
ken bij BLM9. Het belooft weer een heerlijke 
zondagavond te worden met de line-up met 
onder andere Gregor Salto en Marc Benjamin. 
Vanaf 16.00 uur ben je welkom om een dans-
je te doen op de zomerse beats. Tickets à €10 
zijn zowel in de voorverkoop als ter plaatse 
te koop. 

Zondag 18 mei: 
Op zondag 18 mei opent Beachclub Vroeger 
in Bloemendaal officieel haar deuren met de 
kick-off van een nieuw feest: Beachfreaks. 
Beachfreaks is een groot feest met grote 
namen en vooral grootse muziek! Sander 
Kleinenberg, Roog, Johnny de Mol en Dennis 
Ruyer zullen om 16.00 uur het startschot 
geven voor een heel seizoen Beachfreaks. 
Kaarten zijn in presale en aan de deur te 
koop.
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RADIO  +  TV

Zondag
08:00 Countrytrack (h) 
10:00 ZFM Jazz  
12:00 Muziekboulevard 
 (weekendeditie)  
14:00 Zondag in 
 Kennemerland  
17:00 De Avond  
20:00 Golden ZFM (h) 
21:00 Tepp Zeppi  
23:00 Eb & Vloed  

Maandag
08:00 Zandvoort op 
 Zaterdag (h)
11:00 De Watertoren  
12:00 Muziekboulevard  
18:00 De Avond  
20:00 Golden ZFM  
21:00 Klassiek  
23:00 Eb & Vloed  

Dinsdag
08:00 Zondag in 
 Kennemerland (h)
11:00 De Watertoren  
12:00 Muziekboulevard  
18:00 De Avond  
20:00 ZFM Jazz (h)
22:00 In Zandvoortse Zaken  
23:00 Eb & Vloed  

Woensdag
08:00 Vrijdagavond Café (h)
10:00 De Watertoren  
12:00 Muziekboulevard  
18:00 De Avond  
20:00 Klassiek (h)
22:00 Veenendaal in 
 zicht (h) 
23:00 Eb & Vloed  

Donderdag
08:00 Goedemorgen 
 Zandvoort (h) 
10:00 De Watertoren  
12:00 Muziekboulevard  
18:00 De Avond  
20:00 Countrytrack  
22:00 De Hoop  
23:00 Eb & Vloed  

Vrijdag 
08:00 ZFM Jazz (h)
10:00 Veenendaal in zicht  
11:00 De Watertoren  
12:00 Muziekboulevard  
15:00 Eurobreakdown  
17:00 Je weekend in 
 met ZFM  
19:00 Vrijdagavond Cafe  
21:00 Sea IT  

Zaterdag
08:00 Toebak Leeft?  
10:00 Goedemorgen 
 Zandvoort  
12:00 Muziekboulevard 
 (weekendeditie)  
14:00 Zandvoort op 
 Zaterdag  
17:00 Eurobreakdown (h)
19:00 Roy on-air  
21:00 Groove Empire  
23:00 Night Walk  

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

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de provincie 
Noord Holland. Radio Noord-Holland is bovendien de officiële 
rampenzender van de provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) 
of FM 93.3 (kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl 

Namaste vanuit India

Shira maakt de komende maanden een reis door India, Nepal 

en China. Daar loopt zij stage, doet vrijwilligerswerk en viert zij 

natuurlijk ook vakantie. Van elk land schrijft Shira op deze plek 

een reisverslag en vertelt zij over de verschillende culturen die 

zij opsnuift. Deze week deel 1: India!

nog nooit zo lekker gegeten. 
“Dhan-ya-wad” (heel erg be-
dankt!).

De afstanden in India zijn erg 
groot en ik heb me inmiddels 
al helemaal aangepast een het 
Indiase tempo. Drie uur op een 
trein wachten en vervolgens 
negen uur heen en weer ge-
schud worden is heel normaal 
geworden. Evenals twee uur 
in de brandende zon langs 
de weg op een bus wachten, 
vervolgens een busrit van 7 
tot 8 uur in de brandende zon 
en dan ergens in een slechte 
buurt eruit gegooid worden.

Ik ben ook al honderd procent 
aangepast aan de Indiase 
cultuur. De sari is al gekocht 

en twee pakken liggen bij de 
kleermaker. Daarnaast spreek 
ik al een aardig woordje Hidi. 
Je zou dus kunnen zeggen dat 
ik al geïntegreerd ben.

Ik moet eerlijk zeggen: ik heb 
mijn hart verloren aan India, 
wat een prachtig land! Iedere 
ochtend als ik wakker word, zie 
ik enorm hoge bergen bedekt 
met een dikke laag sneeuw. 
De temperatuur in Palampur 
is beter dan in Jaipur en Agra 
(38C° i.p.v. 43C°). Je zult dus wel 
begrijpen dat ik veel pani (wa-
ter) en chai (thee) drink. 

Met mijn trolly cross ik in four-
wheel drive door het Indiase 
landschap. Hij heeft al vele 
malen op het dak van een 
taxi gestaan en in krakende 
oude bussen. Gelukkig had-
den alle chauffeurs een knip-
perend neonbeeldje van een 
beschermgod op het deshbord 
staan, dus hij is altijd veilig 
aangekomen. Daarnaast heb 
ik in verschillende tuktuks ge-
zeten. Op de foto zie je mij and 
my tuktuk guy! 

Mijn gastfamilie in Jaipur was 
fantastisch. De vrouw had 
duidelijk de broek aan in huis, 
ondanks dat ze iedere dag 
een andere kleurrijke sari aan 
had. Ze kookte iedere ochtend 
en avond voor ons en ik heb 

Ik geef les op de SSB school, vlak 
in de buurt. Mijn negen kinde-
ren zijn in de leeftijd van 3 tot 6 
jaar (grade I en II). Ik geef buiten 
les op de stoep van het leslokaal. 
Ze luisteren nog niet echt goed, 
maar dat zal ik de komende we-
ken wel even veranderen.

Binnenkort vertrek ik naar 
Dharamsala om de Dalai 
Lama te zien. Ook staat er nog 
een kookles, yogales en een 
Himalayatrekking op het pro-
gramma. Met andere woorden: 
ik krijg niet de kans om me te 
vervelen! 

Shira op reis

Filmclub Simon van Collum

Filmclub Simon van Collem, de naam is een eerbe-
toon aan de oud-Zandvoorter die zich zeer verdien-
stelijk heeft gemaakt voor het item film, toont ko-
mende woensdag de Suzanne Bier-film ‘Things we 
lost in the fire’.

Na een afschuwelijke 
tragedie proberen twee 
mensen hun leven op-
nieuw vorm te geven. 
Wanneer Audrey Burke 
(Halle Berry) haar echt-
genoot in een daad van 
willekeurig geweld ver-
liest, smeedt zij een on-
waarschijnlijke verhou-
ding met Jerry Sunborne 
(Benicio Del Toro), de 
beste jeugdvriend van 
haar overleden echtge-

noot. Jerry is een drama-
tische heroïnegebruiker, 
alles heeft hij door zijn 
verslaving vernietigd. 
Als Audrey ontdekt dat 
Jerry de enige persoon 
is die haar kan helpen, 
vindt Jerry de kracht  
om zijn eigen proble-
men te overwinnen. Met  
Halle Berry, Benicio Del 
Toro en David Duchovny. 
Een aanrader! 
Toegang: 16+
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Groot assortiment
zomerplanten

Van Stolbergweg 1   Tel. 57 170 93

speciale mengsels voor plantenbakken – 
potterie - hanging baskets

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Café Oomstee

Zaterdag 17 mei
Flamenco - avond

met
Mario 

Garcia Blanco

Wij bestaan alweer 2 jaar 
en dit willen we aanstaande 

zaterdag 17 mei vieren met iedereen. 
Voor iedereen staat er een verrassing 

klaar bij binnenkomst. 
Ook zullen wij van zondag 18 mei 
tot en met zaterdag 24 mei iedere 

dag een andere aanbieding hebben! 
Hopelijk tot zaterdag, 

Groetjes Loek & Bas
Haltestraat 20-Zandvoort

Tel.: 023-5720461

Danzee presenteert
vrijdag 16 mei

Club night met
DJ Raymundo en

house DJ Sheep
Aanvang 23.00 uur - Entree: vrij

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 
06-1139 1478

of mail: info@zvo-verspreiders.nl

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

Vampiers bestaan!

Wilt u oude huisraad kwijt?

De ene parkiet is de andere niet

Ze zien er niet zo angstaanjagend uit als Dracula, ze zijn slechts 
tussen de 1 en 3 mm groot, maar ze leven ook van het bloed 
van mens en dier. Wie in de natuur komt en wie doet dat niet 
met dit mooie weer, kan een tekenbeet oplopen. Meestal is 
dat onschuldig, maar niet altijd.

We kennen allemaal de groene en blauwe huis, tuin en gras-
parkiet. Maar kent u ook de Turquoisine- of de Bourkeparkiet 
in de meest fantastische felle kleuren? Cok van der Veld fokt 
ze al 23 jaar en weet elke keer weer nieuwe kleurschakeringen 
te kweken. Rond 15 maart hangt hij broedhokjes, blokken in 
vakjargon, in de volières. Als de dagen gaan lengen krijgen de 
parkieten er weer zin in en met een beetje geluk leggen de 
poppen (damesparkieten) om de dag een eitje.

Teken houden van warme, 
vochtige plekjes zoals kniehol-
ten, liezen en oksels. Bij dieren 
kruipen ze in de vacht en vindt 
u ze vaak in de nek en op de 
kop. Controleert u uzelf en uw 
huisdier regelmatig wanneer 

Bent u uitgekeken op uw 
oude huisraad? Staat u op het 
punt nieuwe aan te schaf-
fen en weet nu niet waar u 
met de oude naartoe moet? 
Belt u dan met de Centrale 
Meldlijn, 023-5740200 en 
de gemeente laat het gratis 
afhalen door kringloopwin-

Vanaf het derde eitje gere-
kend, duurt het ongeveer 21 
dagen voordat de eitjes uit-
komen. In totaal broedt de 
aanstaande moeder op 4 tot 
5 eitjes. Parkietenkuikens wor-
den naakt geboren. Een pop 
blijft een tijd lang op haar 
jongen zitten om ze warm te 
houden. Ondertussen krijgen 
ze hun veertjes, maar is het 
meestal nog niet duidelijk of 
we met een jongetje of meisje 
te maken hebben. Vooral niet 
schudden om te horen of hij 
rammelt! Je ziet het aan het 
verenkleed. Is het vogeltje na 
4,5 maand door de jeugdrui, 
dan zie je of het een mannetje 
of een pop is. In de dierenwe-
reld zijn de mannetjes mooier 
dan de vrouwtjes. Tsja…

Een kast vol prijzen
Omdat Zandvoort geen vogel-
vereniging heeft, is hij lid van 
de Heemsteedse vereniging 
HVV. Cok Veld, zoals hij zich-
zelf voorstelt, is 53 jaar gele-
den begonnen met het fok-

u buiten bent geweest. Niet al-
leen in de duinen, hoge gras-
sen en struiken, maar ook in de 
tuin komen teken voor. De teek 
moet binnen 24 uur verwij-
derd worden, dan is de kans op 
besmetting door de bacterie 

kel De Schalm. De huisraad 
moet wel gaaf, of zo gaaf 
mogelijk, en bruikbaar zijn. 
Kringloopwinkel De Schalm is 
overigens ook geïnteresseerd 
in overbodige, nog werkende 
elektrische en elektronische 
apparatuur. Die kunt u dan 
gelijk meegeven.

ken van kanaries. Hij bezoekt 
regelmatig tentoonstellin-
gen. “Aanstaande zaterdag is 
in Barneveld een hele grote”, 
zegt hij, terwijl hij de gele 
roodbuik Turq inspecteert, die 
ijverig zit te broeden. Zelf doet 
hij al jaren mee aan shows 
en wedstrijden en heeft een 
prijzenkast met een indruk-
wekkende inhoud van bekers, 
vanen en medailles en legpen-
ningen. Trots laat hij het gou-
den bondskruis zien, dat hij 
onlangs in de wacht heeft ge-
sleept. Maar het mooist vindt 
hij zijn allereerste bekertje, de 
eerste prijs die hij in 1966 won 
met zijn kanarie in de Vleeshal 
in Haarlem. “s Avonds gingen 
we allemaal naar Zomerlust 
om het te vieren,” lacht hij. 
Veld heeft al eens eerder de 
krant gehaald. In 1998, toen hij 
wereldkampioen werd, heeft 
de pas overleden Wim Nijboer 
er een artikel over geschreven. 
En nu heeft Cok van der Veld er 
weer een bij voor in het plak-
boek.

die de ziekte van Lyme kan ver-
oorzaken het kleinst. Gebruik 
een pincet of een tekentang, 
pak de teek zo dicht mogelijk 
bij de huid vast en trek hem 
er voorzichtig uit. Ontsmet 
daarna het wondje. Noteer de 
datum in uw agenda en let tot 
3 maanden na de beet op of 
er geen rode ring op de huid 
rond de plek, waar u gebeten 
bent, verschijnt. Ook kunnen 
griepachtige verschijnselen 
optreden. Waarschuw dan di-
rect uw huisarts.

Ria Winters: coördinator welzijn 
van Stichting Zorgcontact

Met hart en ziel zet ze zich in om het haar bewoners naar de 
zin te maken. Officieel is Ria Winters voor 20 uur per week 
coördinator welzijn voor de Stichting Zorgcontact en 12 uur 
activiteitenbegeleidster van Huize A.G. Bodaan. We maken 
kennis met een echt mensen-mens die het leven van vele ou-
deren leuker, interessanter en gezelliger te maken als beroep 
heeft. Of is het een roeping?

Ze is hartelijk en zorgzaam 
en legt en onderhoudt ge-
makkelijk contacten. “Ik 
probeer met zoveel mogelijk 
andere organisaties te net-
werken. Als je samenwerkt 
en elkaar ondersteunt, kun 
je het welzijn van ouderen 
optimaliseren”, vertelt Ria. 
Ze heeft onder andere con-
tact met Pluspunt en de vrij-
willigerscentrale Haarlem. 
Daar zit ze in het platform 
maatschappelijke oriënta-
tie, die leerlingen van VMBO, 
Havo en Vwo in de gelegen-
heid stelt snuffelstages te 
doen in het kader van vrij-
willigerswerk. Leerlingen ko-
men vaak binnen met hele 
negatieve ideeën over 
een woonzorgcentrum. 
Zielige, oude mensen 
die een beetje zitten weg 
te kwijnen. Na zo een oriën-
tatie vertrekken ze met een 
‘big smile’ en totaal andere 
indrukken over het leven in 
de centra en over de bewo-
ners, die ook vaak nog op 
hoge leeftijd hun mannetje 
staan. “Leerlingen kunnen 

hier in huis op alle afdelingen 
meelopen om te zien wat er 
allemaal gebeurt. Een meisje 
wilde graag een dagje in de 
kapsalon meewerken. Leuk 
is ook dat twee 15/16-jarige 
jongens binnenkwamen met 

een gezicht als een oorwurm 
‘omdat het most’ en het hier 
nu zo leuk vinden dat ze van 
de zomer vakantiewerk komen 
doen”, verduidelijkt ze.

Een veelzijdige baan
Ria’s werk is veelzijdig. Zo heeft 
ze bijvoorbeeld een kunstcom-

missie opgericht. De bedoe-
ling is dat er regelmatig ex-
posities gehouden worden. 
Herman Duiven heeft met 
zijn prachtige schilderijen 
pas geleden het spits afge-
beten. Ze verzorgt de public 
relations voor nieuwe acti-
viteiten, zoals ‘meer bewe-
gen voor ouderen’. Speciaal 
daarvoor zijn gastvrouwen 
opgeleid door een fysio-
therapeut. Ook als ouderen 
dementeren, is bewezen 
dat bewegen een positieve 
invloed op het proces heeft. 
Ze organiseert workshops 
zijdeschilderen en bloem-
schikken. Ook voor niet-
bewoners! Komt u ook op 
zondag 18 mei van 14.30 uur 
tot 17.30 uur in Huize A.G. 
Bodaan meegenieten van 
het kamerkoor Cantatori 
Allegri onder leiding van 
Jan-Peter Versteege? 

De buitenwereld 
naar binnen
Ria beschikt over 24 vrijwil-
ligers, maar het mogen er 
best meer worden. Ze heeft 
een boekje over vrijwilligers-
werk samengesteld, dat u bij 
de receptie kunt opvragen. 

“Met de komst van 
vrijwilligers hebben 
de bewoners het ge-

voel dat de buitenwereld 
naar binnen komt. Het is zo 
dankbaar om te doen”, sluit 
ze af. Mensen uit de omge-
ving van de Bodaan: probeer 
het eens uit. Ga een uurtje 
wandelen of een kopje thee 
drinken met een bewoner. U 
krijgt er zeker geen spijt van.
 

mijn lust en mijn leven

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

Cok v.d. Veld voor zijn volière

Ik heb een hartstikke leuke baan!
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Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

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

Aangeb: wollen kleed,
 180x160, 

kleur: blauw, beige, geel 
€ 100

Mountainbike € 25, 
kleding mt. 36, € 5 p.st., 

tel: 06-47338204

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

TE HUUR
Hogeweg 56D

Kantoorruimte met 
pantry (60 m2)

Huurprijs: € 675,00 
per maand (excl.)

Van Schaik Omaco 
Makelaars

023-5712944
www.vanschaikomaco.nl

.................
Gevraagd

Huishoudelijk hulp 
voor 1 ochtend 

per week
Tel.: 023-5717595

.................
Chinese massage 

Haarlem. 
Bij u aan huis, 

Chinese body- en 
voetmassage. 

70 Minuten à €30. 
Bel voor afspraak: 

06-3419 9565
.................
Gezocht: 

Jongedame v.a. 18 jr. 
voor seks, € 100 p.u. 

Tel: 023-5716998. 
Disc. verz.
.................

Te huur: garage, 
Trompstraat/

Tj. Hiddesstraat, 
€ 105 p.m. 

tel: 023-5714825
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

ZANDKORRELS

Bloemetjes, plantjes 
of hebbedingetjes

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

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 

Iemand bedanken, 
feliciteren  
of verrassen?

Zet hem/haar eens in de

spotlights!

Spotlight €25,- Met ZandvoortPas: 115,-
Bij voorkeur digitaal aanleveren via  
info@zandvoortsecourant.nl
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de marshals ongedeerd weer 
uitstappen.

De Benelux Racing League le-
verde in beide races een fraaie 
strijd op. Donald Molenaar, 
Sandor van Es en Nelson van 
der Pol kwamen in deze volg-
orde voor de eerste BRL V6 race 
de podiumklanten uit de bus. 
Donny Crevels wisselde de plek 
met Nelson van der Pol in de 
tweede race en werd toen ach-
ter Molenaar en Van Es derde. 
In de BRL Light ging de winst 
in beide races naar Marijn van 
Kalmthout gevolgd door Michel 
van Schaap en Zandvoorter 
Peter Furth. Ook in de tweede 
race kwamen deze drie in de-
zelfde volgorde over de streep. 
Plaatsgenoot Furth wist in de 
eerste race zijn derde plaats 
extra glans te geven door een 
fantastische inhaalactie uit te 
voeren. “Enkele ronden ervoor 
lag er een oliespoor waar ge-
strooid was, maar ik haalde 
daar twee wagens in, plus een 
auto in de Tarzanbocht en ja 
toen kwam ik als derde aan”, 
aldus Furth na afloop.

De eerstkomende race is een 
speciale. Dan wordt namelijk 
het feit herdacht dat 60 jaar 
geleden er voor het eerst op 
het permanente circuit in onze 
woonplaats werd geracet. Het 
zal een spectaculair program-
ma worden.

ster Pauline Wong het vuur na 
aan de schenen maar de 6-1, 
7-6 was niet voldoende. Ook 
Michel Koning moest met 6-3, 
6-3 buigen voor Jesse Huta 
Galung. Sander Koning zorgde 
voor het eerste punt voor de 
gasten. Eric Reijl kon alleen in 
de eerste set tegenstand bie-
den, 6-7. De tweede set werd 
echter ‘simpel’ door Koning 
met 2-6 gewonnen. De beide 
Apeldoornse dames Rus/Wong 
waren niet opgewassen tegen 
Bink/Van den Hurk, die gede-
gen met 2 keer 4-6 voor het 2e 
Zandvoortse punt zorgden. Ook 
het Zandvoortse herendubbel, 
Hilpert/Michel Koning was te 
sterk voor Huta Galung/Reuijl: 
1-6, 4-6, waardoor de ontmoe-
ting in 3-3 eindigde. Zandvoort 
eindigd nu op de laatste plaats. 
Geen schande als men in ogen-
schouw neemt welke (wereld)
spelers en speelsters bij de di-
verse ander club opgesteld kun-
nen worden. Daar is een hoop 
geld voor nodig en dat was in 
Zandvoort niet beschikbaar en 
tevens wilde men het ook niet. 
Deze ploeg opereerde als een 
vriendenteam dat elkaar regel-
matig wist op te peppen. Petje 
af dames en heren, ook voor 
het begeleidende team en het 
bestuur dat niet wenste toe te 
geven aan dure spelers!

voor Harold Lolkes de Beer, 
Peter van Dijk, Eric van der 
Plas, Leni Kuypers, Els Bruijn en 
Peter Engels. Het qua leeftijd 
en Sonderland-ervaring oud-
ste team, bestaande uit oud 
bestuursleden en ereleden 
viel niet in de prijzen en werd 
daarom niet genoemd.

Al weken staat er in het club-
huis een ton, waarin donaties 
worden gedaan ten behoeve 
van een kindertehuis in Beira, 
Mozambique. Op dit moment 
is de eindstand nog niet be-
kend, maar door de vele bij-
dragen tijdens de jubileum-
wedstrijd zal Sonderland een 
aanzienlijk bedrag kunnen 
overmaken voor dit goede 
doel. 

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
Pluspunt
Printing People
ProRail
She Satehcafé
Stichting Classic Concerts
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Vanhier
Van Schaik Omaco Makelaars
Vis Culinair
Vrijehuizenmarkt.nl
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
Chin Chin
Circus Zandvoort
Club Nautique
Danzee
De Vier Geboden
Dorsman Assurantiën
Gemeenschapshuis
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.

Autosport Tennis   

golf   

Equipe Sanders/Koster op grote hoogte in Toerwagen Diesel Cup Vijf punten niet genoeg voor TCZ

Jubileum Sonderland groots gevierd

Toch kan er nog concurren-
tie komen omdat de equi-
pe Ronald Morien en Ferry 
Duivenvoorde met een Golf 
het afgelopen weekend heb-
ben laten zien dat ze voor de 
BMW van Koster en Sanders 
een bedreiging kunnen vor-
men. Zaterdag werd  het 
dames duo Gaby Uljee en 
Paulien Zwart tweede en leg-
den Marcel Nooren en Johan 
Albers beslag op de derde plek. 
Tijdens de pinkstermaandag 
werd het duo geflankeerd 
door de beide Renova BMW’s 
van Harry Zomer en Jan Joris 
Verheul en waarbij Cor Euser 
in zijn eentje de derde plaats 
wist binnen te halen.

Voor Euser was het niet het 
enige positieve resultaat. De 
Brabander wist samen met 
zijn collega Jan de Wit in een 
Marcos ook op maandag nog 
een race in de Dutch Super 
Car Challenge te winnen. Ook 
voor Bertus Sanders was er een 
podium plek in de eerste race 
van de Samsung BMW130i cup 
achter het McGregor duo Bas 
Schothorst en Tim Coronel. In 
de tweede race won Riccardo 

Vooraf was het al bijna niet 
mogelijk om tegen de, op 
dat moment, twee bovenste 
clubs minimaal 6 punten te 
halen. Dat Griekspoor/TCZ 
toch nog vijf punten mee naar 
Zandvoort kon nemen, te-
kent de geest van deze ploeg. 
Zaterdag waren het Marcus 
Hilpert en het herendubbel 
van de beide broers Sander en 
Michel Koning die voor twee 
verrassingen zorgden. Israëliër 
Amir Hadad, in 2003 de num-
mer 180 van de wereld, was niet 
opgewassen tegen de stugge 
‘Zandvoorter’ Hilpert. Met 6-4, 
3-6 en opnieuw 3-6 haalde hij 
het eerste Zandvoortse punt 
binnen. Ook het Haagse duo 
Stefan Wauters/Hadad moest 
een meerdere erkennen in de 
beide broers Koning. Wel werd 
het in de tweede set nog moei-
lijk maar met 3-6 en 6-7 ging 
de overwinning terecht naar 
de ‘Koningen’. Suzanne Trik 
moest de zege laten aan de 
Israëlische Tzipi Obziler (6-3, 
6-4); Andrea van den Hurk was 

In het duingebied rondom de 
meertjes waren echter, zeer cre-
atief, nog negen holes uitgezet. 
Gewapend met een paar clubs 
en heel veel ballen was het een 
hele opgave om toch tot een re-
delijke score te komen. Het was 
boeiend, maar ook zeer vermoei-
end! In het clubhuis kwam de 
spanning terug tijdens de prijs-
uitreiking. Het bleek dat drie 
teams gelijk geëindigd waren, 
maar zoals gebruikelijk, ging de 
overwinning naar het team met 
de laagste handicap.

Het afgelopen pinksterweekend is voor de equipe Marc 
Koster en Bertus Sanders een weekend geweest waarbij  
de heren de concurrentie in de Toerwagen Diesel Cup het  
nakijken hebben gegeven. Ze wonnen op zaterdag de lange 
race en op tweede pinksterdag deed het tweetal dat nog eens  
dunnetjes over.

Vijf punten in de laatste twee wedstrijden van de Eredivisie 
gemengd tennis 2008 van de KNLTB, waren niet voldoende om 
de Zandvoortse vertegenwoordiging komend jaar weer in die 
divisie uit te laten komen. Samen met BLTV gaan onze ‘plaats-
genoten’ in het komende jaar het weer in de eerste klasse pro-
beren. Niet terneergeslagen en een ervaring rijker.

Zaterdag werd onder bijzonder warme weersomstandigheden 
het 20-jarig bestaan van de Zandvoortse Golfclub Sonderland 
gevierd met een 18-holes wedstrijd. Ruim honderd enthousi-
aste golfers gingen in ploegen van zes de reguliere holes op 
Duintjesveld te lijf.

van der Ende, voor Duncan 
Huisman die op zijn beurt werd 
gevolgd door Bas Schothorst. 
Uiteindelijk viel Riccardo 
van der Ende weg omdat hij 
slechts gastrijder is waardoor 
Huisman en Schothorst op-
schoven en Sanders zijn vierde 
beker kon ophalen, omdat hij 
nu derde werd.

Respect oogstte Prins Bernhard 
in de Samsung BMW130i cup 
die ondanks zijn zware opera-
tie toch van start ging. In zijn 
eigen klasse binnen de cup 
eindigde de Prins in de eer-
ste race als derde achter zijn 
broer Pieter Christiaan en de 
winnaar Rintje Ritsma die na 
zijn schaatssuccessen nu ook 
in de autosport het hoogste 
treetje mocht beklimmen. In 
de tweede race was het Prins 
Bernhard die won voor Luuk 
Glansdorp en Rintje Ritsma. 
Vooral dat laatste moest de 
Zandvoortse teambaas Dillon 
Koster goed hebben gedaan, 
want de Zandvoorter kwam 
het afgelopen weekend niet 
in actie door verplichtingen op 
de Nürburgring. Jan Lammers 
kwam ook in actie, maar de 

verschijning als gastrijder 
in de Formule Ford. Tevens 
kwam hij dit weekend uit in de 
Toerwagen Diesel Cup en wist 
de Zandvoorter op zaterdag in 
de DunlopSportMaxxClioCup 
een derde plaats binnen te 
halen. Winnaar in de beide 
Formule Ford races was Simon 
Knap, in beide gevallen ach-
tervolgd door John Svensson. 
In de eerste race was Rogier 
Jongejans derde, in de tweede 
race was het de jonge Jennifer 
van der Beek die mee naar het 
schavot mocht. De winnaars in 
de Clioraces waren Sandra van 
der Sloot in de race op zater-
dag en Paul Vahstal in de race 
op maandag. Zaterdag werd 
Melvin de Groot tweede en 
maandag Addie van der Ven 
die tweede wist te worden. 
Derde werd Sheila Verschuur, 
teamgenoot van Sandra van 
der Sloot.

De Formido Swift Cup kende 
twee keer Karel Verspaget als 
winnaar beide keren werd 
Verspaget gevolgd door 
Jeroen den Boer. In de eerste 
race werd Hans Bos nog der-
de in de tweede race was dat 
Pieter Schothorst. De jonge 
Bentvelder Paul Flinterman 
kreeg bij het uitgaan van de 
Tarzanbocht een tikje van ach-
teren waardoor hij spectacu-
lair op zijn dak terecht kwam. 
Gelukkig kon hij met hulp van 

met 6-1, 6-2 niet opgewassen 
tegen Marlot Meddens; Michel 
Koning kwam met 2 keer 6-4 te 
kort tegen de Belg Wauters en 
het Zandvoortse damesdubbel 
Mireille Bink/Andrea van den 
Hurk kon met 6-2, 6-4 geen 
potten breken tegen Obziler/
Meddens.

HIN/De Manege
Maandag waren de kaar-
ten min of meer al geschud. 
Zandvoort had minimaal 4 
punten nodig om een, kleine, 
kans op ‘overleven’ te hebben. 
Tegenstander HIN/De Manege 
echter had aan drie punten 
meer dan voldoende om op 7 
en 8 juni een plaats in het fi-
naleweekend veilig te stellen 
en die kwamen er dus ook. Het 
Zandvoortse venijn zat dus in 
de staart, toen De Manege al 3 
punten had gescoord. Aranxta 
Rus had wel 3 sets nodig om 
Suzanne Trik op de knieën te 
krijgen (6-0, 3-6, 6-4). Andrea 
van den Hurk legde vooral in 
de tweede set tegenstand-

De eerste prijs, zes greenfees 
+ een diner op de Kennemer 
Golfclub, was voor het team 
van Hans Kerkman (die ook 
een ‘hole in one’ had gesla-
gen!), Wanda en Kees van 
den Bos, Martha en Klaas 
Jacobs en Jeroen van den Bos. 
Team 2 (gratis greenfee op 
de ‘Haarlemmermeersche’) 
bestond uit: Hans en Anne-
Mieke Akerboom, Martin 
Spaans, André Banning, Tracy 
en Thomas Huy. De derde prijs 
(greenfee op Sluispolder) was 

Van Dongen (l.) en Kalff zitten elkaar dwars

Paul Flinterman eindigde op zijn kop 

oud-Zandvoorter werd in de 
eerste race zesde en in de 
tweede race moest hij de strijd 
staken.

In de Formule Ford wist Jan 
Paul van Dongen een ver-
dienstelijke zesde plek bin-

nen te halen, maar in de 
tweede race moest hij, met 
nog twee ronden voor de 
boeg, afhaken. Plaatsgenoot 
Allard Kalff deed het beter. De 
Zandvoortse routinier wist de 
vijfde plaats binnen te halen 
in de eerste race en werd ze-
vende in de tweede race. Voor 
Kalff was het een éénmalige 

door de uniformiteit van de 
groep, het tempo, de onderlinge 
afstand en afstemming van de 
ruiters op elkaar. Carrouselrijden 
is een van de weinige teamspor-
ten binnen het paardrijden.

van 13.30 uur tot 16.00 uur en 
Stal de Naaldenhof is gelegen 
aan het einde van de Zuidlaan 
op de grens van Bentveld en 
Aerdenhout, tel:023 – 5243959. 
Voor meer informatie: www.
staldenaaldenhof.nl.

Manege Rückert 3e van Nederland

Open stal De Naaldenhof

Manege Rückert heeft vorige week zondag in Vragender (Gld.) de 
derde plaats behaald bij de Nederlandse Kampioenschappen Car-
rousel (F klasse). Een carrouselgroep bestaat uit 12 of 16 ruiters die 
met tweeën naast elkaar een aantal dressuurfiguren uitvoeren.

Op zondag 18 mei aanstaande opent stal De Naaldenhof in Bent-
veld haar deuren voor een ieder. Tijdens deze open dag kan ieder-
een die benieuwd is naar de hippische sport door middel van aller-
lei demonstraties kennis hiermee maken.

De manoeuvres worden gere-
den op door de groepen zelf 
uitgezochte muziek. Het gaat 
niet om een soort show, maar 
om een heel precies uitgevoerde 
proef. Het niveau wordt bepaald 

Tijdens de open dag kunt u een 
kijkje achter de schermen ne-
men en mag u van nabij kennis-
maken met het paard. Wilt u ook 
eens ervaren hoe het voelt op 
een paardenrug te zitten? Nou, 
dat kan ook! U bent uitgenodigd 

De 3e prijs is voor manege Rückert

Paardensport

 foto: Chris Schotanus

 foto: Chris Schotanus



Da Costastraat 23
Deze ruime 20-er jaren woning met opbouw staat in een 
kindvriendelijke woonomgeving en heeft 4 slaapkamers en een 
besloten achtertuin met stenen schuur op het zuiden.

• Alle vertrekken beschikken over de originele paneeldeuren 
• Geheel voorzien van hardhouten kozijnen en HR dubbele  
 beglazing
• In 2006 is de wijk opnieuw bestraat en zijn er mooie bomen  
 geplant
• Woonoppervlakte ca. 110 m2 

Vraagprijs  €  269.000,--

Witte Veld 66
Goed onderhouden royale 2 onder 1 kap villa, gelegen aan 
de rand van Park Duijnwijk, met  4 zeer ruime (slaap)kamers, 
heerlijke ruime L-vormige woonkamer met haard, allen met 
goede lichtinval. Zonnige tuin op het zuiden met achterom, 
garage en oprit voor meerdere auto’s.

• Buitenzijde geheel geschilderd in september 2007
• Alle ruimtes zijn zeer royaal
• Gehele woning voorzien van houten vloerdelen
• Centraal gelegen t.o.v. het strand, duinen, centrum en   
 station 
• Gebruiksoppervlakte ca. 170 m2
Vraagprijs  €  619.000,--

Burg. van Fenemaplein 4/6
Direct te betrekken! Ruim zonnig 4 kamer appartement 
(verbouwd naar 3 kamers) met zeezicht aan woonkamerzijde 
en aan de achterzijde uitzicht op het dorp. Er zijn balkons aan 
zowel land- als zeezijde en het complex beschikt over een lift

• Centrum, station en openbaar vervoer op ca. 100 m afstand
• Berging in de onderbouw
• Oplevering in overleg, snelle oplevering is mogelijk
• Woonoppervlakte ca. 100 m2

Vraagprijs: € 249.555,--

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

Wilhelminaweg 10
In het groene hart van Zandvoort op 472 m2 eigen grond gelegen zeer charmante en stijlvol gerenoveerde half vrijstaande woning 
(bouwjaar 1924) met fraai aangelegde voor -en achtertuin op het zuiden. De woning beschikt over fraaie details, 5 slaapkamers, 
royale U-vormige woonkamer met openhaard, ruime moderne woonkeuken, royale L-vormige garage annex hobbyruimte en oprit 
voor meerdere auto’s. Mogelijkheid voor kantoor/praktijkruimte aan huis. Moet van binnen gezien worden !

• In 2001 gerenoveerd met behoud van het charmante karakter
• Alle vertrekken beschikken over originele paneeldeuren
• Vrijwel alle vertrekken beschikken over fraaie houten plafonds met (inbouw)spots.
• Massief hardgrenen vloeren op alle verdiepingen.
• Vrijwel geheel voorzien van dubbele beglazing
• Woonoppervlakte ca. 230 m2

Vraagprijs  €  798.000,--

nieuwe prijs

Hogeweg 22/10
In het kleinschalige complex Westerduin, ligt dit 3 kamer 
appartement met zonnig balkon op het westen en een 
vleugje zeezicht. Complex Westerduin is tussen het gezellige 
centrum en het strand gesitueerd en beschikt over een lift.

• Betreft appartement op de 2e verdieping.
• Uitzicht op de watertoren 
• Inpandige berging
• Geheel v.v. dubbele beglazing en hardhout kozijnen
• Gebruiksoppervlakte ca. 70 m2

Vraagprijs: € 245.000,--


