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Kinderkunst in het Zandvoorts Museum

4e jaargang • week 31
31 juli 2008

Het wekelijkse nieuwsblad 
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl Zie onze advertentie op de achterpagina 

Voor verschillende evenementen 
op 2 en 3 augustus heeft het col-
lege verkeersbesluiten genomen. 
U vindt ze in de gemeente-advertentie. 

Actueel
Rotary verdeelde 
opbrengst

Cultuur 
Jazzpodia tijdens 
weekend

Cultuur
Zondagmiddag
concert

Actueel
Petit restaurant 
in Nieuw Noord 
geopend

3 6 15 15

Courant 
Zandvoortse 

Auto Strijder
Zandvoort

Zonnebril op 
sterkte actie

sea optiek
Zichtbaar beter

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

Deze maand bij veel
merk zonnebrillen

glazen op uw
eigen sterkte gratis

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

•	Poesta brood € 1,25 
•	5 Krentenbollen € 1,75
•	Weekendtaartje € 7.95

Stap ook eens binnen voor  
een heerlijk belegd broodje  
met ambachtelijk gemaakte 
salade, of een heerlijk kopje  
koffie met een gebakje

Brief aan 
raddraaiers

‘Een kleine vertaling 
voor sommigen is 

wellicht wel op z’n plaats’

De Mannetjes

Hopelijk is dit beeld in de toekomst niet nodig

Burgemeester Niek Meijer heeft de ouders van de rad
draaiers die rond de Pinksterdagen voor grote overlast 
hebben gezorgd, in een brief gewaarschuwd dat hun ver
dachte kroost is aangemerkt voor een strafbaar feit. Hij 
wijst ze vooral op de consequenties daarvan. De brief is 
bezorgd op 60 adressen in Amsterdam. Het is de tweede 
fase in het versterken van de veiligheidsketen.

Burgemeester waarschuwt 
ouders raddraaiers

gemeente Zandvoort niet in. 
Ik mag een gebiedsverbod op
leggen, omdat de gemeente
raad van Zandvoort mij deze 
bevoegdheid heeft gegeven. 
De gemeente Zandvoort 
staat namelijk voor gastvrij
heid, plezier en ontspanning. 
Mensen die zich hier ernstig 
misdragen weten dan dat 
zij niet welkom zijn. Heeft 
uw zoon een gebiedsverbod 
en komt hij toch naar de 
gemeente Zandvoort dan 
maakt hij zich schuldig aan 
een ernstig strafbaar feit. 
Hij kan voor dit feit worden 
aangehouden en vervolgd 
bij de strafrechter of kinder
rechter”, aldus Meijer in de 
brief. De jongeren zelf heb
ben ook een waarschuwing 
gekregen.

De burgervader wijst er ook 
op dat de Amsterdamse jon
geren totaal geen respect 
hebben voor hun medemens, 
de regels van fatsoen en de 
spullen van een ander. Ook 
schrijft hij dat ze zich in de pe
riode van 7 tot 13 mei jongst
leden zeer ernstig hebben 
misdragen en zich aan straf
bare feiten hebben schuldig 
gemaakt. “Het gaat om (zeer) 
ernstige overtredingen van 
de wet waarbij uw zoon is 
aangehouden door de politie. 
Wat de gemeente Zandvoort 
betreft is de maat vol. Als uw 
zoon zich opnieuw binnen de 
gemeente Zandvoort ernstig 
misdraagt, dan denk ik er aan 
om hem een gebiedsverbod 
voor de gemeente Zandvoort 
op te leggen. Hij mag dan de 

Het succesvolle project ‘Kunst op school’, met de Kinderkunstlijn als gevolg, van de 
Zandvoortse kunstenaressen Marianne Rebel en Hilly Jansen, krijgt een vervolg. Ko
mend schooljaar gaan de beide ondernemende dames zich weer inzetten voor het 
project en zijn ondertussen de voorbereidingen gestart. De eerste Kinderkunstlijn had 
grote belangstelling. Zelfs van de Verenigde Naties.

menwerken, binnen en bui
ten de schoolklas. Daarom 
wordt er op dit moment 
hard gewerkt aan een eva
luatierapport. Ondertussen 
heeft Hilly Jansen al de eer
ste partij tegels besteld en 

bemoeit Marianne Rebel 
zich met de verfspullen. De 
tegels moeten wel heel zijn 
want onderdeel van de ‘gein’ 
is het stukslaan daarvan om 
zodoende mozaïeksteentjes 
te krijgen.

Een nieuwe groep kinderen 
uit de groepen 7 en 8 van 
de Zandvoortse basisscho
len en de brugklas uit het  
Wim Gertenbach College 
zal al doende kennis maken 
met creativiteit en kunst
zinnigheid. Opnieuw treedt 
de gemeente als sponsor  
op om het project mogelijk 
te maken. Vorig jaar was  
dat ongeveer € 18.000, voor 
dit jaar is wat minder nodig 
omdat er geen aanloop
kosten zijn zoals het aan
schaffen van penselen, 
paletmessen en ander ma
teriaal dat hergebruikt kan 
worden.

De Zandvoortse gemeen
teraad wil graag geïnfor
meerd worden over het ef
fect van het project en de 
Kinderkunstlijn: het stimu
leren van creativiteit van 
jonge schoolkinderen in de 
breedste zin van het woord 
maar ook om ze te leren sa

‘Kunst op school’ op herhaling
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Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl 

Jazz on the Beach
a.s. zondag 15.30 uur:

The Mainstream 
Jazz Combo
Het wordt weer

ouderwets gezellig!

Ouwe sok
“Dag mevrouw. Mag ik een 
broodje kroket en een zak pa
tat met.” “Dat is dan € 2.20 met 
twee maal 25 cent vettaks erbij… 
€ 2.70 alstublieft”. 
“En als ik een kipburger neem. In 
plaats van een kroket?” “Dan be
taalt u minder vettaks mevrouw. 
En o ja. Als u pint komt er nog 
tien cent extra bij. Pintaks. Weet 
U nog?”
Zal dit de toekomst zijn? Geleefd 
worden door het rijk. Belasting 
betalen over alles. We hebben 
al accijns op roken. Trouwens, 
dat mag je eigenlijk toch niet. 
Accijns op benzine en alcohol. 
Komt er ook nog accijns op 
vetgebruik bij? En wat gedacht 
van de extra belasting op vlieg
reizen. Vliegtaks en wat er nog 
meer bijkomt. Moeten we dan 
maar met zijn allen thuisblijven? 
Of uitwijken naar Duitsland of 
België. Daar zijn de tickets veel 
goedkoper.
Fijn, dat je altijd je betaalkaart 
bij je moet hebben. Geld uit de 
muur trekken gaat binnenkort 
ook al extra kosten. Leve de ouwe 
sok waar we contant geld weer 
in gaan bewaren. Of onder de 
hoeslakens. Perfecte plaats! En 
in ieder geval gratis. Prettig voor
uitzicht.
Over betaalkaarten gesproken. In 
veel steden kun je alleen nog met 
de pinpas bij een parkeermeter 
betalen. Losse munten zijn niet 
meer nodig. Makkelijk? Soms 
wel. Maar ook vaak ingewikkeld. 
Niet één parkeermeter is name
lijk hetzelfde. Je moet eerst drie 
keer de aanwijzingen lezen. Die 
staan met piepkleine lettertjes 
voorop het apparaat. Je leesbril 
vergeten? Dan ben je echt de pi
neut. En aan een voorbijganger 
vragen durf je ook al niet meer. 
Wantrouwig word je gemaakt 
door TV en andere media. 
Van mijn moeder heb ik nog een 
versleten beursje. Echt hoor. Zo 
heet zo’n klein portemonneetje. 
Platgedrukt en smoezelig. Daar 
zaten dubbeltjes en kwartjes in. 
Voor het geval dat…. ”Vertrouw 
geen bank, alleen jezelf”, 
was het devies van mijn 
oude tante van negen
tig. Ze krijgt nog gelijk 
ook. Effe zoeken. Waar 
heb ik nog een ouwe 
sok liggen? Li
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cartoon Hans van Pelt

column

Rectificatie:
Abusievelijk is in de krant van vorige week een sponsor 
van Santekraampje, het eindfeest van de Rekreade, ver
keerd vermeld. De zeer smakelijke pannenkoeken werden 
door pannenkoekenrestaurant De Lachende Zeerover, 
op het Badhuisplein (Rotonde), verzorgd. Onze welge
meende excuses!

familieberichten

juli/aug
w a t e r
Hoog Laag Hoog Laag

Do
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31
1
2
3
4
5
6
7

1 1 . 3 6
13. 46
00.16
00.54
01.50
02.46
03.35
04.20

1 5. 3 9
16.25
04.35
05.27
0 6 .1 1
06.55
07.32
08.18

23.25
-

14. 43
1 5. 2 9
16.06
16.39
16.30
16. 44

-
-

1 7. 1 0
1 7. 5 6
1 8 . 3 5
1 9 . 1 7
19.56
20.35

Hoog

restaurant aan het strand

waterstanden

www.zandvoortsecourant.nl

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

Kantooradres: Hogeweg 391 • 2042 GE Zandvoort 
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00  16.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Letty van den BrandKinderdijk 
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

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

Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Kleine Krocht 2  2042 JN Zandvoort

Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40  Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 061139 1478 • info@zvoverspreiders.nl

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.

colofon

Tel. 023 - 571 57 07
www.clubnautique.nl

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~
~ Verzorging van overledene ~ 

~ Begeleiding voor nabestaanden ~ 
~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~ 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Evert H. Schweitzer

Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

1-2-1996       1-8-2008
Het personeel van Bruna 

Balkenende feliciteert
Sjaak en Anneke

met het 12 1/
2   -jarige 

jubileum van de zaak

“Lichter …… als ik doodga, wil ik zo licht zijn,
zo transparant dat niemand meer ziet dat ik doodga.”

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons is 
geweest, geven wij u kennis dat na een leven van zorg en 
aandacht voor allen die haar dierbaar waren, van ons is 
heengegaan onze lieve moeder, oma en overgroot-oma

Carolina Wilhelmina  
Aleven - Severiens

Lientje
sinds 30 april 2007 weduwe van Alphons Aleven

  * 25 maart 1925                                            † 22 juli 2008

Onze dank gaat uit naar bewoners en medewerkers  
van “Zorgcentrum Bosbeek” te Heemstede 

voor de liefdevolle verzorging.

Caroline van der Pijl - Aleven
Jacques van der Pijl

Alphons Aleven
Eegje Aleven - Meyn

Trudy Aleven
Peter Vaillant

Saskia Aleven †

Paul Aleven
Silvia Aleven - de Koning

Kleinkinderen

Achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
A.M. Aleven
Zandvoortselaan 4
2042 XA Zandvoort

De bijzetting in het familiegraf heeft plaatsgevonden  
op zaterdag 26 juli 2008 op het  

R.K. parochiekerkhof Sint Agatha te Zandvoort.

Met een bestemmingsplan 
geeft de gemeente aan op wel
ke manier de openbare ruimte 
gebruikt mag worden. Grond 
krijg een ‘bestemming’ als 
‘Wonen’, ‘Recreëren’, ‘Bedrijven’ 
etc. Bestemmingsplannen 
werken ordenend en sturend. 
Een ander gebruik dan het 
bestemde gebruik is niet toe
gelaten.

Ton van Heemst, gemeentelijk 
woordvoerder, noemt de klus 
‘mega’. “Mega! Niet alleen 
vanwege de enorme berg 
oude bestemmingsplannen 
waar de specialisten zich door 
heen moeten worstelen, maar 
ook omdat het gemiddeld 
bijna 5 jaar duurt voordat een 

actualisatie uitgevoerd is. De 
gemeente gaat van 100 soms 
zeer verouderde bestem
mingsplannen naar 14 actuele 
bestemmingsplannen die het 
hele grondgebied van de ge
meente Zandvoort omvatten. 
Het aantal is ondertussen al 
teruggebracht tot 36. De ac
tualisatie is opgelegd door de 
wetgever”, legt hij uit.

De volgende bestemmings
plannen zijn al geactuali
seerd en dus richtinggevend: 
Kostverlorenstraat (op een 
kleine uitzondering na), Oud 
Noord, Stationsomgeving, 
Boulevard Zuid, Zandvoort 
Zuid, Circuitgebied en Nieuw 
Noord. De komende jaren staan 

de volgende bestemmings
plannen op het programma 
om te worden geactualiseerd: 
Middenboulevard, Strand en 
Duin, Bentveld, Centrum, 
Recreatiepark, Boulevard 
Noord, Bedrijventerrein(en).

Een actueel bestemmings
plan dient elke tien jaren te 
worden geactualiseerd. Dit 
is een wettelijke verplichting. 
Bovendien vindt de gemeen
te het erg belangrijk om een 
actueel bestemmingsplan
nenbestand te hebben om zo 
voor burger (en natuurlijk ook 
de gemeente zelf) duidelijk
heid te verschaffen over het 
te voeren ruimtelijk beleid. De 
provincie kan voor een periode 
van maximaal 10 jaar vrijstel
ling verlenen van de verplich
ting tot herzien. De gemeente 
heeft voor de bestemmings
plannen Stationsomgeving en 
Boulevard Zuid deze vrijstel
ling aangevraagd en gekre
gen. Bron: www.zandvoort.nl

Actualisatieproject op schema
Eén van de doelstellingen van het college en raad, het te
rugdringen van de vele bestemmingsplannen die Zand
voort kent, ligt op schema. Door het actualiseren vorige 
maand van bestemmingsplan Oud Noord zijn er nog maar 
36 van de 100 bestemmingsplannen actueel. Uiteindelijk 
moeten dat er 14 worden.

Maandagavond heeft de nieuwe voorzitter van de Rotary 
Zandvoort, Jan Brabander, tijdens een diner, de opbrengst 
van de dichtbundel ‘Dagen met een goud randje’, met ge
dichten van Sabine Sebregts en geïllustreerd met tekenin
gen van de onlangs overleden Ronneke Goossens, aan de 
rechthebbenden overhandigd. Brabander vond het tijd, nu 
het 150e exemplaar verkocht is, de opbrengst te delen.

Het is de tweede bundel van 
Sabine Sebregts en naar ver
luidt is ze al met een derde 
bezig. Deze bundel is op ini
tiatief van de Rotary en met 
medewerking van de Rotary
leden Maarten Koper en Wim 
Jubels tot stand gekomen en 
is belangeloos door Bruna 
Balkenende, Fysiotherapie 
Instituut K. Bruin & M. Koper 
en Pluspunt verkocht. Sabine 
Sebregts en Ton Goossens na
men de enveloppen in ont
vangst. Goossens gaf hem 
direct aan pastor Dick Duijves 
met de opdracht er geluid
opnameapparatuur voor de 

St. Agatha kerk van aan te 
schaffen. “Ik vind het jammer 
dat zulke apparatuur er nog 
niet is. Nu kan je bijzondere 
diensten zoals uitvaarten en 
huwelijken niet opnemen. 
Straks gelukkig wel”, was zijn 
redenatie. Voor het dessert 
declameerde Sabine Sebregts 
nog een zeer toepasselijk ge
dicht. “Ik heb het niet op pa
pier”, zei ze, “het zit gewoon 
in mijn hoofd.”

Hoewel de opbrengst al ver
deeld is, blijft de bundel bij de 
bovengenoemde verkooppun
ten voor slechts € 10 te koop.

Rotary overhandigde 
opbrengst aan auteurs

Sabine Sebregts neemt de envelop in ontvangst, Ton Goossens (achter) 
kijkt toe.

Wethouder Wilfred Tates heeft in een brief aan de ge
meenteraad uitleg gegeven over de voorgenomen herin
deling van de busbaan, in de volksmond de ‘busweg’. Hij 
maakt duidelijk dat het alleen om asfaltering gaat en dat 
van wandel en fietspaden geen sprake is.

Twee coalitiepartijen hadden 
een kleine onenigheid over 
deze herindeling. Volgens 
Carl Simons van de OPZ mag 
er van een herindeling abso
luut niet uitgegaan worden 
en Fred Paap van de VVD 
sprak dat tegen en wenste 
geen hernieuwde behande
ling in de commissie. Volgens 
Tates is de voorbereiding van 
de werkzaamheden procedu
reel/juridisch juist. Volgens 
hem is datgene dat straks be
reikt wordt volledig in de lijn 
van wat er is afgesproken. 

“Op 25 maart 2008 is van ge
meentewege een aanvraag 

ken zijn of haar zienswijzen 
tegen de voorgenomen vrij
stelling kenbaar had kunnen 
maken. Voor deze omissie 
biedt ik mijn excuses aan”, 
schrijft de wethouder.

De voorgenomen vrijstelling 
is op 24 juli gepubliceerd in 
de Zandvoortse Courant, zo
dat een ieder gedurende zes 
weken zijn of haar zienswijze 
of bezwaren bij het college 
kenbaar kan maken. “Van de 
voorgenomen werkzaamhe
den zal alleen het asfalteren 
van de bestaande busbaan 
plaatsvinden. Nogmaals 
wordt bevestigd, dat de 
aanleg van fietspad en voet
pad eerst aan de orde kan 
zijn na een onherroepelijke 
vastgesteld vrijstellingsbe
sluit en/of onherroepelijk 
bestemmingsplan, waarin 
het beoogde gebruik is vast
gelegd”, aldus Tates en hij 
voegt er als laatste aan toe 
dat hij bij de eerst komende 
commissievergadering be
reid is om eventuele vragen 
van de commissieleden te 
beantwoorden.

ingediend om de busbaan 
tevens te gebruiken voor 
ontheffinghouders, voet
gangers en fietsers. De aan
vraag heeft dus uitsluitend 
betrekking op het voorge
nomen gebruik. Naast deze 
vrijstelling dienen tevens 
de daarvoor benodigde ver
keersbesluiten te worden ge
nomen. Deze aanvraag is zo
wel gepubliceerd in week 14 
als week 15 in deze krant. Om 
onbekende redenen heeft de 
aanvraag echter geen ver
volg gehad in een procedure 
als bedoeld in de Algemene 
Wet Bestuursrecht, waarbij 
een ieder gedurende zes we

Tates informeert raadsleden over ‘busweg’

De nieuwe situatie
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Grand Café & Restaurant

Is op zoek naar een

Zelfstandig 
werkend kok / ft 

Beschik jij over aantoonbare 
ervaring en ben je op zoek naar 
een creatieve uitdaging in een 

gemotiveerd team? 

Neem dan nu contact met ons op ! 

Reacties voorzien van c.v. naar 
cafeneuf@cafeneuf.nl 

Haltestraat 25 
2042 LK Zandvoort 

023 - 571 37 22

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)

voortgevloeid uit Stichting 
Zandvoortse4daagse: be
kend van de wandel, fiets 
en zwemevenementen. Voor 
het organiseren van deze 
evenementen kon men na 
jaren niet meer rekenen op 
hulp van de politie omdat 
dit uit hun pakket is gehaald. 
Dus moet je als vereniging 
zélf voor de veiligheid van je 
deelnemers zorgen. Binnen 
de enthousiaste groep vrij
willigers die de stichting rijk 
is werden een aantal men
sen gevonden die wel het 
verkeer wilden regelen bij de 
4daagse evenementen.

Gezocht verkeer
regelaars
Binnen Zandvoort worden 
steeds meer evenementen 
georganiseerd die ook niet 
meer kunnen rekenen op de 
hulp van politie. Ondertussen 
hebben de Zandvoortse ver
keerregelaars al meegewerkt 
aan de Sinterklaasintocht, 
de Nieuwjaarsduik, de kor
tebaandraverij en de ope
ning van de muziektent in 
het dorp. Op initiatief van 
de Ondernemersverenging 
Zandvoort om elke zondag 
de muziektent te bezetten 
is stichting Zandvoortse 
4daagse met opgeleide ver
keerregelaars dé aangewe
zen partij om voor het ver
keer te zorgen. En omdat er 
steeds meer vraag naar ver
keerregelaars is de stichting 
op zoek naar mensen die dit 
graag willen doen. De vereis
te zijn: minimumleeftijd 21 
jaar, een informatieve func
tie hebben en uit Zandvoort 
komen. Neem daarvoor con
tact op met Leo Miezenbeek, 
0653397872 of kijk op www.
zandvoortse4daagse.nl.
 
Kordaat optreden 
Bij alle vervelende politiebe
richten over zaken die in het 
weekend in de Haltestraat 
zijn gebeurd, zoals een eta
lageruit ingeslagen en een 
vechtpartij plus het ingooien 

van een autoruit met een 
putdeksel, zijn er ook nog 
positieve geluiden te mel
den. Rond 03.25 uur werd 
een 47jarige Rotterdamse 
onwel nabij een uit
gaansgelegenheid in de 
Haltestraat. Twee kordate 
verpleegkundigen herken
den bij de vrouw hartklach
ten en hielpen haar direct. 
De Rotterdamse werd met 
de ambulance naar het 
ziekenhuis vervoerd voor 
verdere behandeling.

Feest bij Helios
De huisjes van kam
peervereniging Helios 
(zonnegod) staan vanaf 
1938, dus al 70 jaar, op 
het noordstrand. In 1949 
telde Helios 186 leden en 
53 reserveleden. De hou
ten huisjes met de linnen 
daken zijn ondertussen 
vervangen voor moderne 
units. Uiteraard wordt dit 
heugelijke feit groots ge
vierd met een feestweek. 
De opening is afgelopen 
zaterdag geweest en is er 
een jubileumboekje over 
de geschiedenis van Helios 
voor € 10 verkrijgbaar bij 
de vereniging.

Weblog
Hoewel de meeste raads
leden verleden jaar heel 
enthousiast met een we
blog zijn gestart, is er op 
dit moment maar één 
raadslid, Jerry Kramer 
(VVD), die zijn weblog 
keurig bijhoudt. De rest 
gelooft het wel en de 
meeste weblogs zijn niet 
meer up to date. Een van 
de leukste berichtjes van 
Jerry Kramer is gedateerd 
eind juni met het uitlekken 
van de Zandvoortse struc
tuurvisie 2050! Het bijpas
sende filmpje laat zien dat 
het circuit niet naar Den 
Helder maar naar Milland 
in de Noordzee wordt ver
plaatst. Misschien ook een 
goede oplossing?

Meer dan alleen  
een boek
Dit keer is een van de ac
tiviteiten van de strandbi
bliotheek verlegd van het 
strand naar het Zandvoorts 
Museum. Op 2 augustus 
vanaf 14.00 uur is voor 
kinderen en volwassenen 
de toegang naar het mu
seum gratis toegankelijk 
voor een boeiende rondlei
ding en een film over de ge
schiedenis van Zandvoort. 
Ook zijn de vele model
len van bomschuiten die 
het Zandvoorts Museum 
in langdurig bruikleen 
heeft van de Bomschuiten 
Bouwclub te bezichtigen.
Verder is er een tentoon
stelling over het circuit van 
Zandvoort. Het vertrek naar 
het Zandvoorts museum is 
vanaf de strandbibliotheek 
bij de Rotonde.

Zandvoortse ver
keerregelaars

Tegenwoordig zie je ze elke 
zondagmiddag staan: de 
Zandvoortse verkeerrege
laars in hun oranje hesjes. 
Niet alleen de mannen 
maar ook de dames staan 
hun mannetje. Vriendelijk 
doch rechtvaardig wijzen 
ze de automobilist er op 
dat men de auto nu even 
niet langs de stoep van 
de verkeersrotonde mag 
parkeren om geld te pin
nen. Verder begeleiden ze 
de bus zodat Connexxion 
de rotonde zonder te
genliggers kan nemen. 
De verkeerregelaars zijn 

door Joop van Nes jr.

Al meer dan twee jaar brengt 
café Oomstee regelmatig 
live muziek ten gehore. Alle 
genres zijn al eens voorbij 
gekomen, van pop tot rock 
‘n roll en van blues tot jazz. 
Uitbater Ton Ariesen wil het 
jazzgebeuren een impuls 
geven en is daarom een sa
menwerking aangegaan met 
Menno Veenendaal Muziek 
Producties. Veenendaal, een 
begenadigd jazzdrummer, is 
bekend van de grotere podia 
zoals Otterjazz in Loosdrecht. 
De bedoeling is dat Ariesen in 
eerste instantie elke veertien 
dagen op vrijdag topformaties 
laat spelen.

Gelegenheidsformatie
Afgelopen vrijdag stond een 
gelegenheidstrio centraal: 
het Cool & Blue Hammond 

Direct na de vondst van het 
asbesthoudende materiaal 
werd er een onderzoek inge
steld naar de mate van ver
vuiling en kwam naar voren 
dat er geen gezondheidsri
sico’s aan waren verbonden. 
Toch wilde het college op 

kelijk vergeleken worden met 
Roy Phillips, de legendarische 
Hammond organist van The 
Peddlers. Vooral de covers van 
bekende jazznummers vielen 
op en werden met eigen ar
rangementen met gedreven
heid gespeeld. Ook een aantal 
goed in het gehoor liggende 
eigen nummers werden door 
de toehoorders zeer gewaar
deerd. Een enkele ‘meezinger’ 
was van wat mindere ( jazz)
kwaliteit maar misstond 
zeker niet. Veenendaal zou 
Veenendaal niet zijn als hij van 
de gelegenheid die Sanne Mans 
gaf, door naar café Oomstee te 
komen, geen gebruik maakte. 
Twee spetterende jazznum
mers zong het Zandvoortse 
jazztalent in een gastoptre
den. Hoewel ze zich natuur
lijk niet had kunnen voorbe
reiden gaf ze extra cachet  
aan het allang geslaagde op
treden.

Aanrader
Vrijdag 8 augustus, u bent dan 
net weer bijgekomen van een 
geweldig Jazz in Zandvoort 
festival, staat alweer de vol
gende jazzformatie bij café 
Oomstee op het program
ma: het Clous van Mechelen 
Quartet, bestaande uit Claus 
van Mechelen (tenorsax), 
Colette Wickenhagen (zang), 
Nick van den Bos (piano), 
Erik Heinsdijk (contrabas) en 
Menno Veenendaal (drums). 
Het concert begint om 21.00 
uur. Komt u op tijd, café 
Oomstee is niet al te groot! 
Een aanrader van de eerste 
orde!

van de Prinsessehal (gepland 
over circa 2 jaar) toch verwij
derd zal moeten worden en 
dat het naar voren halen 
van deze werkzaamheden 
een 100% veilig gebruik van 
de zaal in de tussenliggen
de periode kan garanderen”, 
schrijft het college aan de 
raad. De zaal is niet alleen 
in gebruik bij de basisscho
len als gymnastieklokaal, 
ook een aantal plaatselijke 
sportverenigingen maakt er 
gebruik van voor hun trai
ningsactiviteiten.

Trio, bestaande uit Hammond 
specialist Rob Mostert, zan
ger/gitarist Dennis Kivit en 
drummer Menno Veenendaal. 
Alle drie de muzikanten heb
ben ondertussen hun sporen 
in de vaderlandse muziekwe
reld, en daarbuiten, allang 
verdiend. Zo speelt Mostert 
regelmatig met artiesten als 
Jan Akkerman, Saskia Laroo, 
Wouter Kiers en zangeres Lils 
Mackinthos. Ook Veenendaal 
treed regelmatig met bekende 
musici op.

Mans
Dat de heren vakmensen zijn, 
bewezen ze vrijdagavond 
regelmatig, waarbij vooral 
het spel van Mostert op het 
Hammond orgel van opvallen
de kwaliteit was. De met blote 
voeten spelende Mostert haal
de alles uit zijn instrument 
en kan mijns inziens gemak

safe spelen en heeft het in 
asbest verwijderen gespe
cialiseerde bedrijf Bottelier 
opdracht gegeven het ma
teriaal weg te halen. “Het 
college heeft het besluit 
genomen, overwegende dat 
het materiaal vóór de sloop 

Oomstee Jazz: een schot in de roos

Prinsessehal weer volledig veilig

Als het gebeuren van vorige week vrijdag een voorproefje 
is geweest voor de toekomst, dan heeft Zandvoort binnen 
de kortst mogelijke tijd een echt jazzcafé. Toen namelijk 
startte Oomstee Jazz, een tweewekelijks jazzpodium in 
het intieme café aan de Zeestraat met de betere, zo niet 
de beste, jazzmuzikanten van Nederland. En het was puur 
genieten voor de echte jazzliefhebbers!

Het college heeft er voor gezorgd dat de schoolkinderen, 
en andere gebruikers, vanaf de start van het komende 
schooljaar weer veilig van de Prinsessehal gebruik kunnen 
maken. Onlangs kwam aan het licht dat er in de hal en de 
kleedkamers asbest zat verwerkt. Dat is u door een gespe
cialiseerd bedrijf verwijderd.

Cool & Blue Hammond Trio met Sanne Mans
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evenementen agenda
Juli
Opening jazzfestival Jazz in Zandvoort
Café Neuf, aanvang 20.00 uur

Augustus
Jazzfestival  Jazz in Zandvoort, in de horeca
Jazzfestival  Jazz in Zandvoort, Podium  
Raadhuisplein. Aanvang 18.00 uur
Jazzfestival  Jazz in Zandvoort, on the Beach 
Diversen strandpaviljoens 16.00 uur tot 19.00 uur
Kadobraderie  Gasthuisplein
51ste Muggenronde doet Zandvoort aan 
Zandvoort Alive  Strandpaviljoens 13/14/15
Aanvang 16.00 uur
Zomermarkt  Feestmarkt met volop 
entertainment in het centrum
Swingsteesjun on the beach  bij Take Five aan Zee
Spinning ride on the beach  
strandpaviljoen Booker
Classic Concerts  Vioolconcert, Protestantse kerk
KLM Open  Kennemer Golf & Country Club

VVV Zandvoort: 
de hele zomer 7 dagen per week geopend!

Week 31 • 2008

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort - 023-57 387 27 

Café Oomstee
Vrijdag 1 augustus

Jazz behind the Bar
Rudolf Kreuger

aanvang 21.00 uur

Zie onze website: www.oomstee.nl

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvoverspreiders.nl

Augustus Voordeelmenu
(voor 2-3 personen)

* Kroepoek
* Mini Loempia’s (8 stuks)
* Babi Pangang Speciaal  
* Kipblokjes met kerrysaus
* Tjap Tjoy
* 2x Witte Rijst
 

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur
Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567

Ingang zijkant (straatje richting station)

€ 16,50

* ALLEEN AFHALEN *

Keuzeweekmenu 
(ma t/m vrij)

Ham + meloen
Garnalen kroketjes

Kip cocktail

Varkenshaas pepersaus
Zalmfilet botersaus

Saté van de haas

Coupe Amaretto
€ 16,75

Vrijdag 1 augustus 21.00 uur

Jazz behind the Bar
“Bowlegs”

Donderdag 7 augustus

Artiestenavond met
lopend buffet.
Inschrijven aan de bar € 20,-

Grand Café Danzee - Kerkplein 8 - T. 023 571 22 52
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DFrost Surfshop Zandvoort en strandpaviljoen Skyline 13 presenteren 9 augustus aanstaande het Surf, Ride & Music 
Beach event voor Riders, Punks & Partygangers. Een gratis evenement dat voor de surfer en de partyganger of ook wel 
de partyende surfer een ultiem feestje wordt!

Het Zandvoortse jazztalent zangeres Sanne Mans kan niet meer klaar zijn voor het komen
de Jazz in Zandvoort festival dan dat zij nu is. Alweer een jaar ouder dan de vorige editie, 
een daardoor rijpere stem en een ‘gastoptreden’ tijdens het afgelopen North Sea Jazzfesti
val (NSJF) in Rotterdam staan zaterdagavond borg voor 7 kwartier jazz van hoge kwaliteit 
op het podium op het Raadhuisplein. Vrijdagavond treedt ze ook nog op in café Koper.

In de middag wordt er een 
grootschalige test geor
ganiseerd waar front tra
ding, onder andere Tuflite 
Nederland, Bufo en Santa 
Cruz Surfboards aanwezig 
zullen zijn. Daarnaast zullen 
Bodyglove en Billabong een 
aantal wetsuits beschikbaar 
stellen voor de test.

Er zijn ruim 50 boards te 
testen van Webber, MC 
Tavish, Seven, Walden, NSP, 
Southpoint, Bufo’s, Abezat, 
Tuflite’s & Santa Cruz. Tevens 
is er de mogelijkheid om voor 
de niet surfer, de partygan
ger dus, zich eens te wagen 
aan de ‘highly addictive’ surf
sport door middel van gra
tis surfworkshops die door 
Dfrost Surfschool Zandvoort 
(www.dfrost.nl) verzorgd 
zullen worden. Wandervogel, 
Nederlands nieuwste surfkle

De geboren Amsterdamse 
Sanne Mans, pas 22 lentes 
jong, kreeg tijdens het afgelo
pen NSJF de kans van haar le
ven toen Bobby McFerrin aan 
de zaal vroeg of er iemand 
was die wilde zingen. “Het 
is dat mijn vriendin dichter 
bij het podium stond, anders 

op het droge kunnen bewij
zen of ze het in zich hebben 
om straks een ware prof te 
worden. 

In de avonduren is er een 
skate demonstratie in de 
halfpipe die dan op het 
strand gebouwd is. Niemand 
minder dan veelvoudig we
reldkampioen en Europees 

Den Haag en ga nu eerst mijn 
‘Bachelors’ halen. Daarna 
mijn Masters en dan zien we 
wel weer. Ik ben nu ook erg 
geïnteresseerd in Fado, de 
Portugese volksmuziek. Op 
dit moment zing ik veel oude 
jazznummers en heb geen 
favoriete zanger of zangeres. 
Als het maar lekker in het 
gehoor ligt. Bebop en zo zijn 
niet aan mij besteed”, zegt de 
jonge dame die regelmatig 
door haar docenten in Den 
Haag en omgeving wordt 
aanbevolen voor concerten.
Sanne Mans zal komend we
kend, begeleidt door enkele 
van haar medestudenten, 
veel nummers zingen die ze 
zelf gearrangeerd heeft. Let 
u op haar, de Zandvoortse 
Courant kan haar van harte 
aanbevelen.

ding merk zal deze dag even
eens acte de présence geven. 
Dit waanzinnige nieuwe 
merk staat voor drang naar 
vrijheid, humor, uitgesproken 
smaak en extravagantie.

Ook aan de surfkids ofwel 
‘grommets’ is gedacht. Voor 
deze jonge dude’s staat er 
een surfsimulator waarop zij 

had ik vooraan ge
staan. Ik kreeg wel 
een kans van hem 
en toen hij aan 
mij vroeg hoe mijn 
naam was, kon ik 
me die niet herin
neren laat staan 
iets uitbrengen. 
Toen ik echter de 
eerste tonen ge
zongen had, was 
alle schroom weg 
en deed ik ‘my 
thing’”, zegt Sanne 

die in eerste instantie klas
sieke zanglessen in Haarlem 
volgde.

“Eigenlijk wist ik niet wat ik 
wilde. Ik weet het in principe 
nog steeds niet. Ik studeer nu 
al drie jaar jazzzang aan het 
Koninklijk Conservatorium in 

kampioen inline skating Sven 
Boekhorst zal samen met 
een aantal professionele rij
ders wat extreme sicke tricks 
en air time gaan scoren.

Omdat Riders & Punks niet 
alleen een extreme sports 
en surfminded evenement 
is, komen ook de partygan
gers aan hun trekken. Het 
is tenslotte ook een dance 
event en er zijn dan ook 
DJ’s geprogrammeerd die 
naast alle activiteiten voor 
nodige beats zullen zorgen. 
Vanaf 16.00 gaat het Surf, 
Ride & Music Beach event 
onderdeel uitmaken van 
het Zandvoort Alive festi
val. Achtereenvolgens zul
len Eltonio Estavez vs Danii 
Roxx, Erik de Man, Erick E, 
Don Diablo en Jr Dallas Mc 
Dice hun klanken laten ho
ren. Zorg dat je erbij bent.

Surfers en partygangers worden verwend tijdens 
Zandvoort Alive

Sanne Mans is er klaar voor

Surfen door de branding

Sanne mans

MediRent is onlangs gestart met het project ‘Heartsave Zandvoort’. Het bedrijf wil in samenwerking met de gemeente, 
ondernemers, verenigingen en inwoners, Zandvoort ‘Heartsave’ maken. Het streven is om in een straal van 4 minuten in 
heel Zandvoort een Automatische Externe Defibrillator (AED) te hebben.

Door de aanwezigheid van 
deze AED’s kan de overle
vingskans van een slacht
offer met een hartstilstand 
aanzienlijk toenemen. De 
gemeente en de hulpverle
ningsdiensten doen er alles 
aan om zo snel mogelijk 
ter plaatse te zijn. Zo heeft 
Zandvoort ervoor gezorgd 
dat de ZRB is uitgerust met 
een AED op elk voertuig en 
dat brandweerauto’s zo een 
apparaat aan boord heb
ben. De hulpverleners zijn 
zeer afhankelijk van de ver
streken tijd tussen het be
gin van de hartstilstand, de 
melding en de tijd die ze no
dig hebben om ter plaatse 
te komen. Vooral dit laatste 
kan zomers een moeilijke 
opgave zijn. De overlevings
kans van de patiënt ligt dus 
ondertussen in de handen 

van omstanders.

MediRent onderschrijft dit 
probleem en wil samen met 
een aantal partners hier een 
structurele oplossing voor 
bieden. Die bestaat uit het 
verstrekken van AED’s tegen 
gereduceerd tarief om op 
diverse plaatsen te plaat
sen. Ook wil MediRent aan 
de deelnemers van het pro
ject ‘Heartsave Zandvoort’ 
een bijbehorende opleiding 
sponsoren. De laatste tijd 
zijn al meerdere AED’s in 
Zandvoort afgeleverd in het 
kader van het project. Via 
de website www.heartsa
vezandvoort.nl kunt u zien 
of er in uw buurt een AED 
aanwezig is. Men kan ook 
AED’s die nog niet geregi
streerd zijn via die website 
aanmelden.

Aantal AED’s neemt toe

Een Automatische Externe Defibrillator

Donderdag voorlopig laatste 
warme dag

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

 Do. Vr. Za. Zo.

Temperatuur

Max 27-28 24 22 22

Min 16 18 15 14

Zon 70% 30% 50% 45 %

Neerslag 10% 80% 40% 25% 

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

Noodweer was het afgelo
pen zaterdag het tweede 
dagdeel vooral in delen 
van Gelderland en ook in 
Utrecht met plaatselijke 
wolkbreuken. Zo noteer
den enkele plaatsen in zeer 
korte tijd 5075 mm regen 
(ongeveer normaal voor 
de hele maand juli!). Er 
was bijna sprake van een 
Egyptische duisternis, woe
lige geelgroene luchten en 
een onrustig windpatroon, 
aldus enkele waarnemers 
uit het gebied. De wolken
toppen bereikten hoogten 
tot bijna 15 kilometer en 
in Duitsland net over de 
Nederlandse grens tot zo’n 
17 kilometer. Zulke mas
sieve wolkentorens komen 
zelden voor in ons land en 
doen meer denken aan de 
tropen. Bij ons viel het al
lemaal mee en Zandvoort 
noteerde slechts een scha
mele millimeter, terwijl 
Hoofddorp nog tot 14 liter 
water per vierkante meter 
kwam.

Deze donderdag belooft zo 
goed als droog te gaan uit
pakken, maar vrijdag wordt 
het helaas toch weer enige 
tijd nat. Donderdag wordt 
het nog even zeer warm 
(tot op het strand toe) 
met temperaturen van 27 
en mogelijk 28°C. Een zeer 
plaatselijke bui kan mis
schien nog ontstaan in de 
avond richting het oosten.

De Zandvoortse avonden 
zijn en blijven ook bijzonder 
zwoel en tot rond midder
nacht liggen de temperatu
ren veelal nog net boven de 
20°C. Ook de afgelopen nach
ten, vooral die richting dins
dag, behoorden tot de aller 
warmste van de afgelopen 
honderd jaar! Het grootste 
nachtgedeelte bleef het toen 
boven de 20°C.

Op vrijdag passeert er een 
storing met mogelijk neer
slag van betekenis, waarach
ter zich koelere lucht bevindt 
en die krijgen we zaterdag 
in huis. Bij een aangename 
bolle zuidwester wordt het 
dan een aangename 22°C in 
het verspreidingsgebied van 
deze krant. 

De periode daarna (weekein
de) wordt het wat koeler of 
minder warm om precies te 
zijn, maar de droge perioden 
zullen dan wel de overhand 
moeten gaan krijgen in Zuid
Kennemerland. We raken 
dan in een zwakke zuidwest 
circulatie waarin zo nu en 
dan regenstoringen worden 
meegenomen, die worden 
afgewisseld door hele aar
dige droge weermomenten. 
Zicht op een langere stabiele 
en vooral volledig droge fase 
is er niet, maar wellicht dat 
die voor half augustus op het 
programma staat.

weerman Marc Putto 

Sponsor worden van het wekelijkse weerbericht?
Bel 064342 9783 en vraag naar de mogelijkheden!

  Zaterdag 9 Augustus

  Riders & Punks
Het ultieme gratis beach event voor de (beginnende) surfer en partyganger

Bij Skyline 13,The Australian beachbar op het strand van Zandvoort.
Vanaf 12.00 uur meer dan 50 verschillende golfsurfboards om te testen 

Gratis workshop golfsurfen (50 plekken en vol=vol)
15 % korting op alle boards, wetsuits en surfkleding bij Surfshop DFrost.

Vanaf 18.00 uur spectaculaire  
jumps op de 4 meter hoge 

halfpipe Door de meervoudig 
wereld kampioen inline stunt 
skaten Sven Boekhorst 
en zijn Riders team.

Voor de partyganger vanaf 16.00 uur 
   Zandvoort(a)live met div dj`s oa:

 Erick E
 Don Diablo

  Eltonio Estavez vs Danii Roxx
  Jr Dallas

  MC Dice 

Inschrijfformulier gratis workshop golfsurfen zaterdag 9 augustus
naam
adres
woonplaats
leeftijd (9 t/m 99 jaar)
telefoonnr
email
Inleveren graag voor 6 augustus bij Surfschool 
Dfrost, Passage 33, Zandvoort, 023-5730038
Inschrijvingen op volgorde van binnenkomst. 
Max 50 gratis. Vol = vol

www.skyline13.nl
www.dfrost.nl
www.zandvoortalive.nl

Vrijdag 1 augustus:

Café Alex, 
Gasthuisplein: 
SPOOR 5 
onder leiding van plaats-
genoot Adam Spoor. 
Aanvang 21.00 uur.

Café Koper, 
Kerkplein: 
Sanne Mans Kwintet. 
Het Zandvoortse jazz-
talent met enkele van 
haar medestuden-
ten van het Koninklijk 
Conservatorium in Den 
Haag. Aanvang 21.00 uur.

Café ’t Lokaal, 
Haltestraat: 
Mainstream Jazzcombo 
onder leiding van plaats-
genoot Ger Groenendaal. 
Aanvang 21.00 uur.

Op de vrijdagavond hebben diverse Zandvoortse horecaon
dernemers ingehaakt op het Jazz in Zandvoort festival en 
laten muzikanten in hun gelegenheden optreden. De Zand
voortse Courant zocht ze zoveel mogelijk voor u bij elkaar.

Café Neuf, 
Haltestraat: 
Different Cook, onder leiding 
van zanger/toetsenist Kees 
Koek met soul, jazzy classics 
en latin. Aanvang 20.00 uur.

Café Oomstee, 
Zeestraat: 
Rudolf Kreuger, de veel-
zijdige musicus die veel 
instrumenten bespeelt. 
Aanvang 21.00 uur.

Grand café Danzee, 
Kerkplein: 
Bowlegs, een funk/
soul formatie onder lei-
ding van Marc v.d. Velde. 
Aanvang 21.00 uur.

Laurel & Hardy, 
Haltestraat: 
DJ Ollie met funky jazz. 
Aanvang 22.00 uur.

Yanks Saloon, 
Dorpsplein: Eric Goes 
Jazz, swingende jazz-
klanken klinken over het 
altijd gezellige Dorpsplein. 
Aanvang 21.00 uur.

Zondag 3 augustus:

Strandpaviljoen Take Five 
aan Zee, 
Boulevard Paulus Loot: 
Mulder & Mulder en 
Kaatee. Haarlems jazz 
echtpaar Johan (piano) 
en Vivian (bas) Mulder 
met Dutch Swing College 
Band-saxofonist Frits 
Kaatee. Aanvang 16.00 uur.

Strandpaviljoen Beachclub 10,  
Strandweg: Mainstream 
Jazzcombo onder lei-
ding van plaatsge-
noot Ger Groenendaal. 
Aanvang 16.00 uur.

Strandpaviljoen Skyline 13, 
boulevard Barnaart: Dirk-
Jan Vennik, bougie en blues 
pianist. Aanvang 16.00 uur.

Jazzpodia tijdens Jazz in Zandvoort



pashouders 5% korting op de gehele collectie.

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

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

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Aanbod geldig tot en met woensdag 6 augustus 2008 
en alleen in onze vestiging te Zandvoort.

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

Maak je 
niet dik:

(In deze Tasty Bite 
deden we méér vruchtjes 

en minder calorieën)

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

met verse vruchtjes, 
op quarky cake, dus minder 

calorieën

4

Tasty
Bite

e gratise gratis
OP=OP

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

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’s 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

Voor Pashouders
Nasi schotel
van € 8,75 
voor € 8,-

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

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

Nieuwe collectie
windlichten, lantarens en

bollen (windkracht 10)
voor buiten.
www.debode.nl 

Pashouders op alle artikelen 5% korting.

SALE: 
kortingen tot 50%!

Hele maand augustus:
Heerlijke Shaslicks
5 halen = 4 betalen

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

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de 
ZandvoortPas 2008

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

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 5,00) 

 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 391

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.

Château des Eyssards
rood of wit

Nu per fles € 5,95
Neem er 3 voor maar € 14,95

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

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

Studentenhaver 
flikken
melk, wit 
of puur 

van € 2,75 voor
€ 2,25 per 100 gram

Toerkoop Zonvaart aan de Grote 
Krocht biedt haar klanten de ide
ale mix van verkoop van pakketrei
zen via internet en maatwerk via 
het reisbureau. Klanten hebben 
vaak advies nodig en de bevesti
ging dat zij met hun reis de juiste 
keuze hebben gemaakt. Toerkoop 
Zonvaart biedt specifieke informa
tie en heeft daarvoor een ervaren 
team adviseurs in huis. Zij zijn 
goed getraind en kunnen uit eigen 
ervaring putten. Hierdoor kunnen 
zij altijd een persoonlijk en eerlijk 
advies geven, zodat u een hoop tijd 
kunt besparen die u anders nodig 
zou hebben om het internet ‘af te 
surfen’. De medewerkers maken 
automatisch een prijsvergelijking 
en wijzen u ook op de benodigde 
reisdocumenten, de eventuele 
gezondheidsrisico’s en de af te 
sluiten verzekeringen. Tevens 
beschikken zij over extra achter

grondinformatie uit de ‘Toeristiek’, 
een lijvig boekwerk speciaal voor 
de reiswereld.

Omdat persoonlijke vakantieer
varing voor de medewerkers van 
groot belang is, hebben zij een 
eigen website, www.hoewasde
vakantie.nl, opgezet. Een site voor 
reizigers waar zij hun persoonlijke 
ervaringen over hun reis kunnen 
delen met anderen. Binnen het be
drijf kent Toerkoop Zonvaart een 
eigen lijndienstafdeling (voor za
kelijke tickets), een cruiseteam, een 
groepsafdeling (voor bijvoorbeeld 
personeelsuitjes en jubilea) en een 

speciaal kantoor voor reizen naar 
internationale beurzen over de 
hele wereld. Voor voordelig taxiver
voer naar Schiphol en de aanschaf 
van cadeaubonnen bent u ook bij 
Toerkoop Zonvaart Zandvoort aan 
het juiste adres. Ondanks de ruime 
openingstijden bieden zij u tevens 
de mogelijkheid om op afspraak 
langs te komen.

Toerkoop Zonvaart Zandvoort 
is gevestigd op de Grote Krocht 
21 en telefonisch te bereiken via 
0235712560.

Het is nog steeds zomer maar 
de wintervakantiegidsen kun
nen weer worden afgehaald! De 
eerste 100 klanten die bij Toer
koop Zonvaart Zandvoort een 
wintervakantie boeken, ontvan
gen in samenwerking met de 
Zandvoortse Courant een gratis 
ZandvoortPas!

Kom eens ontbijten bij ons in de Kerkstraat.

Voor ZandvoortPashouders
ontbijt incl. koffie € 5,-

Kerkstraat 25 - Tel. 5713510

GRAND CAFÉ 25

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

10% korting op 
tijdschriften

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand augustus

Voor zandvoortpashouders aanbieding:

Gratis proefles
(vraag naar onze voorwaarden)

Bel voor informatie
06-54280393 of 023 - 5730107

www.members.lycos.nl\rijschoolduet

L

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen, ook Fleurop bestellingen
Specialist in bloemwerk voor alle gelegenheden

Maandag gesloten.
Di t/m vrij: 10.00 - 18.00 uur
Za: 10.00 - 17.00 Zo: 12.00 - 17.00 uur

Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel.: 023 5720042
www.bloemenaanzee.nl

Chaozzz - Schoolstraat 3
023-57 34 221 
Woensdag gesloten

Van maat 34 
tot en met 
maat 56

Zomermarkt aanbieding:
1 artikel € 10,- 
      2 stuks € 15,-!

Betaalbare mode 

voor jong en oud

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

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

ZandvoortPas houders 10% korting

Toerkoop Zonvaart brengt speciale 
ZandvoortPas-actie
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Jurre Reijenga, 23 jaar en tijdelijk werkzaam bij Albert Heyn:
“Mijn mening is dat het over het algemeen best onder de maat is. Ik ben zelf ook eens bij een info
avond geweest, daar was het allemaal koek en ei wat ze ons beloofden. Maar de wachttijden zijn 
inderdaad te lang, je moet gemiddeld 3 á 4 jaar wachten. En meestal als je uit huis wilt, wil je dat zo 
snel mogelijk. Dus iedere jongere die dit leest, schrijf je in op Woonservice! Van het oude Zandvoort 
kom je nog bar weinig tegen, alles wordt gesloopt en er komen dure appartementen voor in de plaats. 
Naar mijn inzicht had je die gebouwen makkelijk voor jongeren kunnen laten bewonen, maar ja, daar 
verdienen ze dan te weinig aan.”

Jelica Petrovic, 18 jaar en begint in september met een opleiding tot schoonheidsspecialiste:
“Ik woon nog thuis en ben nog niet op zoek naar een woning. Maar ik weet van ervaringen van 
vriendinnen dat het heel lastig is om überhaupt iets te vinden. En als je dan wat gevonden hebt, het 
heel lang duurt voordat je weer aan de beurt bent. Als je dan al aan de beurt komt. Dus ik ben het 
helemaal eens met de stelling.”

Roy van Buuringen, 19 jaar, werkzaam bij Hotel Hoogland, organisator en DJ bij ZFM Zandvoort:
“Jongerenhuisvesting in Zandvoort is heel moeilijk! Je moet eerst 5 jaar ingeschreven staan bij de 
woningbouwvereniging voordat je aan de beurt bent! Ik heb toevallig vorige maand een kamer ge
kregen, particulier. Het is een begin, maar ja het kan beter. Ik vind dat de gemeente Zandvoort best 
wel meer kan doen voor jonge mensen die een woning zoeken! En misschien zou het ook wel handig 
zijn om naar de huursubsidie te kijken voor jongeren. Want je moet voor een lage prijs huren anders 
krijg je geen huursubsidie en dat is vaak onmogelijk!” 

Het is algemeen bekend dat 

veel jongeren problemen heb

ben met het vinden van eigen 

woonruimte. Op een gegeven 

moment kom je op een leef

tijd dat je toch echt niet meer 

thuis bij je ouders kan en wilt 

wonen. Tsja, vind dan maar 

eens snel een leuk en betaal

baar onderkomen. Voor een 

studentenkamer zijn sommi

gen zelfs al maandenlang aan 

het zoeken, appartementjes 

en starterswoningen zijn al 

helemaal lastig te vinden. Of 

valt dit allemaal wel mee in 

de praktijk? Jurre, Jelica en 

Roy, het panel van deze week, 

geven hun mening over hoe 

jongerenhuisvesting is gere

geld in Zandvoort.

Talk of the town JONG!
column

 

Zandvoort op 
zijn best!

Eindelijk hebben we een paar 
mooie zomerse dagen gehad. 
Het werd tijd, want het leek 
erop of de zomer alweer voorbij 
was. Regen, wind en kou. Geen 
weer om vrolijk van te worden. 
Zeg, maar sacherijnig en ver
kouden!
Na een dag vol interviews be
sloot ik lekker een visje te eten. 
Het werd kibbeling met een cock
tailsausje. Superlekker. Zittend 
op het terras van een viswinkel 
keek ik ondertussen naar al die 
mensen die naar Zandvoort zijn 
gekomen voor een dagje strand. 
Ik werd er spontaan heel erg vro
lijk van. Ja, dit is zoals Zandvoort 
in de zomer hoort te zijn. De ter
rassen zitten vol. Het is gezellig 
druk in het centrum en op het 
strand. Iedereen is vrolijk. 
Ook zag ik veel toeristen rondlo
pen, dat kwam goed uit, want die 
moest ik ook nog hebben voor 
de toerist van de week. Nou, dat 
liep wat minder soepel dan ge
dacht. Die toeristen denken ook: 
“Mens, laat me toch met rust: ik 
ben op vakantie! Zie je dat dan 
niet?” Het zweet brak me uit. Ik 
besloot het na een paar pogin
gen op te geven. Volgende keer 
beter. Het was gewoon te mooi 
weer om achter de toeristen te 
rennen. 
Na de vis had ik trek in een lek
ker drankje. Ik besloot richting 
het strand te gaan om bij een 
leuke strandtent mijn schoenen 
en sokken uit te doen. Eindelijk, 
kon ik mijn zware tas vol spul
len op de grond te zetten. Alles 
had ik bij me, behalve een bikini. 
Balen. Maar de strandtent had 
zulke relaxte banken met zachte 
kussens dat ik er lekker languit 
in ben gaan hangen. De altijd 
goedlachse vrolijke toiletdame 
had lekkere zwijmelmuziek uit 
de jaren ’30 opgezet. Ik deed 
mijn ogen dicht, dronk rode wijn 
en viel half in slaap.
Wauw, dit is het! Het ultieme 
vakantiegevoel: hier gewoon 
in Nederland. Dit is Zandvoort  
op zijn best! Laat ik er nu nog 
maar van genieten. Gelukkig, 
heb ik dat ook gedaan, want 
een dag later regende 
het weer! Sacherijnig 
dat ik ervan werd, dat 
wil je niet weten! Su

ti
ah

 

Zaterdag 2 augustus 
Bloemetjes aan Zee! Bij Woodstock. Maak geen 
oorlog! Zet je bloemetjes buiten. Tijdens deze dag 
treden zeven bands live op. Daarnaast lekkere 
muziek van verschillende DJ’s. Lineup bands o.a. 
Coco & The Walkers, The Hope Dealers en Talking 
Loud. Lineup DJ´s o.a. JayB, $imon en Leroy Rey. 
Aanvang: 12.00 uur. Entree: € 3,50.

Zaterdag 2 augustus 
Beachclub Vroeger heeft de hele zomer leuke 
strandfeesten voor je georganiseerd. Zoals, 
`Clubbin live @ the beach (Slam!FM)´ Lineup 
DJ’S Jean, Erik van Kleef, Jeroenski en Leo van der 
Weijden Entree: gratis. Tijd 16.00 tot 24.00 uur. 

Zaterdag 2 augustus 
Lekker bij Rapa Nui. Optredens van diverse arties
ten. Lekkere Slipperhouse en BBQ beats. Daarnaast 
zijn er ook leuke activiteiten en strandspelen te 
doen zoals: teken je eigen tattoo. Ontwerp je ei
gen slipper. Wie maakt ‘t lekkerste zandtaartje? 
Decor by Cindy B. Locatie: Boulevard Barnaart 27.  
Entree: gratis. Tijd: 12.00 tot 23.00 uur. 

Zondag 3 augustus 
Jan Smit & friends treden op bij Beachclub Vroeger 
in Bloemendaal. Kaarten voor deze dag zijn ver
krijgbaar bij Beachclub Vroeger of in de voorver
koop op timoco. Voorverkoop € 15, Deurverkoop 

€ 18, Tijd: 14:00 tot 23:00 uur

I Know Where It’s @

Overdag hebben de meiden 
vooral op het strand liggen 
genieten van de zon: “Het 
was echt heerlijk weer, dus 
we gingen zowat elke dag 
naar Starbeach of een ander 
strand”, vertelt ze. Starbeach 
staat bekend als dé plek voor 
jongeren in Chersonissos. In 
dit waterpark kun je de hele 
dag genieten van de beats 
van een DJ en relaxen in een 
van de vele zwembaden! Ook 
worden er ’s avonds regelma
tige gave feesten georgani
seerd. 

Aanrader
Babette zou elke examenkan
didaat willen aanraden na de 
examenstress richting Kreta 
te vertrekken: “Na de examens 
ben je toe aan een feestje, 
maar ook aan ‘relaxen’. Dit 
kan perfect in Chersonissos! 
Ik heb er echt een superleuke 
vakantie gehad. Misschien wel 
wat oppervlakkig, maar prima 
voor een weekje! Zo’n party
vakantie móét je gewoon één 
keer in je leven meemaken!”, 
aldus de enthousiaste Babette 
tot slot. 

Met vier vriendinnen ver
trok Babette begin juni 
richting het zonovergoten 
Kreta. Hun examens zaten 
er net op en dat was voor 
de meiden een reden om 
eens flink te gaan feesten! 
Babette vertelt: “Zo vlak na 
de examens is echt een pri
ma tijd. Je kunt even bijko
men van de stress en vooral 
vieren dat je eindelijk klaar 
bent!”

Feesten & zonnen 
In Chersonissos zijn de mei
den vooral veel ’s nachts op 
stap geweest in de vele dis
cotheken die de stad telt: “Je 
kunt er super goed stappen. 
Het is niet te vergelijken 
met Zandvoort. Er zijn daar 
echt grote discotheken, die 
vind je hier niet. Ook zijn alle 
mensen daar in volle feest
stemming”, vertelt Babette. 

In deze rubriek zullen niet alleen buitenlandse toeristen verschijnen, maar ook plaat-

selijke, Zandvoortse vakantiegangers. Zij vertellen over hun vakantie in het buitenland; 

waar ze zijn geweest, hoe het daar was en natuurlijk of hun vakantiebestemming een 

aanrader is! Deze week vertelt de 18-jarige Babette Bais over haar examenreis naar 

party-stad Chersonissos op het Griekse eiland Kreta. 

Toerist van de week

“De mogelijkheden op het gebied van starterswoningen of jongeren-
huisvesting in Zandvoort zouden beter geregeld moeten worden.”

De stelling:

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

 

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 

 levering en plaatsing 
van alle glassoorten

 
vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

JOOST VAN DIEPEN
meubelmakerij – timmerbedrijf

meubels op maat voor woonkamer, kantoor, keuken, badkamer etc. 

timmerwerk: wanden, vloeren, ramen, deuren, kozijnen, plafonds, 

kleine en grote verbouwingen

vraag vrijblijvend offerte

Kamerlingh Onnesstraat 11/3, 2041 CB  Zandvoort         tel. 023-5737888

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Sanne Mans Kwintet
Sanne Mans – vocal

Carlos Ema Lopez – piano Eric Heijnsdijk – bass
Rutger Gernandt – drums Angie Seitz – saxophone

vrijdag 1 augustus

JAZZ BEHIND THE BAR
LIVE 21.00-00.00 UUR

De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind. 
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.

 Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer  •  Plezier
 Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten

 Flemingstraat 55 • 2041 VW  Zandvoort
 T: 023 – 57 173 73 / 57 40 330 • F: 023-57 16 865 
 info@pluspuntzandvoort.nl • www.pluspuntzandvoort.nl

Buitenschoolse opvang De Boomhut
 Voor-, tussen-, naschoolse en vakantie opvang.
Voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

Babette (uiterst links) met haar vriendinnen op stap

ZONDAG 3 AUGUSTUS
vanaf 16.00 uur

LIVE JAZZ
OP HET TERRAS

MULDER & MULDER
met op sax      

FRITS KAATEE

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort
023-5716119 / info@tfaz.nl / www.tfaz.nl
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ORGANISEERT
MOKUM AAN ZEE

OP
ZATERDAG 2 AUGUSTUS
VAN 16.00 UUR – 21.00 UUR

LIVE OPTREDENS VAN ANS TUIN, PIERRE 
DE HAAN, MANON STOKMAN, 

HENK VAN MOKUM, JAN HAVER & PETER MANIER 

KAARTVERKOOP VANAF HEDEN
BBQ VOORAF RESERVEREN!

KOSTEN ENTREEKAART: € 7,50     t/m 31 juli
KOSTEN ENTREEKAART:  € 12,50   vanaf 31juli
KOSTEN BBQ:  € 15,-      vanaf 17.00 uur

VOOR KAARTVERKOOP, INFORMATIE OF 
RESERVERINGEN: 023 – 5739911 / 5730516

IETS TE VIEREN? VIER HET AAN ZEE!

Jobtide uitzendbureau 
zoekt personeel voor diverse branches.

Kijk op de website www.jobtide.nl of 
maak even een afspraak om persoonlijk kennis

te komen maken via telefoonnummer
023-8887340 of de email info@jobtide.nl

Autobedrijf 
Trade Ard. 
Lid BOVAG 

en NAP.  
Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 /
0653498304 

www.tradeard.nl
.................

 Kabelinternet/adsl 
installateur 
helpt bij alle 

PCPROBLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend. 

Repit, 
totaal service 

voor computergebruikers.  
0235719666 of 
0644696001. ;

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

STUDIO IN ZUIDBUURT
gemeubileerd en 

gestoffeerd
k/d/t en eigen opgang

€ 500,00 p/mnd 
1 maand borg

Voor inl. 0626 17 88 19
.................

Heer, 57, zoekt vriend
schap om leuke dingen 

te doen. Geen seks!
RIBW Zandvoort, 

Flemingstraat.
Schriftelijke reacties 

naar Flemingstraat 51C, 
2041 VW Zandvoort

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 391
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

Behang en 
schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 0654 264 259
Voor al uw behang, 

wit en schilders
werkzaamheden 

ZANDKORRELS
Nieuw! 

Het Pakhuis. 
Tweedehands 

artikelen en planten. 
Kennemerweg 6 

Zandvoort. 
Open: donvrijzat 1017 uur. 

Tel. 0653693409
.................

Hondentrimster 
trimt uw hond,

groot of klein, bij u thuis.
Klein ras v.a. € 25.

Voor afspraak of info 
Lisa: 0655790808

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

Drivein woning, 
vlak aan zee/

€ 2.000 p/m, excl. glw.
Beschikbaar per 01092008

Tel: 0612262041
.................

Jezus zegt: Ik ben de op
standing en het leven. Wie 

in mij gelooft zal leven,
ook wanneer hij sterft 

(Johannes 11:25). Gebed 
nodig? Bel Huis van Gebed

5363804
.................
SHIATSU  

en stoelmassage.  
Deze heilzame acupressuur 

massage kan helpen  
gezondheidsproblemen te 

verminderen of voorkomen.  
Tel. 023542 78 58, 
www.shiatsis.nl

Wekelijks de krant lezen 
op internet?

surf naar www.zandvoortsecourant.nl

De steile helling die ik afloop 
is aan de randen bezaaid met 

mosselschelpen. Het mossel
pad doet me denken aan ‘de 
rode loper’. Ditmaal geen chi
que gelegenheid, maar een 
ontvangst in ‘de wereld van 
de zee’. Bij de deur staat een 
grote ouderwetse haringkar, 
gedateerd 1948. Om me heen 
zie ik verschillende beeldvor
mers die duiden op zon, zee, 
strand en niet te vergeten: 
vis. Eenmaal binnen valt 
mijn oog op de foto’s aan de 
wand, spulletjes hangend 
aan het plafond en de koel
vitrine met verse vis die ligt 
te pronken op een bedje van 
glinsterende ijsblokjes. 

Haringhappen met 
de Bonnies!
Achterin het paviljoen zit 
oma, beter bekend als Rie 
Molenaar. Naast haar zit haar 
21jarige kleinzoon Jasper 
Molenaar. De 80jarige Rie 
is haar hele leven al gek op 
het strand. Zo is de geboren 
Amsterdamse wel 23 jaar 
werkzaam geweest bij het 
toiletgebouw in de Rotonde 
en verkocht zij als één van 
de eersten, samen met haar 
man Huig Molenaar senior, 
alias ‘Bonnie’, de lekkerste ha
ringen van het Zandvoortse 
strand. Momenteel is oma 
nog steeds veel op het strand 
te vinden en helpt regelmatig 
mee in het strandpaviljoen 
van haar zoon en zijn gezin. 
“Bij Thalassa is het altijd druk. 
Als visliefhebber zit je hier 
goed, maar tegenwoordig 
staan er ook een aantal lek
kere vleesgerechten op het 
menu. Alle vis wordt iedere 
ochtend, ook in het weekend 

vers gehaald in IJmuiden. 
Eén van de belangrijkste 
gebeurtenissen bij Thalassa 
is ‘het haringhappen’. Dit 
vindt plaats in het eerste 
weekend van de maand juni, 
als de nieuwe haringen zijn 
gevangen. Mijn zoon Huig is 
hier vier jaar geleden mee be
gonnen en het is een jaarlijks, 
succesvol evenement”, ver
telt Rie. Aangezien Thalassa 
wordt gerund door een 
heel gezin Molenaars, Huig 
& Anita en hun 3 kinderen 
Huig, Kim en Bram, is dit een 
echt familiebedrijf. “Thalassa 
heeft een huiselijke sfeer. Je 
merkt dat het gerund wordt 
door een gezin, wat de basis 
biedt voor het strandpavil
joen. Op die manier krijg je 
‘het gezellige familiegevoel’. 
Als ik iemand een strandpa
viljoen zou aanraden om een 
hapje te eten, zou dit abso
luut Thalassa zijn. Zeker als 
het om visliefhebbers gaat 
natuurlijk!”, legt Jasper uit.

Lekker gewoon…
O p  d e  a c ht e rg ro n d 
klinkt het geluid van de 
Amsterdamse gezellig
heidszangers. Een Jordaans 
tintje verbonden met de 
Zandvoortse ouderwetse 
sfeer van het strand. “Wij 
hebben erg veel vaste gas
ten. Juist doordat we dicht 
bij het station zitten, ko
men er een hoop mensen 
uit heel Nederland. Door 
ons zelf te blijven proberen 
we deze gasten de service 
te bieden die zij verwach
ten. Soms klikt het en soms 
klikt het niet. Op het strand 
is niemand concurrent. 
Ieder paviljoen heeft zijn 
vaste gasten en probeert 
een stukje van zichzelf in 
het paviljoen te stoppen”, 
zegt Anita Molenaar. Ik zie 
hier een gezin dat met el
kaar een product neerzet 
dat op weinig andere plek
ken te vinden is. Thalassa is 
uniek en voor iedereen.

Bent u een echte visliefhebber? Weet u wat kwaliteit is en 

gaat u voor het beste van het beste? Verse vis ligt niet ver 

van huis…. Strandpaviljoen 18 heeft één motto en dat is: 

vers! Bij Thalassa vindt u verrassende vissoorten en schaal 

en schelpdieren. Van rog, tong, kabeljauw en wijting tot 

garnalen, haring, gamba’s en mosselen! Dit strandpavil

joen is een uitblinker op het gebied van verse vis, maar ook 

de gehele uitstraling is de kracht van het succes! 

door Ilja NolteeAangewaaid bij… Thalassa!

 Tante Rie Molenaar met kleinzoon Jasper

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

De informatie pagina van de sportraad
www.sportinzandvoort.nl

Vanuit IJmuiden of Sche
veningen wordt op 4 tot 
6 zondagen per jaar ge
vist bij wrakken en vanaf 
de bodem (geankerd) en 
daar wordt regelmatig  
de nodige platvis, kabel
jauw, steenbolk, pollak, 
koolvis en eventueel leng  
te vangen. Een aantal vis
sers gaat mee om daad  
werkelijk om de eerste 
plaats in de competities 
te strijden en een aantal 
gaan er mee om gewoon 
een dagje lekker te vissen. 
Voor iedereen zijn er die dag 

komen veel vissoorten voor 
die in Nederland niet te van
gen zijn. Om deze vistrips 
voor zoveel mogelijk mensen 
mogelijk te maken probeert 
men de prijzen van deze trips 
zo laag mogelijk te houden. 
Er wordt daar op diverse ma
nieren gevist, doch meestal 
met een boot omdat daar
mee de goede visstekken te 
bereiken zijn

Mosselavond
Elk jaar in oktober wordt in 
hotel Faber, waar de club
avonden georganiseerd wor

waardebonnen te winnen.

Wedstrijden
Elk jaar worden er eveneens 5 
wedstrijden vanaf het strand 
in Zandvoort georganiseerd. 
Deze wedstrijden vinden op 
de zondagmorgen plaats. Er 
wordt geprobeerd om een 
diep zwin of een mooi gat 
tussen de bank te vinden. 
De deelnemers trekken een 
lootje om te bepalen waar ze 
mogen staan. Deze wedstrij
den duren drie uur, waarna 
de gevangen vis wordt geme
ten en de winnaars waarde

den, een mosselavond voor 
de leden georganiseerd. Voor 
diegenen die niet van mos
selen houden wordt er op die 
avond een pasta geserveerd. 
Twee keer per jaar is er een 
clubavond in hotel Faber. Op 
deze avonden wordt er door 
diverse deskundigen uitleg 
en instructie gegeven op di
verse terreinen die met de 
vissport te maken hebben. 
Om een aantal voorbeelden 
te noemen: het maken van 
onderlijnen, het onderhou
den van het materiaal en het 
bouwen van hengels.

Zeevisvereniging Zandvoort

bonnen ontvangen. Ook zijn 
er ieder jaar 5 wedstrijden op 
de zuid pier van IJmuiden. De 
wedstrijdcommissaris van 
dienst geeft aan waar num
mer 1 begint. Er wordt geloot 
om de plaatsen. De pierwed
strijden vinden plaats op de 
zaterdag of zondagochtend 
en duren ook 3 uur.

Buitenlandse vistrips
Elk jaar organiseert de vereni
ging diverse vistrips naar het 
buitenland. Landen is veel in 
trek zijn, zijn: Denemarken, 
Noorwegen of Kenia. Daar 

Recordcertificaten 
en speldjes
Aan diegenen die in het 
voorafgaande jaar een 
Nederlands, Europees of 
wereldrecord hebben ge
broken of een nieuw ZVZ
record hebben gevangen, 
worden tijdens de alge
mene ledenvergadering 
aan het einde van het 
seizoen certificaten met 
een bijbehorend speldje 
overhandigd. Er zijn di
verse Nederlandse en 
Europese recordhouders 
lid van ZVZ. Voor meer in
formatie kunt u contact 
opnemen met secretaris 
Gerard Bluijs, Kruisstraat 
6 2042 KH Zandvoort. Tel: 
0644474900 of via mail: 
zvz@gbluijs.demon.nl.

De Zeevisvereniging Zandvoort (ZVZ) is een zeer actieve 
vereniging met ca. 110 leden. Het doel is om op een leuke 
manier alles wat met vissen te maken heeft te beleven. 
Dit wordt onder andere gedaan door het houden van vis
wedstrijden op de Noordzee, het Zandvoortse strand en 
vanaf de IJmuidense pier. Verder worden er 24 uur trips 
op de Noordzee georganiseerd maar ook buitenlandse 
vistrips, excursies, werpinstructies, visdiners enzovoorts. 
ZVZ organiseert eveneens regelmatig fileercursussen.
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Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

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:

Club Nautique
Danzee
Dorsman Assurantiën
Gemeente Zandvoort
IJzerhandel Zantvoort
Jobtide
Joost van Diepen
Pluspunt Boomhut
Restaurant Meijershof
Sea Optiek
Skyline 13
Take Five
Van Aacken 
 Glaszettersbedrijf
Vanhier

Administratiekantoor 
 K. Willemse
Algemene uitvaart
 begeleiding Zandvoort
Asian Delights
Auto Strijder 
Autobedrijf Zandvoort 
Beachclub Riche
Beachclub Tien
Bertram & Brood
Café Koper
Café Neuf
Café Oomstee
Cense & van Lingen
Circus Zandvoort

adverteerders

De muziektent blijkt een echte aanwinst te zijn. Afgelopen zondag was het prachtig weer wat tevens de reden was dat 
veel toeschouwers, zowel toeristen als inwoners, naar het Raadhuisplein gelokt werden. Natuurlijk had dat ook te ma
ken met de optredende koren, te weten de Beach Pop Singers en het Zandvoorts Mannenkoor.

Het centrale plein van het winkelcentrum Zandvoort Noord 
wordt met de dag gezelliger. Vanaf 29 juli is café Basta om
getoverd tot een Petit restaurant & patisserie met allure. 
De trotse uitbater ‘Nieuw Unicum’ nodigt u van harte uit.

Afgelopen week is Thys Ockersen, samen met cameraman 
Robert van Alphen en geluidsman George Bossaens, met 
zijn nieuwste productie, een beeld van het huidige Zand
voort, van start gegaan. Ockersen wil met zijn documen
taire, die ‘Zandvoort, zon en zee’ gaat heten, een bijdrage 
leveren aan de geschiedschrijving van onze woonplaats.

Het repertoire van de Beach 
Pop Singers (in 2003 opge
richt en thans ca.30 leden) 
bestaat uit echte popsongs 
uit de jaren ‘80, ‘90 en na
tuurlijk de nieuwste hits. In 
het eerste deel werd onder 
meer een medley van Marco 
Borsato gezongen, even
als het altijd melodieuze ‘I 
will follow him’ en het lied 
‘Beautiful’ van Christina 
Aquilera. Tijdens het twee
de optreden werd gestart 
met het bekende lied van 
Acda & De Munnick ‘CD 
van jou, CD van mij’, gevolgd 
door ‘Sound of Silence’. Het 
is altijd verfrissend om de 
over het algemeen jonge 
zangers en zangeressen 
vol enthousiasme te horen 
optreden.

tekst en foto Nel Kerkman

Het petit restaurant maakt 
deel uit van één van de vele 
dagbestedingprogramma’s 
van Nieuw Unicum. Zo is in 
het zelfde winkelcentrum 
Noord een creatief atelier 
met winkel gevestigd waar 
de bewoners van Nieuw 
Unicum onder begeleiding 
leuke cadeautjes maken voor 
de verkoop. Sinds kort is het 

Nadat hij het Zandvoorts 
Mannenkoor en dorpsom
roeper Klaas Koper had 
vereeuwigd, interviewde 
de cineast op een terrasje 
op het strand mevrouw 
Brands, weduwe van de be
kende CoBraschilder Eugen 
Brands. Zij is tevens de zuster 
van de bekende toneelspeler 
en Louis d’Or winnaar Hans 
Tiemeijer. Mevrouw Brands 
heeft al vanaf haar jeugd 
in Zandvoort gewoond en 
verteld Ockersen een groot 
aantal anekdotes en feiten 
uit die tijd. Tevens had zij een 
groot aantal foto’s van het 

klassiek maar zeker ook vro
lijk repertoire. De heren be
gonnen met ‘Nieuwe haring’ 
en de dolle versie van ‘Aan 

van Nieuw Unicum hebben 
in hun vrije uurtjes hard 
gewerkt om café Basta 
een moderne uitstraling 
te geven. Het is ze perfect 
gelukt. Zelfs de aanwezige 
exuitbaters, Anneke en 
Rob Tan, waren zichtbaar 
verrast over de metamorfo
se van hun café. Afgelopen 
donderdag zaten op uit
nodiging alle harde wer
kers aan de zwarte tafels 
en witte stoelen voor een 
tryout. Het was voor chef
kok Rutger samen met 
drie cliënten de vuurdoop 
maar alles liep letterlijk 
en figuurlijk op rolletjes. 
Men kan á la carte eten, 
ook aan de vegetariër is 
aandacht geschonken en 
een 2 of 3 gangen menu 
is mogelijk. Verder zijn het 
zelfgemaakte gebak, de 
heerlijk belegde broodjes 
en de fantastisch high tea 
zeker het proberen waard. 
De prijzen zijn klantvrien
delijk en zeer betaalbaar. 
Zowel de menukaart als 
de kleuren van het interi
eur worden één keer per  
3 maanden verwisseld naar 
gelang het seizoen.

Zandvoorts Mannenkoor
Het bijna voltallige Zand
voorts Mannenkoor zorgde 
voor een geheel ander, meer 

petit restaurant & patis
serie BienveNu toegevoegd 
aan de dagbesteding waar, 
onder leiding van professi
onele medewerkers Rutger 
v.d. Berg en Annemarie Keur, 
de cliënten (4 personen per 
dagdeel) in de keuken en in 
de bediening u het naar de 
zin maken. 

Voorproeven
Meer dan 20 medewerkers 

Zandvoort voor de Tweede 
Wereldoorlog bij zich die 
Ockersen wellicht in zijn do
cumentaire kan verwerken.

Ockersen heeft voor zijn pro
ductie een subsidie van de ge
meente gekregen maar is nog 
steeds op zoek naar fondsen 
omdat hij nog niet helemaal 
rond is. “Ik ben alvast begon
nen want anders gaat het al
lemaal veel te lang duren. Ik 
ben nog in onderhandeling 
met een aantal personen 
maar een paar meer zou wel 
lekker zijn”, zegt de filmken
ner bij uitstek.

het strand stil en verlaten’, 
waarin alle regels uit andere, 
bekende liederen waren ver
werkt. Dankzij de uitgereikte 
tekst kon een ieder uit volle 
borst meezingen. Opvallend 
was het feit dat op zo’n groot 
plein het geluid praktisch 
niet verwaaide, maar dat 
was mede afhankelijk van de 
soort liederen. In het begin 
kwamen de meer stemmige 
en ingetogener stukken min
der uit de verf, maar liederen 
als ‘Carmen’ van Bizet, ‘Vive la 
compagnie’ en vooral het in
drukwekkende ‘Soldatenkoor’ 
uit Faust waren heerlijk om 
aan te horen.

Een optreden voor herhaling 
vatbaar, zowel qua entoura
ge als uitvoerenden.

Geslaagde formule 
Nieuw Unicum heeft, buiten 
het hoofdgebouw aan de 
Zandvoortselaan, nog andere 
locaties om het wonen in de 
lokale samenleving te stimu
leren. Eén is er in Zandvoort 
Noord gevestigd waar de cli
enten zo veel mogelijk zelf
standig wonen. Zij en ook 
de cliënten van het hoofdge
bouw kunnen meedoen aan 
de aangeboden dagbeste
ding. Begin augustus wordt 
in Meerwijk/Haarlem 18 ap
partementen met een grote 
volkstuin opgeleverd. In deze 
tuin kweken de cliënten als 
dagactiviteit de groenten en 
kruiden voor de gerechten van 
restaurant BienveNu. En zo is 
de kruisbestuiving, creatief 
bezig zijn in samenhang met 
een project, zeker geslaagd. 
    
Petit restaurant & patisse
rie BienveNu is geopend op: 
dinsdag van 13.3016.30 uur 
en woensdag t/m zaterdag 
13.3020.30 uur en is geves
tigd in de Celsiusstraat 196, 
Winkelcentrum Zandvoort
Noord. Reserveren is mo
gelijk op telefoonnummer: 
0235732696.

Zondagmiddagconcert wordt steeds meer op prijs gesteld

Iedereen is welkom bij BienveNu

Thys Ockersen van start met 
Zandvoort-film

Beach Pop Singers

Het interieur van BienveNu 

Thys Ockersen interviewt mevrouw Brands



recreatie

De Schelp 81  
Goed onderhouden 2-kamer recreatiewoning op de 1e verdieping van 
complex De Schelp. Dit complex is rustig gelegen, heeft een riante 
binnentuin en is op loopafstand van een uitgestrekt duingebied. 
Centrum en strand zijn eveneens nabij. Ideaal als tweede woning!

• Woning wordt verkocht met inboedel, incl. wasmachine/droger
• Vrij parkeren!
• Op loopafstand van het centrum en station
• Gebruiksoppervlakte ca. 45m2

Vraagprijs: € 130.000,--

Van Lennepweg  143
Goed onderhouden 3 kamer appartement op de 1e verdieping gelegen van 
een kleinschalig complex, nabij het strand.  Woonkamer v.v. houten 
vloerdelen, moderne open keuken, bijkeuken, 2 slaapkamers  en een 
moderne badkamer. Het complex is in 1999 gebouwd en beschikt over een 
afgesloten parkeergarage en berging

• Om zo te betrekken!
• Licht stuukwerk
• Op loopafstand van station, centrum en strand
• Gebruiksoppervlakte ca. 78 m2

Vraagprijs: € 274.500,--

modern

Jhr. P.N. Quarles van U�ordlaan 39
Voor wie rust en ruimte zoekt: op een schitterende locatie in het 
Kostverlorenpark ligt deze royale (ca. 175m2) 2 onder 1 kap woning met
5 ruime slaapkamers, oprit, garage en een achtertuin grenzend aan 
beschermd natuurgebied. De woning dient gemoderniseerd te worden 
en kan hierdoor geheel naar eigen smaak worden verbouwd.

• Comfortabele half vrijstaande woning in rustige woonomgeving
• Dient gemoderniseerd te worden
• Gedeeltelijk voorzien van dubbele beglazing
• Oplevering in overleg, transport bij notaris verkoper
• Gebruiksoppervlakte ca. 175 m2, perceeloppervlakte 299 m2

Vraagprijs:  € 649.000,--

nieuw

Oranjestraat 15 zw
Verrassend ruime 20-er jaren benedenwoning met souterrain, woonkeuken 
met serre, 2 slaapkamers, moderne badkamer en besloten tuintje met 
achterom. Deze woning ligt midden in het centrum en toch merk je daar 
niets van!

• Midden in het centrum van Zandvoort
• Op loopafstand van het strand gelegen
• Slapende VvE
• Gebruiksoppervlakte ca. 95 m2

Vraagprijs:  € 234.000,--         

met tuin

Passage 3/21
Zeer ruim en goed onderhouden appartement (ca. 115 m2) op de 
5e verdieping met fraai uitzicht over de boulevard, strand en zee. 
Een woonkamer van bijna 50 m2, 2 slaapkamers, separate Miele keuken, 
moderne badkamer en een eigen garagebox maken het plaatje compleet. 
Het complex beschikt over 2 liften en is centraal gelegen t.o.v. het centrum 
en het historische station van Zandvoort.

• Geheel v.v. dubbele beglazing
• Berging in de onderbouw
• Gebruiksoppervlakte ca.115 m2 (excl. balkons)

Vraagprijs: € 289.000,--

royaal

Burg. van Fenemaplein16/3
Ruim opgezet 4 kamer appartement (verbouwd naar 3 kamers) op de 2e 
verdieping gelegen met een woonkamer van ca. 50 m2 en heerlijk zeezicht, 
moderne keuken, moderne badkamer en 2 slaapkamers.
Dit complex beschikt over een lift en ligt op steenworpafstand van het 
centrum en openbaar vervoer.

• Ruim appartement en zo te betrekken!
• Berging in de onderbouw
• Parkeren middels vergunningensysteem 
• Geen servicekosten; slapende VvE
• Gebruiksoppervlakte ca. 100 m2

Vraagprijs: € 275.000,--

zeezicht

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


