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Gratis douche als beloning

Hoe kan je ruim 25odeelnemersvanSpinningontheBeach,

die 3 uur achter elkaar hebben gefietst, een gratis douche

aanbieden? Door de brandweer in te schakelen!

De brandweerwerd bereid ge- brandweer was een unieke

vonden om met twee brand- afkoeling. En het leverde ook

weerslangen op het strand nog een fraai plaatje op. Meer

te gaan staan. Een bad in zee over de spinning marathon

en een neveldouche van de leest u op de sportpagina's.

Zandvoort Optiek

DOLCE&GABBANA
Kerkstraat 34-36

2042 JC Zandvoort
Tel. 023 -57 12 466

De Mannetjes

Toeristisch treintje

alweer weg

'En diefietstaxi's zieje

ook al nergens meer'

/ \
-£•

Rv i*ti*dini

• Licht bruin € 0,95

• Appelflap €1,25

• Weekendtaartje € 7.95

Stap ook eens binnen voor

een heerlijk belegd broodje

met ambachtelijk gemaakte

salade, of een heerlijk kopje

koffie met een gebakje

Raadhuisplein 14

V T. 023-573 64 61 - Zandvoort/

EMM, De Key en gemeente tekenen pTestatiecontTact

Woningbouwvereniging EMM, woonstichting De Key en de gemeente Zandvoort heb-

ben vorige week een prestatiecontract getekend. TheunOosterhuis (EMM), Jaap van Gel-

der (De Key) en wethouder Marten Bierman namens de gemeente Zandvoort, tekenden

de overeenkomst in de 'oude B&W kamer' op het raadhuis.

Dat De Key-bestuurder Jaap

van Gelder erbij was, is een

goed teken. Op zijn eigen

verzoekwerd hij uitgenodigd

om de afspraken mede te on-

dertekenen. Zijn organisatie

is bezig met een fusietraject

met de EMM dat waarschijn-

lijk op i januari afgerond zal

zijn. Door het zetten van zijn

handtekening verbindt de

Key zich eveneens met de ge-

maakte afspraken. De afspra-

ken die gemaakt zijn moeten

ervoor zorgen dat de kwaliteit

van wonen in Zandvoort op

een hogerplan komten dater

ruimte komt voor jongeren-

en ouderenhuisvesting. In

het stuk is ook een paragraaf

opgenomen die de gemeente

en de beide'woonaanbieders'

kunnen hanteren om de af-

spraken te controleren.

Interim-bestuurder Theun

Oosterhuis zei dat zijn vereni-

ging niet genoeg geld heeft

om de plannen die gemaakt

zijn te realiseren. "De plannen

naar beneden bijstellen wil-

len we niet. Dus hebben we

vooreen andere weggekozen

en die weg is De Key. Het fu-

sietraject is bijna afgerond",

zei hij.

Bierman was blij dat Van

Geldererook bij was. "Omdat

Zandvoort niet zoveel meer

kan uitbreiden zal het voor-

namelijk uit de hoek van

herstructureringen moeten

komen. De Key is een woon-

corporatie met circa 30.000

woningen in Amsterdam.

We hebben een verre vriend

binnengehaald", zei hij. Van

Gelder was ook tevreden.

"De Key wil zich van A tot Z,

van Almere tot Zandvoort,

bezighouden met wonen op

niveau. Wij hebben veel erva-

ring in met name herstructu-

reringvan oude wijken en het

wegwerken van achterstallig

onderhoud. We staan te po-

pelen om te beginnen. Onze

medewerkers die regelmatig

door Zandvoort rijden, willen

niets liever dan direct begin-

nen met plannen maken en

uitvoeren", zei hij. De Key wil

zich binnen Zandvoort ook

bezighouden met wonin-

gen in de particuliere sector.

Door aankoop en renovatie

van particuliere panden kan

de woonstichting ook in die

sector goede zaken doen.
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OPEN HUIS
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Zandvoortse Courant
gaat verhuizen

Vanaf

maandag i september
heeft de Zandvoortse Courant

een ander bezoekadres:

Kleine Krocn

iedere maandag en dinsdag

rant vanaf dat adres gemaakt.

Bezoekers voor de krant kunnen er van

9.00 tot 17.00 uur terecht.

"7\NUVnflRTSEE17.\N1)V
111. HAM |-

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

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing

van alle glassoorten

vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Sloten en inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedienst

bij Haan Huis

Tel: 023 - 571 24 16

Montage volgens Palhre Keurmerk veilig Wonen

BURGERLIJKE STAND
9 AUGUSTUS - 15 AUGUSTUS 2008

Geboren:

Noa Rosé, dochter van: Fransen, Willem Anton en: Baars,

Gwendolyn Ingeborg.

Ondertrouwd:

van Waard, Frits en: Hurkmans, Anouk.

Gehuwd:
Bank, Johan nes Hendrikus en: de Lang, Veronique Angela

Lucie.

Bakker, Vincent Dirk en: van Duijn, Diana.

Overleden:

Termes geb. Verhoeven, Pietertje, oud 82 jaar.

Vosse geb. Castien, Martha Maria Elisabeth, oud 97 jaar

Vink,Theodorus Sim on, oud 88jaar.

Hartog, Al bert, oud 90 jaar.

WATERSTANDEN

HAEACHAC LUBTIEN
Keuken iedere

avond geopend
Voor reserveringen: 023-5713200

www.beachclubtien.nl

KERKDIENSTEN
ZONDAG 24 AUGUSTUS
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

www.kerkzandvoort.nl

Oecumenische dienst

De heer C. van Rijn uit Katwijk

RK Parochie St.Agatha,

Grote Krocht

www.aap-parochies.nl

10.30 uur Pastor IJ.Tuijn

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan 9, Aerdenhout

www.aap-parochies.nl

10.30 uur Pastor D. Duijves

Taizédienst

Na een zomerstop is er op vrijdag 22 augustus wee reen oecu-

menische Taizédienst, dit keer in de Zandvoortse Agathakerk.

Het thema is'Vergeven als werkwoord'. Want iemand verge-

ven is niet altijd even gemakkelijk. En het wordt nog lastiger,

soms bijna onmogelijk, als iemand je diep gekwetst heeft.

Hoe ga je daar mee om? De werkgroep Taizé van de Lokale

Raad van Kerken heeft gebrainstormd overhetthema en een

dienst samengesteld en lezen de leden hun zelfgemaakte

teksten en gebeden voor. Ookwordtermeerstemmiggezon-

gen en is ereen langere stilte ingebouwd, zoals gebruikelijk

in het Franse klooster in Taizé. Om 19.00 uur worden de lie-

deren meerstemmig doorgenomen en om 19.30 uur begint

de dienst. Na afloop is er koffie en thee.

restaurant aan toet strand

Club Nautique
T61. 02S - S71 S7 07
www.clwbriaMtiqwe.ril

augustus Hoogw
Do 21

Vr 22

Za 23

Zo 24

Ma 25

Dl 26

Laag

A
Hoog Laag Hoog

R
02.39 07.05 14.44 19.27

03.20 07.45 15.35 20.07

03.56 08.29 16.16 20.51

04.46 09.25 17.05 21.45

05.36 10.33 18.05 23.03

06.44 12.06 19.14

Wo 27 00.34 08.40 13.34 21.06

Do 28 01.54 10.15 14.35 22.14

Nieuw in

Zandvoort

ontdek een nieuwe ervaring van welzijn!

YOGA VOOR KIDS
(6-10 en 11 -18 jaar)

In de maand september starten de nieuwe cursussen voor
YOGA VOOR KIDS en YOGA VOOR TIENERS in Zandvoort.

Reserveer op tijd een yogaplaats voor uw kind, want de
groepsgrootte is maximaal 12 kinderen.

Voor meer informatie en aanmelding: www.yogavoorkids.com
of bel Alena Zastrow 023 -57 327 88

COLOFON
Verschijnt iedere donderdag en wordt GRATIS

huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Hogeweg 39-1 • 2042 GE Zandvoort

Tel 023-5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandagen dinsdag 09.00 -16.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentieacquisitie: Lettyvan den Brand-Kinderd ijk

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: IVO Verspreiders

Tel. 06-1139 1478 * info@zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.

Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl
Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet

toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Den Helderse raad

tegen circuit

De Den Helderse gemeenteraad heeft afgelopen dinsdag

tijdens een ingelaste vergadering een duidelijk nee tegen

de vestiging van een circuit binnen de gemeentegrenzen

afgegeven. De vergadering werd naar voren gehaald door

raadslid Tjitske Biersteker (CU) die bang was dat er al eer-

der besluitvorming in de provincie zou komen.

De raadszaal van het

Helderse stadhuis puilde

gisteravond uit, vooral met

verontruste bewoners uit

Julianadorp, Koegraspolder

en De Schooten. Al waren

er ook enkele voorstan-

ders van het circuit. Voor

de meeste politici is het zo

klaar als een klontje. Van

vestiging van een racecir-

cuit, zoals Zandvoort dat nu

heeft, kan geen sprake zijn.

Den Helder heeft nog niet

zo lang geleden haar stra-

tegie voor de toekomst be-

paald. De stad geeft daarin

een hoofdrol aan zaken als

rust, ruimte en natuur. Een

circuit a la Zandvoort staat

daar haaks op. Bij veel om-

wonenden en raadsleden is

de vrees groot dat de leef-

baarheid in grote delen van

Den Helder en Julianadorp

wordt aangetast, eventu-

ele geluidswallen ten spijt.

Uitbreiding van het stads-

deel Julianadorp zal heel

moeilijk worden, is de ver-

wachting.

Coalitiepartijen PvdAenVVD

hielden de deur nog op een

kier. Zij willen gedeputeerde

Ton Hooijmaijers (VVD) de

kans geven met een bril-

jante vondst te komen. "Een

verdiept circuit, een circuit

met een dak erop?" PvdA-

woordvoerder Theo Rijnten

en zijn VVD-collega Freek

Bellinga geloven er niet zo in,

maar willen zich graag aan-

genaam latenverrassen.Ook

al omdat de provincie een

stevige geldschieter is in Den

Helder. Het werd gisteravond

derhalve een 'nee, tenzij" te-

gen het racecircuit. "En dat

is het maximaal haalbare",

concludeerde Rijnten, "het

is allemaal vaag wat we nu

doen." Na stemming bleek

de meerderheid van de raad

tegen de vestiging van en

circuit te zijn.

Bron: Noordhollands Dagblad

CARTOON Hans van Pelt

GASTNUISPLEIN

Commissie raadszaken 20-08-08

Raadszaken kritisch naar B&W
Na een zomerstop van bijna twee maanden, was het de com-

missie raadzaken die dinsdagavond het spits mocht afbijten.

De eerste politieke vergadering na het zomerreces stond in

het teken van drie onderwerpen waarover een coalitiepartij

van mening verschilde met een lid van het college.

Op verzoek van VVD-raadslid

Jerry Kramer kwam OPZ-

wethouder Marten Bierman

tekst en uitleg geven over de

toepassing van de WvG opo.a.

appartementen in Bouwes

Palace. Kramer wilde weten

waarom eerst actie werd on-

dernomen in het kader van de

WvG, terwijl korte tijd later,

nadatde provincie hetdoorde

raad goedgekeurde bestem-

mingsplan Middenboulevard

had afgewezen, er geen spra-

ke meer was van de toepas-

singvan de wet, welke de ge-

meente het recht van eerste

koop geeft als een woning

te koop wordt aangeboden.

Wethouder Bierman verklaar-

de het feit dat enkele maan-

den later de wet niet meer

van toepassing was, met de

opmerking dat een gemeente

burgers niet mag belemme-

ren in hun handelen als dat

niet noodzakelijk is. Bierman

was van mening dat in grote

plannen vaak sprake is van

voortschrijdend in zicht. In

de disccussie tussen Kramer

en Bierman kwam ook de

verhouding tussen project-

ontwikkelaar Vesteda en de

gemeente naarvoren. Kramer

vond het vreemd dat hij de-

tails over de vertroebelde ver-

houding moest vernemen uit

een regionaal ochtendblad en

dat de raadsleden niet geïn-

formeerd waren door de wet-

houder. Bierman stelde dat

ook hij verbaasd was over het

bericht, maar dat hij in deze

vergadering daar verder niet

op in kon gaan, omdat er de

volgende dag overleg zou

plaatsvinden tussen beide

partijen.

Prinsesseweg

De bewoners van het bestem-

mingsgebied Kostverlorene.o.

kregen kort voor de zomerva-

kantie berichtdatereen begin

gemaakt zou worden met de

herinrichting van de busweg.

Voor de tijdens deze verga-

dering niet aanwezige OPZ-

fractievoorzitter Carl Simons

was dat reden om schriftelijk

bij het college en de raad aan

de bel te trekken. Simons en

zijn fractie is met een bewo-

nersgroep van mening, dat

ingevolge een aantal uitspra-

ken van de rechter en de Raad

van State de busweg niet ge-

bruikt mag worden als open-

bare weg, maar uitsluitend

voor hetopenbaarvervoeren

het toekomstig bouwverkeer

voor het Louis Davids Carré.

Wethouder Wilfred Tates

verweerde zich met het feit

dat hij de betrokken partijen

zijn excuses had gemaakt,

omdat buiten zijn weten om
de inspraakprocedure niet op

gang was gekomen. Iets wat

voor een bewonersgroep re-

den was om zich tot de rech-

ter te wenden, waar ze gelijk

kregen. Een recente uitspraak

van de voorzieningenrechter

maakte het volgens het col-

lege nu wel mogelijk om met

devoorgenomen asfalterings-

werkzaamheden te starten,

zonder dat er fiets- en voet-

paden worden aangelegd.

Volgens OPZ-woordvoerder

Bruno Bouberg Wilson is een

beslissing daarover een zaak

van de raad en niet van het

college, dat daarvoor de mo-

gelijkheid zou hebben door

toepassing van een artikel uit

de wet ruimtelijke ordening.

Volgens OPZ is het hanteren

van het betreffende artikel

niet juist en moet de raad

door middel van een repara-

tiebesluit de juiste gang van

zaken waarborgen. Volgens

de wethouder wordt er mo-

menteel hard gewerkt aan

een nieuw bestemmingsplan

dat voor begin januari 2009

vorm gekregen moet heb-

ben. Daarmee wordt voldaan

aan de wettelijk gestelde ter-

mijnen over dit onderwerp.

Hoewel de wethouder en de

OPZ-woordvoerder bij hun

standpunten bleven, werd

aan het eind van de discussie

duidelijk dat beide er wel uit

zouden komen.

Exclusief recht

Net als zijn collega's Bierman

en Tates ondervond ook

wethouder Gert Toonen de

nodige weerstand van een

coalitiepartij. Het ging om
het vaststellen van een ver-

ordening om de gemeente

het recht te geven bepaalde

diensten zonder de gebrui-

kelijke inschrijvingsproce-

dure te gunnen aan een

bedrijf dat gefaciliteerd is in

het kader van de wet sociale

werkvoorziening. Onder aan-

voering van de VVD wilde de

oppositiepartijen CDA, GBZ

en Groen Links een zodanige

tekst dat het alleen mogelijk

is van dit recht gebruik te ma-

ken als private ondernemin-

gen daavan geen oneerlijke

concurrentie ondervinden.

Na een felle discussie dwong

een meerderheid van viervan

dezeven partij de tekst te ver-

duidelijken, voordatde raad er

goedkeuring aan zal geven.

ïï&ÜXm POLITIEBERICHT

Overvaller aangehouden
De politie in Zandvoort heeft verdacht g augustus jl. een de medewerkervan hettank-

vrijdag 15 augustus jl. een overval te hebben gepleegd station een paar klappen en

31-jarige man uit Polen aange- op een tankstation aan de deed een greep in de kassa,

houden. De man wordt ervan Hogeweg. De verdachte gaf Hij is ingesloten.

COLUMN
Volgens mij...

gebruikt het college een gla-

zen bol voor de toekomst van

Zandvoort. Zo weten de heren

nu al dat de parkeerproefvan de

Brederodebuurt, die pas in ok-

tober afloopt, geslaagd is. Men

wacht zelfs het resultaat niet

af van de 825 enquête formu-

lieren. Van de week heeft men

een proefcontract ondertekend

met Real Time Parkeren van

Yellowbrick. In goed Nederlands

betekent dit: betaald parkeren

met je mobiele telefoon. "Juist

voor de Brederodebuurt", ver-

telt het college,"is dit systeem

extra interessant omdat de 17

parkeerautomaten al zijn in-

gevoerd. Het is gewoonweg de

meest eerlijke manier van par-

keren." Leuk verhaal, maar hoe

eerlijk is de gemeente over het

parkeren. Zal dit systeem (nu

nog gratis straks niet meer)

mogelijk dé oplossing zijn?

Als ik naar het parkeergedrag

van de toerist kijk, is deze eeu-

wig op zoek naar een gratis

plekje. Dat bewijs wordt nu al

geleverd door de proef in de

Brederodebuurt. Daar zijn nog

genoegvrije betaalde plaatsen

te vinden. Maardoorhet plaat-

sen van pa rkeermeters is de par-

keerdruk naar de omliggende

straten aanzienlijk geworden.

Hoewel ik altijd optimistisch

was met vrij parkeren in onze

straat, kom ik daar nuopterug.

Mijn buurtbewoners en ik rij-

den radeloos rond voor een vrije

plek. Om tenslotte onze auto's,

straten verder, te parkeren. En

zo creëren we met z'n allen een

nog grotere olievlek.

Misschien wil het college nog

een keer goed in hun glazen

bol kijken. Want hoe ziet de

toekomst eruit wanneer de

gratis parkeerplaatsen op de

Prinsesseweg de komende vijf

jaar niet te gebruiken zijn?

Wordt de parkeerdruk opgelost

met het aanbrengen van nog

meer parkeermeters? Moet ik

somsookeen mobiel aanschaf-

fen om'eerlijk'tegaan parkeren?

Wellicht zou het parkeerregime

teruggedraaid kunnen

worden. Gewoon even

zwaaien met de tover-

staf, simsa la bim! Moet

lukken, toch? "3

c
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&eróê krijgt 20 augustus

A.O.W.

GePeWciïeeró!

Pure & Simple
start begin september

een nieuwe Challenge

Afslanken in 12 weken

inclusief afslankcursus

De winnaar van de challenge krijgt:

Een geweldige make-over,

een heerlijk verwenpakket,

en een fotoshoot door

een professionele fotograaf.

Ook meedoen?
Meld je dan aan voor een

intakegesprek bij

Adèle Schmidt: 06-22249100

of kijk op: www.fijnaandelijn.nl.

EVENEMENTEN AGENDA

Augustus
Week 34 • 2008

21t/i«24 KLM Open - KennemerGolf & Country Club

24 Kunstfestijn - 2
e voorronde

25t/m29 Zwem4daagse - Aqua Mundo, Center Parcs

29 Classic Concerts - Cleveland College,

Protestantse kerk

30 Yoga & meditatie - Yoga Strandfeest Enter

Joy -voor het hele gezin, zie www.enterjoy.nl

30+31 Top Gear Festival - Circuit Park Zandvoort

31 Kunstfestijn -finale

31 Blote Billenloop - naaktstrand

September
6 Korendag - 24 koren uit heel Nederland

zingen in de kerk. 10.00 tot 22.00 uur,

Protestantse kerk, gratis toegang

6+7 Trophy of the Dunes - (autoraces) Circuit

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

Zwem4daagse in Center Parcs 'MicheliV geeft Zandvoort 3 sterren

Van maandag 25 tot en met vrijdag 29 augustus kunnen deelnemers aan de zwem- Inde nieuwe Groene Gids voor Nederland, een uitgave van de

4daagse weer hun baantjes trekken in het zwembad van Center Parcs, ingang via restaurantgidsuitgever Michelin, scoort Zandvoort zeer goed.

de Vondellaan (zijkant). Er zijn 5 avonden gereserveerd waarop gezwommen kan Achter de naam van onze gemeente prijken maar liefst 3 ster-

worden, u mag dus 1 avond overslaan. ren, hetgeen betekent:"De reis meer dan de moeite waard"!

Ook dit jaar kunt u weer gaan. Op de laatste avond

kiezen tussen twee afstan- worden de medailles uit-

den: 10 baantjes (250 m.) of gedeeld. Op die avond is

20 baantjes (500 m.). ledere tevens vanaf 20.00 uur de

avond kunt u tussen 18.00 beroemde en spetterende

uur en 20.30 uur van start Aqua Disco. Deze disco is al-

leen voor de deel nemers van

de zwem4daagse.

Er is een maximum van 400
deelnemers dus u dient

snel kaarten te halen want

op=op. Als u uw kaart op

de eerste avond inlevert,

krijgt u hiervoor een pols-

bandje. Alleen personen

meteen polsbandje mogen

het water in.

Kaarten zijn voor € 7 te

koop bij: Bruna Balkenende

(Grote Krocht), kapsalon

Ton Goossens (winkelcen-

trum Nieuw Noord), Ankie

Miezenbeek (Haarlemmer-

straat 12) en Martine Joustra

(Witte Veld 11). Kijk voor meer

informatie op www.zand-

v00rtse4daagse.nl.

Hiermee bevindt Zandvoort

zich in goed gezelschap.

Amsterdam bijvoorbeeld

heeft er ook 3, maar ge-

meenten als Giethoorn/het

Venetië van het noorden' en

'concurrent kustgemeente'

Noordwijk, scoren er maar 2.

De gids is een belangrijk

communicatiemiddel voor de

Franse markt. Zandvoort kan

bijzonder ingenomen zijn

met de mooie vermelding

in een gids die voor heel veel

Fransen geldt als leidraad

en ze de weg wijst naar de

mooiste plekken in ons va-

derland. Opvallend genoeg

is de beschrijving van de te

bezichtigen objecten aardig

volledig. Drie zaken vallen

op. In de beschrijving staan krijgt eveneens alle aandacht

Holland Casino en Circuit en wordt geroemd omdat

ParkZandvoort uiteraard ver- het een mooi voorbeeld is

meld als een bezoek waard, van moderne architectuur.

Het Circus Zandvoort, ont- Zandvoort staat erweergoed

worpen doorSjoerd Soeter s, bij in het buitenland!

Weer topjazz in café Oomstee

DORSMAN
A5SURAI*T1ÈN

Uitvaartverzekering

Snel en eenvoudig te regelen

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Komende vrijdag is de derde avond van Oomstee Jazz. Voor

u zullen optreden Mulder & Mulder, samen met FritsKaatee.

Het optreden begint om 21.00 uur en is gratis toegankelijk.

Komt u wel op tijd want café Oomstee is niet al te groot!

Zandvoort is geen onbekend joenTake Five aan Zee kun-

terrein voor het Haarlemse nen zien en beluisteren,

echtpaar Vivian en Johan

Mulder.Oplettendejazzfans Als één van de weinige

hebben ze, tezamen met vrouwelijke contrabassis-

Frits Kaatee op saxofoon en ten is Vivian Mulder ook

Pieter den Boer op drums, nog eens een uitstekende

op de laatste dag van Jazz zangeres en de motor van

in Zandvoort bij strandpavil- de diverse optredens. Het

repertoire bestaat onder

andere uit in het Portugees

gezongen bossanova's. Haar

echtgenoot Johan speelt al

sinds zijn 6e jaar piano. Dit

al jaren goed ingespeelde

duo heeft een zeer groot en

breed repertoire waarbij zij

ook regelmatig samen zin-

gen. Saxofonist Frits Kaatee

speelt regelmatig met de

echtelieden maar is even-

eens vast lid van de Dutch

Swing College Band.

Moderne uitstraling VVV-kantoor
Het nieuwe VVV-kantoor in de Bakkerstraat heeft een strakke moderne uitstraling gekre-

gen. De Zandvoortse architect van Italiaans komaf, Remo De Biase, heeft met zijn studio

bijna onmogelijk werk geleverd. Dat vindt de nieuwe manager Ferry Verbrugge die hem

daarmee ook wil complimenteren.
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Het moderne interieur van het nieuwe WV-kantoor

Verbrugge is De Biase en zijn

medewerkers veel dank ver-

schuldigd. "Met name heb-

ben zijn medewerkers Rob en

Paula in een zeer korte periode

veel en belangrijkwerk verzet.

De Biase heeft zich voor wat

het interieur betreft laten

inspireren door een modern

strandpaviljoen. Maar niet

alleen Studio De Biase heeft

veel werk verzet. Ook de di-

verse aannemers die vaak tij-

dens de vakantieperiode door

moesten werken waren zeer

flexibel en hebben het onmo-

gelijke mogelijk gemaakt. Zij

hebben dan ook met hart en

ziel bijgedragen aan de nieu-

we impuls die Zandvoort aan

hettoerisme wil geven",com-

p Ieme nteert Verbrugge.

Het nieuwe kantoor is dan ook

een plek geworden waar de

VVV-medewerkers met opge-

heven hoofd de Zandvoortse

gasten kunnen ontvangen.

Als binnenkort nog de voor-

pui aangepakt is, waardoor

het gebouw ook rolstoel-

vriendelijk wordt, zal de VVV

Zandvoort weer helemaal op

de kaart staan.

VVV Zandvoort, Bakkerstraat

2b, tel. 5717947, www.vvv-

zandvoort.nl. Openingstijden:

maandag t/m vrijdag

09.00-17.00 uur, zaterdag

10.00-17.00 uur, zondag

11.00-16.00 uur.

Zomer voor toeristentreintje alweer voorbij

Voor het toeristen treintje is de zomer weer voorbij. In mei werd het blauwe treintje nog

feestelijk in gebruik genomen door het college maar de eigenaar is inmiddels voortijdig

ermee gestopt.

*

Hoewel het eerste treintje omgeruild

was voor een luxer exemplaar was het

gebruik ervan minimaal of had het vaak

mankementen.

Ook het draaimolentje en het tentje waar

ijs en frisdranken werden verkocht was,

zelfs bij heel mooi weer, vaak gesloten. Of

de proef met het treintje, ijstentje, draai-

molen in seizoen 2009 een vervolg krijgt

is onbekend.

ET 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 5732J52)

Laatste rondje Droompaarlen gebruikt om
het ook via de

buitenkant van

je huis te tonen

ook nog. Maar

wat onze foto-

graafafgelopen

week in de Burg.

Beeckmanstraat

zag, grenst aan Hoewel Mark Jansen niet

het ongelooflij- meer in Zandvoort woont,

ke. Een opblaas- heeft zijn broer Roger deze

baby van circa krant benaderd voor het

3 meter hoog volgende: "Mark Jansen

Vrijdagmiddag maakte maakte melding van de (32) was vanaf zijn 15de

postbezorger Henk van geboorte van een jongetje, toten met zijn 30ste jaar

der Meij zijn laatste rond- Uniek! Van harte proficiat! woonachtig in Zandvoort

je. Van der Meij heeft ruim

30 jaar in Zandvoort door Weer thuis

weer en wind

de post bezorgd

en gaat nu van

zijn pensioen

genieten. Ter

gelegenheid
van zijn pensio-

nering hadden

zijn collega's de

post van vrijdag

op een speciale

en heeft op de grafische

school in Haarlem gezeten.

Hij trainde altijd bij Fitness

Paradise en de Health Club

Zandvoort. Op zijn werk bij

Schiphol ontmoette hij de

Pu rmerendseWendyG rader.

Ze willen ontzettend graag

trouwen en hebben zich op-

gegeven voor het nieuwe TV

programma'one million dol-

lar wedding'gepresenteerd

door Wendy van Dijk." Het

aankomende bruidspaarmanier 'gestoken'. Henk Zandvoorts museum be-

mocht zijn eigen straat heerder Sabine Huls en Mark en Wendy behoren

lopen op een manier dat haar vriendin Tamara tot de 99 van de 3500 stel-

zijn eigen post als laatste Mangelaars, samen het letjes die de voorrondes ge-

bezorgd moest worden, team DonkerBlond, hebben haald hebben. Ontzettend

Uiteraard kweet hij zich met hun auto 'Disco' de leuk allemaal maar hun

uitmuntend van zijn taak. eindstreep, na een sleep- volgende opdracht is: maak

Op de foto gooit hij zijn ei- tocht van de laatste 100 een promotiefilmpje om
gen post naar binnen. km, naar Beijing toch nog het Nederlandse publiek

gehaald. Op 21 juni vertrok- te overtuigen dat jullie het

Blij ken 1 bus, 11 opgeknapte droompaar zijn. Vandaar

auto's en 6 motoren van hetverzoekvan broer Roger:

het Olympiaplein naar "WillenjullieMarkenWendy

het Olympisch dorp om helpen om zoveel mogelijk

aandacht te vragen voor stemmen binnen te halen"!

het goede doel: Right Het promotiefilmpje is te

to Play. Het overhandi- zien van 25 augustus t/m

gen van de cheque van 10 september via www.rtl.

^ € 10.000 aan oprichter nl/liefde/milliondollarwed-

^u^ ^^J Johan Olav Koss was de ding/home. Hoe meer men-

kroon op het fantasti- sen er stemmen hoe meer

sche avontuur van Going kansen Mark en Wendy heb-

Dutch. Op de websitevan ben om met 7 koppels te

het team DonkerBlond gaan strijden voorde hoofd-

^^^ ^ (www.amsterdambei- prijs en de titel 'droompaar^ ™ jing.com) zijn de mooie van het jaar'. Dus maak ex-

Dat je blij bent met de foto's en de avonturen te Zandvoorter Mark Jansen

geboorte van je kind kan bewonderen en te lezen, en zijn Wendy blij en stem!

iedereen inkomen. Datje Al met al een geweldige Namens broer Roger heel

ook nog alle toeters en bel- prestatie! hartelijk bedankt.
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Vrijehuizenmarkt
meer voor uw huiif

Een huis kopen of verkopen?

Bel Nick ten Broeke

i Haarle aat 1 Zan
• Een zéér royale, halfvrijstaande woning met o.a. 5 (optie 7) slaapkamers, oprit

voor twee auto's, garage en een ruime tuin rondom!
• Beg. grond: o.a. royale hal, modern toilet met fontein, 1 slaapkamer, trapopgang naar 1'

tussenverdieping en trapje naar. .

.

• Souterrain: 1 slaapkamer met zicht op en toegang tot achtertuin;

• 1 e tussenverdieping: o.a. eetkamer met schuifpui naar balkon, luxe keuken vzv div. inbouw-

app., trapje naar...

• 1e verdieping: zonnige living met o.a. open haard, schuifpui naar loggia, doorkijk naar eet-

kamer, trapopgang naar. . .

.

2e tussenverdieping: 2 slaapkamers,

trapje naar...

2e verdieping: 1 slaapkamer, luxe

badkamer met o.a. douchecabine,

ligbad, wastafel, 7' toilet;

Woonoppervlakte ca. 200 m z
,

perceel 450 m 2
, inhoud ca. 510 m 3

.

Vraagprijs:

€ 598.000,- k.k.

G°3 <^,

Julianaweg 25 Zandvoort

In het hart van geliefde "Groene Hart" van Zandvoort, ligt deze char-

mante 30-er jaren halfvrijstaande woning (type 2/1 kap) op een perceel

van ruim 500 m 2 met garage en een ruime voor-, zij- en achtertuin!

Een woonhuis ( bj 1937) welke volledig gerenoveerd dient te worden;

Beg. grond: o.a. royale hal met voorportaal, toilet met fontein, brede

woonkamer-en-suite met origineel suitestel, voor- en achterkamer met marmeren

schouwen, keuken met toegang tot achtertuin;

1
e
verdieping: 3 slaapkamers, badkamer met o.a. doucheruimte en 2' toilet,

balkon;

Aan u de kans van dit charmante huis op een toplocatie een droomhuis te

maken!

LET OP: DIT HUIS IS UITSLUITEND TE BEZICHTIGEN VAN 26 AUGUSTUS 2008

TOT EN MET 12 SEPTEMBER 2008 EN BIEDINGEN GESCHIEDEN UITSLUITEND

OP BASIS VAN VERKOOP BIJ INSCHRIJVING!

Woonoppervlakte ca. 180 m 2
(excl. garage), perceel 504 m 2

, inhoud ca. 430 m 3
.

Verkoop bij inschrijving

Oosterparkstraat 23 Zandvoort

Een vrijstaand en karakteristiek woonhuis (bj 1923) met gastenverblijf,

gerenoveerd in een moderne stijl!

Rustig gelegen in de geliefde en rustige "Parkbuurt";

grond: o.a. sfeervolle en lichte woonkamer met o.a. erker, schouw en hoge

raampartijen, nette open keuken;

1
e
verdieping: 3 slaapkamers, nette badkamer met o.a. ligbad en wastafel, was-/

droogruimte, 2' toilet, riant balkon;

Souterrain/gastenverblijf: woonkamer met zicht op de tuin, moderne open keu-

ken vzv div. inbouwapp., slaapkamer, klassieke badkamer vzv o.a. douchecabine,

bidet, wandcloset en wastafelmeubel;

Gezellige voortuin op het zuidwesten en een besloten achtertuin (ca. 50 m 2
) op

het noordoosten;

Dit is stijlvol wonen in een bijzonder fraai woonhuis op een geliefde locatie!

Woonoppervlakte ca. 1 40 m 2
,
perceel 1 58 m 2

, inhoud ca. 360 m 3
.

Vraagprijs: € 549.000,- k.k.

Martinus Nijhoffstraat 37 Zand

Goed onderhouden, halfvrijstaande woning met o.a. modern-landelijke

keuken, moderne badkamer, 5 (!) slaapkamers, voor- en besloten achtertuin!

Gelegen in de kindvriendelijke "Dichters- en Letterkundigenbuurt";

Vrij parkeren op rustig aangrenzend pleintje;

Begane grond: o.a. modern toilet vzv fonteintje, sfeervolle living met toegangsdeur naar en

zicht op de tuin, modern-landelijke keuken vzv div. inbouwapp.;

1' verdieping: 3 slaapkamers, moderne badkamer vzv douchecabine, wastafelmeubel en

2' toilet;

2' verdieping: 2 slaapkamers met dak-

kapel, overloop metwas/droogruimte;

Voortuin op noordwesten en achter-

tuin (ca. 60 m 2
, 1 1 mtr diep) op zuid-

oosten met achterom;

Woonoppervlakte ca. 1 1 5 m 2
,

perceel 129 m 2
, inhoud ca. 280 m 3

.

Vraagprijs:

€ 379.000,- k.k.

Nieuwe directie Circuit Park Zandvoort

Bijzonder fraai afgewerkte 3-kmr maisonnette met privé-parking,

2 terrassen en uniek uitzicht over binnentuin met waterpartij!

Gelegen op de begane grond en 1* verdieping van app.complex "Korinthe" in "Park Duijnwijk";

Speels ingedeelde living met toegang tot terras, open verbinding naar luxe semi-open keu-

ken (vzv div. inbouwapp.) en eetkamer, luxe badkamer vzv design sanitair, 2 slaapkamers

met toegang tot 2' terras;

Beide terrassen zijn op het oosten gelegen met uitzicht over binnentuin met waterpartij;

Privé parking in ondergelegen par-

keergarage;

Stijlvol ingericht en uitstekend on-

derhouden!

Woonoppervlakte ca. 95 m 2
, inhoud

ca. 230 m 3
.

Vraagprijs:

€ 274.500,- k.k.

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:

• De leukste courtage van Nederland*;

• Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook 's avonds;

• Persoonlijke en pro-actieve karaktervan 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

BEL 023 - 5 731 999
Nick ten Broeke

Emmaweg 21

2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 - 5 732 007

M.: 0655 -13 03 65

E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

www.vrijehuizenmarkt.nl

Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

Per 15 augustus treedt Wilgenhaege Vermo-

gensbeheer op als hoofdsponsor van Circuit

Park Zandvoort. Per die datum zal de hui-

dige grootaandeelhouder en directeur Hans

Ernst een aantal taken aan het nieuw ge-

vormde managementteam, Jerry Langelaar

en Frans Kee (beide namens Wilgenhaege)

en Erik Weijers (de huidige COO) overdra-

gen. Wel blijft Ernst als seniorbestuurslid

nauw betrokken blijven bij de nationale au-

tosporttempel in de Zandvoortse duinen.

Ernst blijft zich bezighouden met milieuvraagstukken en

vergunningen. Tevens zal hij Circuit Park Zandvoort verte-

genwoordigen in internationale koepels als FIA en AICP.

Hans Ernst: "Door de samenwerking met Wilgenhaege

Vermogensbeheer hebben we de mogelijkheid om nieuwe

markten aan te boren en in contact te komen met nieuwe

zakelijke partners. Om de toekomstvan ons circuit op mid-

dellange en lange termijn veilig te stellen, zijn we in de af-

gelopen periode al meer marketinggericht gaan werken,

bijvoorbeeld door het opstarten van een Business Club. We
hebben een aantal plannen op stapel staan, waaronder de

bouwvan een nieuwe wedstrijdtoren, waarmee we naafloop

van het lopende seizoen willen beginnen. Met een partner

als Wilgenhaege Vermogensbeheer krijgt ons circuit een

nieuwe zakelijke impuls en we zien de toekomst dan ook

met vertrouwen tegemoet!"

In het managementteam van het circuit zal Jerry Langelaar,

als'private banker'zich als voorzitter van de directie concen-

treren op hetalgemene beleid, vernieuwingen commerciële

zaken. Hans Ernst zal zich, met zijn ja ren lange ervaring, gaan

richten op beleidszaken. Frans Kee, thans COO en financieel

directeur van Wilgenhaege Vermogensbeheer, wordt bij het

circuit verantwoordelijk voor financiële zaken inclusief in-

koop en projectmanagement. Erik Weijers, al ruim veertien

jaar werkzaam op het circuit en de laatste jaren actief als

COO, zal deze functie blijven vervullen en zich vooral gaan

bezighouden met de invulling en organisatie van races en

evenementen, zoals de DTM, de AiGP powered bij Ferrari-

serieen het Dutch GT4Champi0nship.de nieuwe klasse die

vanaf 2009 de eredivisie van de nationale autosport gaat

vormen. De toekomst voor het Circuit Park Zandvoort lijkt

gewaarborgd!

'Je goed en lekker voelen in je vel, dat is belangrijk'

Max Berrier deed samen met een groep jongeren twaalf we-

ken lang mee aan de cursus Real Fit bij sportcentrum Kenam-

ju. Het was zwoegen, zweten en afzien, maar Max heeft het

volgehouden. "Hij was de fanatiekste van het stel", lacht Mar-

cel van Rhee, manager van Kenamju Zandvoort.

doorSutiah van Netten

Sportservice Heemstede - Zandvoort organiseerde in sa-

menwerking met GGD Kenemerland, Jeugdriagg Noord

Holland Zuid, Servicepaspoort.Specifieke Zorg, Sportcentrum

Kenamju en het Wim Gertenbach College in Zandvoort de

cursus Real Fit. De cursus was speciaal bedoeld voor jonge-

ren met overgewicht. Naast gewichtsverlies, was het vooral

belangrijk dat de deel nemers beter in hun vel gingen zitten.

Tijdens de cursus deden elf jonge deelnemers mee in de

leeftijd van 12 tot 16 jaar. Behalve een pittig sportschema

kregen ze begeleiding van een trainer, diëtiste en coach. Ook

de ouders werden bij de cursus betrokken om een bijdrage

te leveren aan een meer actieve en gezonde leefstijl.

"We hebben elke week een uur gesport bij Kenamju.

Daarnaast kregen we de opdracht om zelf ook sportactivi-

teit te organiseren. We hebben van alles gedaan: paardrijden,

vechtsporten, fitness, schermen, skiën, lasergamen, koken

en duiken. Het was echt superleuk, maar soms ook best wel

zwaar", vertelt Max Berrier, 13 ja ar. Tijdens de cursus zijn drie

van de elf deelnemers afgehaakt. TrainerMarcel geeft toe dat

de cursus soms behoorlijk zwaar was. "Sommigen van hen

zijn niet gewend om veel te bewegen, laat staan te sporten.

Dusja.danishet zwaar. Ik heb hen zoveel mogelijk gemoti-

veerd om niet op te geven. Een gezond lijf krijg je niet zomaar,

daar moetje hard voor werken", vertelt Marcel.

Max is blij dat hij meegedaan heeft met Real Fit."lkvond het

heel erg leuk om met de groep allerlei sportactiviteiten te

doen, maar ik zit nu ook veel beter in mijn vel. Nu zit ik veel

minder achter de computeren sport meer. Ik ga zeker weten

door metsporten. Het is gewoon hartstikke leuk."Wie net als

Max zin heeft om te sporten kan zich aanmelden. Kenamju

gaat door met een vervolg op het Real Fit programma, maar

dan zonder diëtiste en psycholoog. Jongeren van 12 tot 16

ja ar kunnen zich het heiejaar door aanmelden. Er zijn geen

speciale groep voor jongeren met overgewicht. Het is juist

belangrijk dat jongeren met overgewicht meedoen met de

restvan de groep. Kijk eens op de website www.kenamju.nl of

ga gewoon een keertje langs, AJ. van der Moolenstraat 47.

Zandvoortse Courant • nummer 34» 21 AUGUSTUS 2008

Gemeente zoekt kandidaten

voor een onderscheiding
De gemeente Zandvoort is naarstig op zoek naar kandida-

ten om rond Koninginnedag gedoceerd te worden. Kandi-

daten moeten door inwoners van onze gemeente worden

voorgedragen. Burgemeester Niek Meijer vraagt dan ook

aan de lezers van de Zandvoortse Courant goed om zich

heen te kijken of er iemand in hun omgeving is die zo een

onderscheiding verdient.

leder jaar kort voor

Koninginnedag is het een

drukte van jewelste op het

raadhuis. De dames van

het bestuurssecretariaat

moeten dan proberen om
de personen die een onder-

scheiding hebben gekre-

gen op slinkse wijze op het

raadhuis te krijgen. Eén van

de recent gedecoreerden,

Herman Heidoorn, herin-

nert het zich als de dag van

gisteren. "Ik was naar het

raadhuis gekomen omdat
Jaap Kerkman een decoratie

zou ontvangen. We zitten

samen in het buurtcomité

dus was het niet zo raar. Na

afloop ging ik gewoon naar

mijn vrouw op bezoek in het

ziekenhuis. Een broeder zei

dat ze een andere plaats had

gekregen en toen ik de zaal

binnen kwam stond mijn

hele familie en een aantal

vrienden op mij te wach-

ten. Ze heeftal die tijd haar

mond stijf dicht gehouden,

ik was dus volledig verrast.

Ik kreeg het er warm van,

zelfs nu nog als ik er over

praat", zegt de man die nog

steeds veel vrijwilligerswerk

doet.

De beide heren zijn er

trots op dat ze een 'lintje'

mochten ontvangen. Ook

Kerkman heeft veel vrijwil-

ligerswerk gedaan en doet

het nog steeds. Hij vindt

het een normale zaak dat

je vrijwilligerswerk doet. "Ik

ben een zoon van een oud-

wethouder van Zandvoort

en zodoende stond je in de

schijnwerpers. Ik heb mij

altijd voor de medemens
ingezet en vind daar veel

voldoening in", zegt hij.

Burgemeester Niek Meijer

roept de Zandvoorters op

om goed om zich heen te

kijken, "want vaak beschou-

wen vrijwilligers die in aan-

merkingzouden kunnen ko-

men, hetgeen wat ze doen

als de normaalste zaak van

de wereld." De burgemees-

ter drukt u op het hart om
de voordracht vertrouwe-

lijkte sturen, dus zonder ie-

mand in te lichten. U kunt

uw voordracht, voorzien van

de naam van de persoon die

u voordraagt en uw motiva-

tie, sturen naar: Gemeente

Zandvoort, t.a.v. mevr. C.

van Ravensteijn, postbus 2,

2040 AA Zandvoort. Zet u in

de linkerbeneden hoek op de

envelop VERTROUWELIJK! U

kunt uw voordracht ook via

e-mail indienen. Zet u de-

zelfde gegevens als voor een

briefin uw mail en stuur die

naar bestuurssecretariaat@

zandvoort.nl. Wie weet be-

sluit het Kapittel voor de

Civiele Orden uw kandidaat

voor te dragen aan de mi-

nister.
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Printing People

Open
van maandag tot en met vrijdag - Kleine Krocht 2 Zandvoort

Flyers/Folders Vlaggen Spandoeken Ontwerp/DTP Beachflags Posters Huisstijlen Stickers Beurssystemen Textielbedrukking

Heeft u folders, brochures, posters of een huisstijl nodig?

En u wilt advies over het ontwerp?

Maak vrijblijvend een afspraak en laat u adviseren.

Word bezorger

van de Zandvoortse Courant

Tel. 023-8887255
Printing People Group • Kleine Krocht 2

2042 JN • Zandvoort • zandvoort@printingpeople.nl

www.printingpeople.nl

Printing People Group

t\ t\ i\ t\ i\ i\

\

Wij zijn op zoek naar een

DTP-er / vormgever
voor ons filiaal in Zandvoort

Kom langs of stuur je CV naar:

iris@printingpeople.nl

Voor meer informatie over deze

functie kun je bellen met:

023-888 72 55 (Iris) of

06-2001 8057 (Marcel)

Voor diverse

wijken zijn

wij op zoek

naar bezorgers

Bel of mail ZVO Verspreiders

06 - 1139 1478 of

info@zvo-verspreiders.nl

HZandvoortse
Courant

BIJTER MOBIEL
SCOOTKftRIKI-*:* V.\ mm umis iiLiiHM*

officieel dealer van MOBIEL GAKANT
voor Cem. Bennebroek, BtoemendooL Heemstede en Zandvoort

u & 6
Max Planckstraat 44, 2041 CZ, Zandvoort

023-5735735
www.betermobiel.nl info@betermobiel.nl

JA, stuur mij gratis de uitgebreide brochure.

Naam Dhr/Mevr

Adres

PC/Plaats

Telefoon

Email

Opsturen naar: Beter Mobiel, Antwoordnummer 310, 2040 VB Zandvoort

'4

Hoe kunnen we
dit nou verkopen?

"--ik
Ook al maken we nog zulk

lekker brood,zonder goed

winkelpersoneel verkopen we er

niks van. Vandaar dat wij op zoek

zijn naar enthousiaste

verkoopsters (m/v).

Meer weten?

Bel 023-5271 771

of mail je cv naar

info@vvlp.nl

cc
LU

<
I 00

Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Hoofddorp, Velserbroek, Zandvoort. www.vvlp.nl

Grand Café Danzee - Kerkplein 8 - T. 023 571 22 52

Wekelijks veel interessante aanbiedingen met uw ZandvoortP

Nog geen ZandvoortPas? Kijk dan snel op pagina 12 en 13

Baan van de Kennemer is in topconditie
De baan van de Kennemer Golf & Country Club is helemaal klaar en in topconditie voor

het KLM Open dat van 21 tot en met 24 augustus gespeeld zal worden. Dat de baan in top-

conditie is, is het werk van head greenkeeper Dick Vastenhouw en zijn zeer gemotiveerde

ploeg greenkeepers.

De ploeg, die voor het groot-

ste gedeelte uitZandvoorters

bestaat, wordt tijdens het

KLM Open bijgestaan door

defirma's Heijmansen Hoek,

twee firma's die gespeciali-

seerd zijn in golfbanen. Ook

staan er het hele weekend

monteurs voor de maaima-

chines stand-by. Tijdens het

grootste golfevenement van

Nederland moet er name-

lijk extra aandacht besteed

worden, voornamelijk aan

de greens maar ook aan de

fairways.

Groot oppervlak

Willem Koning bemoeit

zich deze dagen veel met de

greens. "Die moeten twee en

soms wel drie keer per dag

'geschoren' worden. Waar

normaal gesproken nietvaak

meteen'bak'(opvangbakaan

de maai machine, red.) wordt

gewerkt, werken we nu alleen

maar daarmee. Het houdt de

greens snel. Als ik één rondje

greens doe, maai ik circa 1,1

hectare! Als we de fairways

erbij halen is dat zelfs 14

hectare", zegt hij. Als wordt

gevraagd wat de grondslag

is om op de Kennemer als

greenkeeper te werken zeg-

gen ze allemaal dat het mooi

hovenierswerk is. Altijd bui-

ten aan het werk en dan ook

nog met geavanceerde ma-

chines, want een normale

maaimachine zou te lang

gras laten staan.

Lange dagen

De Kennemer heeft gedu-

rende de maand die vooraf

gaat aan het spektakelstuk

KLM Open, de beschikking

over circa 14 van die machi-

nes. De ploeg begint tijdens

het toernooi om 05.00 uur

om alles weer tiptop in orde

te krijgen en ze gaan door tot

09.00 uur. Dan gaan ze weer

de baan in als de laatste prof

binnen is om eventuele scha-

de te herstellen en weer de

maaimachines te laten wer-

ken. Daar zijn ze gemiddeld

tot 22.00 uur mee bezig. Als u

nu den kt dat ze gedurende de

dag al lanterfanterend kun-

nen doorbrengen, hebt u het

mis. Onderhoud en stand-

by vragen veel uren van de

ploeg. Toen bijvoorbeeld twee

jaar geleden de baan op een

groot aantal plaatsen onder

water stond na hevig onweer,

moesten de mannen behoor-

lijk aan hun stutten trekken.

"Dan gaan we met pompen

en allerhande andere hulp-

middelen aan des lagom het

overtollige water weg te krij-

gen en dat is behoorlijk hard

werken kan ik je vertellen",

zegt Jos van Houten.

Voorlopig hebben de heren

eer van hun werk want de

baan ligt er werkelijk schit-

terend bij. Helemaal klaarom

'geteisterd 'te worden door de

rake klappen van de heren

golfprofessionals!
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Algemene Uitvaartbegeleiding Zandvoort

door Erna Meijer

Na vele jaren beschikt Zand-

voort sinds eind juli 2008

weer over een eigen uit-

vaartbegeleider. Samen met

zijn vrouw Linet Schweitzer-

Hellingman is Evert Schweit-

zer in de voetsporen ge-

treden van de voor vele

dorpsgenoten nog bekende

Pietd'Hondt.

Linet is een geboren en geto-

gen Zandvoortse; haarvader rouwkamers op de begraaf-

zat o.a. bij het duikteam en plaats aan de Tollensstraat,

haar moeder was jarenlang Ook heeft men de vrij heidom

badjuffrouw. Evert (inder- zelf een uitvaartondernemer

daad familie van de beroem- te kiezen. Doordat Evert al 15

in sommige gevallen het ge- ruime keuze aan kaarten op

voelsgebeuren en de betrok- Asformaat, waarop karakte-

kenheid gaat verdwijnen en ristieke Zandvoortse dorps-

ikvind het heel belangrijk dat gezichten zoals de waterto-

er ook na een uitvaart aan- ren, het raadhuis, de beide

dachtvoorde nabestaanden kerken of fraaie zeegezich-

is. Nazorg staat bij mij hoog ten als achtergrond dienen,

in hetvaandel."Niet iedereen De kaarten worden hier ter

weet dat een overledene des- plaatse gedrukt. Aan de hand

gewenst in Zandvoort kan van een kistenboek kan een

blijven, zowel thuis als in de keuze gemaakt worden en

vanzelfsprekend wordt ook

de aangifte bij de gemeente

geregeld.

Schweitzer en zijn vrouw

de arts Albert Schweitzer) is jaarin het dorpwoontjs zijn beschikken overeen eigen

rouwauto, die door Linet

gereden wordt. Het is een

zwarte Oldsmobile Custom

Cruiser met een elegante

uitstraling en veel ruimte

voor bloemen. Volgauto's

worden vanzelfsprekend in

al lang werkzaam in de uit- kennisvan en betrokkenheid

vaartbranche. Ooit begon- bij de inwoners groot en kan

nen als coördinator van het hij meer persoonlijke aan-

rouw- en volgwagenpark dacht geven,

op de Parklaan in Haarlem,

heeft hij via een baan bij een Schweitzer kan, indien ge-

kistenfabriekals kistbekleder wenst ook vooraf, ingescha-

en in loondienst als uitvaart- keld worden voor het regelen overleg geregeld,

begeleider uiteindelijk na en uitvoeren van de uitvaart

diverse cursussen de stap en de verzorging van de Algemene Uitvaartbegelei-

gewaagd zelfstandig dit bij- overledene. Daarbij vindt hij ding Zandvoort is voor een

zondere werk te gaan doen. het zeer belangrijk om de stijlvolle en verzorgde uit-

nabestaanden te betrekken vaart dag en nacht bereik-

"Ik heb het altijd heel belang- bij het afleggen en dit spe- baarondertelefoonnummer

rijk gevonden om aan zowel cialistische werk dusdanig 023-7515666 (nee, geen druk-

de overledene als de nabe- te doen dat bijvoorbeeld fout!) of via e-mail evert@

staanden een hoge mate kleinkinderen niet bang uitvaartzandvoort.nl. Aan

van service te verlenen. De worden bij het zien van de een website wordt momen-
indruk bestaat namelijk dat gestorvene. Bijzonder is de teel nog hard gewerkt.

•• [^ ll[l

Hetgemor over de situatie op hetCasthuisplein wordt steeds

luider. Velen zijn van mening dat het plein, dat ooit voor-

bestemd was om een evenementenplein te worden, geen

uitstraling meer heeft en vervallen is tot een troosteloze

steenmassa, waar weinig of niets mogelijk is. In het verle-

den was dat anders, zoals deze penningtekening van Emmy

Vrijbergh de Koning laat zien. Zou dit bedrijvige beeld nog

eens terugkeren op het plein dat ooit tot de gezelligste van

het centrum behoorde? Misschien komen er binnenkort

wel nieuwe plannen voor dit historische stukje Zandvoort.

De tekening is beschikbaar gesteld door Hobby Art aan het

Gasthuisplein.



Administratiekantoor

K. WILLEMSE

Administratie en
belastingaangiften
voor particulieren en

ondernemers kleinbedrijf

Witte Veld 56, 204 1 GB te Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl

DE VOLGENDE CURSUSSEN STARTEN IN ZANDVOORT:

'KOM IN JE KRACHT MET NLP'

DE (HER)ONTDEKKING VAN JEZELF

UITGEBREIDE NAJAARSCURSUS 2008 (6 AVONDEN):

2, 9, 16, 23, 30 september

7, 23 en 30 oktober

6, 13, 20 en 27 november

€150,- HELE CURSUS

opgeven en meer info?

simone königs 06-54357575

www.bereikjedoelnuwel.nl

JDDST 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

ZANDKORRELS
Behang- en

schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54 264 259

Vooral uw behang-,

wit- en schilders-

werkzaam heden

Autobedrijf

Trade Ard.

Lid BOVAG en NAP.

Max Planckstraat 44,

tel. 5730519/

06-53498304

www.trade-ard.nl

Dave en Sabrina,

gefeliciteerd

met jullie zoon Tom.

Veel geluk,

mama, Lady en Rakker.

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.

Te koop:

T.E.A.B. complete slaapkamer.

Bed 180 + bovenbouw,

hang- en legkasten, ronde

uitschuifbare eettafel,

losse slaapkamerkast,

stoffen fauteuils.

Alles ziet er perfect uit.

Tel. 06-2846 9600

5luij
Henk
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FSy ons is het no$

steeds zomers

met bloemen!

Hattestraat 63 Zandvoort U\- Ql>5? MO ÉO

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,- (excimw)

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

I nlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen en kei e 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.
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SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter ofspatie in een apart vakje plaatsen

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam

Uw Zandvoortpas nr

Telefoon

Taoïstische Tai Chi™

Op 1 september start

de Taoïstische Tai Chi

Vereniging Nederland in

Zandvoort weer met een

nieuwe beginnersklas

Taoïstische Tai Chi™

interne kunsten en

methoden in hetJeugdhuis

van de Protestantse Kerk,

Kerkplein 1,

van 9.30 tot 11.30 uur.

Belangstellenden zijn

van harte welkom, vooraf

aanmelden is niet nodig.

Voor informatie: Chr. Bol,

tel. 5718403.

SHIATSU

en stoelmassage.

Deze heilzame acupressuur

massage kan helpen

gezondheidsproblemen te

verminderen of voorkomen.

Tel. 023-542 78 58,

www.shiatsis.nl

Te huur:

Vanaf september van

maandagt/m vrijdag

Gemeubileerd appartement

vlakbij centrum

€200,- p. week

incl. schoonmaak

06 28 787 237

Gezocht:

Alleenstaande vrouw (49 jr.)

zoekt woonruimte

(ongemeubileerd).

H uur tot € 600.

Tel. 06-2063 i°8i

God zegt:

Weet dat ik je zal genezen,

en je ziekte en wonden helen

(de BijbelJeremia 30:17).

Gebed nodig? Mail naar

gebed-zandvoort@hotmail.com

God is liefde!

Te huur:

Garage-opslagruimte. ±25m 2
.

Elektr. deur.

€250 huur p.m.

Helmersstraat 11, Zandvoort.

Tel. 06-5325 4297

Te huur:

gemeubileerde vakantie

parterrewoning

nabij centrum.

Beschikbaar per 15 augustus.

Huurprijs €750 p.m. all-in.

(Borg €1000).

Brief onder nummer 0834

aan de redactie van deze

krant (Hogeweg 39-1,

2042 GE Zandvoort).

Lieve opa, van harte

gefeliciteerd

met je 70 ste verjaardag!

Heel veel kusjes,

Eva en David.

The World at Your Beach

Te koop:

Zware houten salontafel

izgs. met 2 laden.

Afm:70x 140 cm.

Prijs: €50,-.

Tel. 06-4588 7144.

Te huur:

Gemeubileerd appartement

met tuin.

Vanaf 1 novt/m 28 febr.

Huurprijs €750,- all-in

(borg €750).

Tel. 06-2222 2871

Gezocht:

Wie heeft mijn

DS gevonden?

Verloren op 13 augustus.

Ben heel verdrietig.

Boyd Buijtenhek.

Tel. 888 2840 of

06-1061 2997

Te koop:

Fraai kersenhouten dressoir.

Afm. 2,09 x 78 x 48cm.

Beslist als nieuw!

Van €2040 voor € 495,-.

Tel. 06-4611 7172

Te huur:

Gemeubileerde studio

in centrum Zandvoort,

met eigen opgang

en CV. Incl. gas, licht, water.

€500 p.mnd.

Tel. 06-1244 6267

Te koop:

12 gedichtenbundels €5,-

7 boeken over munten

€4,50.

1 boek oude aandelen €2,

Tel. 5713509

Te huur:

per 1 sept. Appartement:

slaap/woonkamer,

eigen entree, keuken,

douche, toilet, gestoff.

en gemeubileerd,

incl. was/droog en

combimagnetron.

€ 600 incl.

Tel. 06-47935536

Kofferbakmarkt:

zat. 30 augustus,

tuincentrum Vogelenzang

(10-16 uur).

Res. 0229-244739,

www.mikki.nl

De zevende editie van het multiculturele festival The World

at Your Beach speelde zondag 17 augustus af op de boulevard

van Zandvoort. Ondanks de wisselende weersomstandighe-

den genoot het publiek van alles wat het festival te bieden

had. Het werd een dag vol met muziek, theater, workshops,

cabaret en salsalessen.

doorSutiah van Netten

De boulevard was omgetoverd tot een vrolijke wereldmarkt

vol met kraampjes met exotisch eten, drinken, kleding en

workshops. Op het grote podium naast het Holland Casino

traden diverse bands op. Ook in de strandpaviljoens van

Skyline, Bruxelles en Mango's was er van alles te beleven.

Op het programma stonden naast salsalessen ookoptredens

van diverse artiesten, cabaret en dj's.

Tijdens de swingende salsalessen gingen de voetjes van de

vloer. De Amsterdamse salsaband Sofrito Na'Mas wist het

publiek aan het dansen te krijgen met hun opzwepende

muziek. Ondanks de kou en de wind liet het publiekzich niet

tegenhouden om buiten op de dansvloer los te gaan. Op de

boulevard werd het publiek getrakteerd door Bohème n, een

mime act over de struggle of life. Met veel humor en een

beetje acrobatiek.

Echter in de namiddag begon de wind zo hard te waaien

dat het eettentje met exotische Afrikaanse en Surinaamse

gerechten van Tandy Sa ka la en Daniel de Lind omvergebla-

zen leek te worden. Toch bleef de stemming positief. Het

echtpaar Voskuil zit verderop te smullen van hun Boboti

met exotische kip. "Het festival geeft ons de kans om ken-

nis te maken met eten, muziek en cultuur uit verschillende

landen", aldus de heer Voskuil. OokThodos, een organisatie

die op een speelse ma nier voorlichting geeft over de proble-

matiek van jongeren in de sloppenwijken en laat zien hoe

belangrijk sport voor deze jongeren is, was erg te spreken

over de dag.

'Alles liep perfect, behalve het weer. Het was behoorlijk druk,

maar in de middag begon het hard te regenen en te waai-

en. Jammer, maar niks aan te doen. Het was een geslaagd

festival. Ik heb veel positieve reacties gehad van bezoekers

en deelnemende strandpaviljoens. Volgend jaar hopen we
met een driedaags festival te komen, maar dan wel met

mooi weer", aldus Edwin Rijs, organisator van het festival

The World at Your beach.

Genieten met gesloten ogen
Het was overvol in de Protestantse kerk tijdens het concert

dat EmmyVerhey (viool) en Aart Bergwerff (orgel) afgelopen

zondaggaven. Zelfs voorde preekstoel stonden rijen stoelen,

waar voornamelijk de donateurs en genodigden een prima

plaats vonden, aangezien de violiste zich ook boven bij het

orgel had geïnstalleerd.

De overige toehoorders moesten dus een stijve en verdraaide

nek riskeren om de musici te zien of, zoals velen deden, met

gesloten ogen heerlijk genieten van de schitterende klanken.

Het concert was tot stand gekomen doordeinzetvanGerard de

Jongh van hetgelijknamige schildersbedrijf uitWaardenburg,

dat het gerestaureerde Knipscheerorgel zo prachtig in de au-

thentieke kleuren heeft geschilderd. Hij had namelijk een

buurvrouw, die wel goed viool speelde en misschien wilde

zij wel... Die buurvrouw bleek dus de wereldberoemde Emmy
Verhey te zijn, die al 40 jaar een veelgevraagd soliste is. Zij

heeft inmiddels al vele tot de verbeelding sprekende prijzen

gewonnen, mede door haar opmerkelijke diversiteit van haar

repertoire. Haar begeleider Aart Bergwerff, die belangeloos

meewerkte aan dit concert, is een zeer veelzijdig organist met

eveneens vele internationale prijzen achter zijn naam. Hij zoekt

naar avontuur in de orgelmuziek en speelt zowel tango's als

klassieke werken.

Gestart werd met een werk van Antonio Vivaldi (sonate in A

gr.t, opus 2 nr. 2. RV 31), gevolgd door drie vrij gedragen stuk-

ken van de tamelijk onbekende Duitse componist Philipp

Rüfer (1844-1919). Het publiek was zeer onder de indruk van

de Romance in G.gr.t, opus26, datde Noorse componistJohan

Severin Svendsen in 1881 schreef.Te horen was een jubelende

viool met veel lichtvoetiger en daardoor toegankelijker klan-

ken. Het samenspel tussen beide musici lijkt een samenwer-

king van jaren te zijn en zoals iemand het prachtig verwoordde:

"Normaal dalen de woorden van de preek op de toehoorders

neer, maar deze keer is dat hemelse muziek!"

Na een adagio in F gr.t van W.A. Mozart werd het concert, dat

geen pauze kende, afgesloten dooreen uiteen vijftal delen be-

staandesonate in G gr.t BWV1019 van Johann Sebastian Bach.

Tijdens een orgelsolo van Aart Bergwerff was goed te horen

hoe uitstekend de restauratie van het orgel is geschiedt.

Met een daverend applaus lieten alle aanwezigen terecht

hun grote waardering blijken. De Stichting Classic Concerts

verdient het ten volle dat niet alleen bij zeer bekende namen

de kerk zo goed gevuld is. Kwaliteit is er steeds te horen en

dat zal beslist ook volgende maand het geval zijn, wanneer

op zondagmiddag 21 september laureaten van het Prinses

Christina Concours acte de présence gaan geven.
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Eerste voorronde
'Kunstfestijn'

De eerste van twee voorronden van het nieuwe talenten-

festival in Zandvoort, Kunstfestijn, vond afgelopen zondag

plaats in de nieuwe muziektent op het Raadhuisplein. De

jonge initiatiefnemers Roy van Buuringen (18) en Joyce

Vastenhouw (19) organiseren speciaal voor jonge podium-

kunstenaars een festival in Zandvoort. Een podium bieden

voor jonge talentvolle mensen met een passie voor mu-

ziek, dans, circus, poëzie, cabaret, rap, musical of toneel:

dat is de missie.

door Stephanie Vork

De organisatie is tevreden

over afgelopen zondag.

"Er was veel talent onder

de deelnemers die uit heel

Nederland maar ook zelfs

uit Duitsland kwamen", ver-

telt Van Buuringen. Er deden

niet alleen muzikanten mee

aan de talentenjacht, maar er

was ook streetdance en caba-

ret te zien. De jury heeft gelet

op variatie van verschillende

disciplinesdiedoorgaan naar

defïnale.Van detwaalfjonge

talenten die hebben meege-

daan tijdens de eerste voor-

ronde, gaan er vier door naar

de finale. Zij mogen zichzelf

nog een keer laten zien en

horen op zondag 31 augus-

tus. De 10-jarige Remy uit

Heemstede iszondagdewin-

naargeworden, hij overtuigde

zowel de driekoppige jury als

het publiek van zijn kunsten

op de saxofoon. Hij mag met

de andere finalisten strijden

om eenjaarcontract bij On-

Air DJ en Entertainment en

een weekend Center Parcs.

"Alle deelnemers hebben

hun best gedaan, ze waren

stuk voor stuk enthousiast",

aldus Van Buuringen, "de

locatie vind ik ook erg ge-

slaagd en ik ben tevreden

over het publiek dat is ko-

men kijken. Ik merkte wel

dat, toen Classic Concerts

begon, mensen wegstroom-

den. Maar gelukkig kwam
daar weer nieuw publiek

voor in de plaats." Het enige

wat niet optimaal was, was

het geluid dat uit de boxen

kwam. Maar de organisatie

werkt aan verbeteringen be-

loofd dat het geluid de 24e

beter zal klinken.

Kunstfestijn, ofwel hetYouth

Performing Art Festival, had

de weergoden mee. De hele

middag was hetdroogen pas

toen devoorronde wasafgelo-

pen, begon hetdonkerte wor-

den en te regenen. "Netals in

Pekingtijdensde Olympische

Spelen hebben wij ookchemi-

caliën de wolken ingescho-

ten", grapte Roy. Volgende

week maar weer doen dan!

De voorspellingen zijn in ie-

der geval redelijk. En met op-

tredens van het Nederlands

akoestische bandje Voutlooz,

de rapband V.A.K. mannen en

detalentvolle jonge podium-

kunstenaars zal het tijdens

de tweede voorronde aanko-

mende zondagmiddag (aan-

vang 13.00 uur) weer net zo

gezelligworden als afgelopen

zondag.

Qi £>



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week

vIhsariI .r-n-r.ljtllrt- - r ' T».ir

Hele maand augustus:

Heerlijke Shaslicks

5 halen = 4 betalen
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

€ 25 KORTING

Gïübft Kracht 51 - Ü23-S712560.
zamMMirt^EDd v~aart.nl

^"toerkoop,nl S£

&TROMP

J

Nieuwe Sia en
Riverdale collecties

zijn binnen.
www.de-bode.nl

Pashouders op alle artikelen 5% korting.

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Op vertoon van de pas geen
afmeldkosten bij APK Keuring

Kamerlingh Onnesstraat 23

Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

(Vouw)gordijnen
Vitrages

Luxaflex

Zonwering

Medina Woninginrichters

Tapijt

Vinyl
Laminaat
Parket

023-531 78 40

Haltestraat 56

2042 LP Zandvoort

www.metlina-woninginricliting.nl

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

Voor Pashouders
tHMeZfa.

gratis glaasje limoncello na het diner.
Woensdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.

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

Koene Cleanrng Se/vrce

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

[wwww.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Bestel nu de

ZandvoortPas 2008
Achternaam + voorletter(s)

BetrefhO Nieuwe ZandvoortPas (€S,oo)

O Verlenging ZandvoortPas (€5,oo) - Pasnr

.

Woonadres+huisnr.

SA**
Nieuwe

wintercollectie

is binnen!

Schoffies Kindermode - Haltestraat 2d

2042 LM Zandvoort -Tel. 1023-5738047
Vrijdag koopavond

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.

Hele maand augustus voor

ZandvoortPashouders:

I OPTIEK
I

bij veel merk

zonnebrillen glazen

op uw eigen sterkte gratis

Haltestraat 5,T 57121 74, vrijdag koopavond

Ter kennismaking:

Eenmalige aanbieding!

op de aanwezige

potten kalkverf van

Zolang de voorraad strekt

naast het Circus)

GRAND CAFÉ 25
Appelgebak met slagroom

m koffie

3 euro Yoor pashocidersll

Kerkstraat 25 - Tel. 5713510

Bi RIL
Met ZandvoortPas 10% korting

op de gehele collectie,

m.u.v. afgeprijsde artikelen

Kerkstraat la Tel. 023 571 44 10

Vv
3*

<>•

Take Five
nmwMnCT bhjmumi Mn ±au jtt

Op vertoon van de ZandvoortPas

een fles huiswijn i.p.v. € 16,00

voor € 14,50 (wit, rood of rosé)

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

i~
'\rsJ\fZT
beacha henkh cewiuer

10% Korting

op een cadeaubon
Kijk op www.newwaves.nl

023- 571 32 55 ofinfo@newwaves.nl

Van meubels, servies tot kinderkleding: 38 Avenue heeft het!

• •
Dobey Zandvoort

Grote Krocht 28
204-2 LX Zandvoort |

023-5719345

Dit is

(g)een
mop:

dol op dieren I

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

'Korting geldt niet op aanbiedingen

ATop3!3x 100 gram vleeswaren

Lever +

h Ontbijtspek +

A\) ;k, Tongeworst .

VREEBURG L2n €3,25
*«

FOTO MENND GORTER

Haltestraat 54-T. 023-571 2451

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. 9
TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

ijwjMrtW
ontdek een nieuwe ervaring van welzijn!

10% korting op een
voet-reflexmassage
massageservice ook aan huis

www.nympheia.com

Bij

Officiële Pasfoto's

een 2e set

"Leuk Lachende"

Pasfoto's
vindrattt* pvneofi

ïödr de

Halve prijs!

Ckol» KibcMÜ JandvDDit • til D!3 J-fJOWü
m*»r.J»g -,tn »lff»9 v#n*! tK«r

www.fotuiriDnnaigorlDr.nl

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Desem muesli
appel mopje

Gezond en lekker, met vruchtjes

en nootjes

OP=OP

2e gratis

Aanbod geldig tot en met woensdag 27 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

Eigenaresse Dimfie Toonen van de sfeervolle

woonwinkel 38 Avenue Living & Giving is opge-

groeid in een ondernemersgezin. "Mijn ouders

hebben mij de kneepjes van het vak geleerd.

Het ondernemersvak is leuk, uitdagend en

afwisselend. Niet één dag is hetzelfde", aldus

Dimfie.

"Mijn ouders hebben jarenlang

een strandpaviljoen gerund. Ik

was verantwoordelijk voor de

inrichting. Zo is mijn passie ont-

staan voor alles wat met interi-

eur en binnenhuisarchitectuurte

maken heeft. Ik vind het gewoon

heelergleukom creatief bezig te

zijn. Woonaccessoires, meubels en

styling hebben mij altijd al geïnte-

resseerd. Het is echt mijn passie",

vertelt Dimfie.

In oktober 2005 opende 38 Avenue

voor het eerst haar deuren. Aan

het gezellige en drukke Kerkplein

valt de woonwinkel al meteen op

door de mooie etalages. Ook de

uitgestalde meubels, gevlochten

rieten manden en houten kasten

vallen direct op. Het is slechts een

voorproefje van wat er allemaal

in de knusse winkel te zien is. De

winkel staat vol met leuke cadeau-

tjes, bijzondere woonaccessoires,

lam pen, spiegels, servies, knuffels,

speelgoed en meubels. "Maar we
hebben ons vooral gespecialiseerd

in kinderkleding en babykleertjes.

In onze winkel verkopen wij mer-

ken van o.a. Colorique, Braxton

Interiors en Bam Bam. Het zijn

allemaal trendy merken van top-

kwaliteit", aldus Dimfie.

Het 'ons kent ons' gevoel in

Zandvoort spreekt de winkel-

eigenaresse erg aan. "In de

supermarkt vroeg laatst iemand

of de lampenkapjes al binnen

waren, dat zijn nou leuke dingen

om mee te maken", lacht Dimfie.

Ook voor stylingtips en interieur-

adviezen kunt u bij Dimfie terecht.

Daarnaast heeft 38 Avenue een

webwinkel op www.38avenue.nl

ZandvoortPas

Voor ZandvoortPashouders heeft

38 Avenue op vertoning van de

ZandvoortPas een mooie aanbie-

ding van 5% op het assortiment.

38 Avenue Living & Giving is te vin-

den in de Kerkstraat 38. Tel. 5732700.

website: www.38avenue.nl

Winkeliers:

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna Balkenende - Grote Kroa

Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Kroel

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

Verzorging en vrije tijd:

3b nreT - K Onnesstraat

Autorijschool Duet - 06-54280^3

Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Hobby -Art- Gasthuisplein

KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstrat

Nympheia - www.nympheia.com

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Waves Beach & Health Centre - 5-7 732 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:

Harocamo - Kerkstraat

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

She Satehcafé - Zeestraat

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5

Trattoria Vacirca - 06 144 487 20



an$ewaaid Gij... SUand Noord!
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Aan de stamtafel zijn de vaste gasten en de medewerkers

van strandpaviljoen 26 al aangeschoven. Met een lekker

koud drankje babbelen ze over van alles en nog wat. Eigena-

ren Reina en Rob Paap delen inmiddels al 35 jaar lief en leed

met de gasten van het strandpaviljoen. Af en toe hobbe-

len er wat kinderen langs met kleverige ijsmondjes. Strand

Noord is een familiebedrijf, dat zich kenmerkt met de woor-

den: verleden, heden en niet te vergeten: toekomst.

van de medewerkers bij dit

strandpaviljoen hebben een

familiare band met elkaar.

One big happy family

Het begon allemaal lang

geleden. De grootouders

van Reina startten de eer-

ste houten strandtent aan

de Zandvoortse kust, 'de

Zonneweelde'. Helaas heeft

deze tent tijdens de wa-

tersnoodramp in februari

1953 geen stand weten te

men hieral jaren met papa's, houden. Het werd tijd voor

mama's, oma's, opa's, tantes, een wat stevigere aanpak,

ooms, nichtjes, neefjes en de Een nieuw strandpaviljoen

rest van de familie, ook veel werdgeboremSummertime!

Nietalleende stamgasten ko-

Reina's moeder heeft het pa-

viljoen ook nog 3 jaar geleid,

samen met haar broer en

zus. Inmiddels runnen Reina

en haar man Rob het strand-

paviljoen alweer 35 jaar. "Er

komen hier heel veel vaste

gasten, voornamelijk uit

Zandvoort en van camping

de Branding. We hebben in

2006 het paviljoen volledig

vernieuwd. Een nieuwe uit-

daging. Het is belangrijk om
metdetijd mee te gaan! Het

paviljoen beschikt nu over

meer ruimte en comfort dan

tevoren"vertelt Reina. Strand

Noord is altijd in de familie

gebleven en is daarmee een

bijzondere plek. Dochter

Joyce Paap werkt mee in het

bedrijf en ook kleindochter

Falery Hansen komt af en toe

een handje helpen. "Ik vind

het heel leuk, soms sta ik bij

de ijsjes. Ik ken al veel men-

sen die hier komen", zegt

Falery. Misschien zal ze ooit

in de voetstappen treden

van haar grootouders, maar

dat moeten we nog even af-

wachten.

Voor elk wat wils

Een specialiteit van het huis

is onder andere het varkens-

haaspannetje. Daarnaast

heeft Strand Noord ook voor

de vegetariër een heerlijke

vegetarische lasagne op het

menu staan. In overleg kun-

nen er feesten en partijen

gegeven worden, zoals brui-

loften en verjaardagsfeesten.

Wanneeruvan plan benteen

hapje te gaan eten bij Strand

Noord, is het belangrijk van

te voren te reserveren aan-

gezien het met name in de

weekenden behoorlijk druk

kan zijn.

Lekker lachen

Aan de stamtafel zitten twee

stoere binken: Boen Levi van

Hamersveld. De tweeling is

al 6 jaar oud en komt gere-

geld bij Strand Noord, samen

met hun mama Gabriëlle

Bos. Bo vertelt over het

strand: "Ik ga altijd op de

boot met ome Dennis

en ik ga ook nog op de

banaan. Soms eet ik een

kindermenu, met patat

en frikadel. Ik ga ook altijd

naarVisvan Floor.geeftde

haring van door."Gabriëlle

is al jaren bevriend met de

familie van Rob en Reina

Paap. Haar vader, Henk

Bos, is ooit een buurjongen

geweest van Rob en zo-

doende is de vriendschap

ontstaan. "Dit is ons vaste

plekkie, ergens anders

zou ik me niet zo goed

voelen. Dit is als familie.

Hier komen gasten voor

het leven", vertelt ze. Ook

Levi komt graag bij Strand

Noord. Als ik hem vraag

waarom, antwoordt hij:"lk

ga altijd zwemmen en op

detrampoline.Je kunt hier l

lekker lachen." Duidelijker

kan haast niet!

t
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Is wegens vakantie gesloten van vrijdag 29 aug. t/m woensdag 17 sept.

Dus even...

... geen koffieshop ... geen goede gesprekken

... geen adviezen ... geen Zandvoorts kwartiertje

... geen flauwe opmerkingen ... geen droptoffees

Maar donderdag 1 8 september staan wij weer geheel uitgerust voor u klaar

Pakveldstraat 19 - Hoek Lipplemtje

Tel: 023-571 25 54

Café Oomstee
A.s. vrijdag 22 aug, aanvang 21.00 uur:

Mulder & Mulder
feat Frits Katee
& Truus Engels

Vivian Mulder, zang & contrabas

Johan Mulder, piano & zang
Frits Katee, tenorsax

Truus Engels, drums

Vrijdag 5 sept:
Boogie Woogie & Blues met Martijn Schok, Rinus

Groeneveld, Serge Shapko en Menno Veenendaal

Dorpsgenoten

Toos en Harry Hoejenbos

door Erna Meijer

doorheen, maar wijn, bier en een glaasje jenever worden

niet versmaad."

Deze week een dubbelportret, want bij deze dorpsgeno-

ten kun je de één niet zonder de ander zien! Al dertig jaar

lang is is het echtpaar Toos en Harry Hoejenbos te vinden ,, ,, . ,, , , u ,„ > ,
;

,° r 3
' Hoewel het paar acht jaar geleden, na Harry s operatie, be-

in de snackbar bij het busstation aan de Louis Davidsstraat, sloot om uitsluitend door de week open te zijn (van 07.40

maar helaas is het aftellen nu begonnen want op vrijdag

29 augustus a.s. zijn voor het laatst de deuren van dit voor

vele Zandvoorters belangrijke 'praathuis' geopend.

- 17.50 uur) hebben zij bij extra drukte gelukkig vaak hulp

ge had van familie en met name van hun zonen. Vooral Harro

(1970) heeft de horecagenen duidelijk geërfd. Na vele jaren

Mollie&Co beheert hij dit ja ar voor het eerst, sa men met zijn

vrouw, de kantine van tennisclub Zandvoort, waardoor het

Per 1 oktober dient verplicht het pand leeg opgeleverd te restaurantgebeuren daar flink is toegenomen. Zoon Erwin

worden in verband met de plannen rond het Louis 0973) komt traditiegetrouw altijd helpen op

Davids Carré. Gesloopt zal het voorlopig niet ^^^Ê ^^^^ Koninginnedag.

worden want de gemeente heeft het pand

van Connexion gekocht om voorlopig als

onderdakte laten dienen voor(bouw-)

ambtenaren.

Hoe is hetallemaal begonnen? Die

vraag stelde ik aan de echtelieden,

die oorspronkelijk uit Utrecht ko-

men (de vele foto's van voetbal-

club FC Utrecht aan de muur ver-

wijzen nog naar hun achtergrond

en Harry kan er nog steeds niet

over uit dat de scheidsrechter die 1,5

meter buitenspel van Ajax niet zag)

Harry:"Wij hebben elkaar leren kennen

in een restaurant in Utrecht (eind van dit

jaarzijn zijal/|.ojaargetrouwd)en na allerlei

banen in de horeca, waaronder in Wolfheeze

en Luxemburg maar ook als hofmeester bij de

Marine, zag ik in 1972 een advertentie voor een bedrijfsleider gehad om hier naartoe te leven. Harry: "Wij hebben vaker op

in deTirolerStüberl in Zandvoort. Het grappige is dat wij voor de schopstoel gezeten en de vele wetjes, regels en verplichte

die tijd nog nooit in Zandvoort waren geweest, maar altijd cursussen maken het langzamerhand ook niet leuk meer.

naar Scheve ningen gingen." Onze leeftijd (65 en 61 jaar) speelt ook mee en na zoveel ja ar

werken zijn wij wel aan een ander ritme in ons leven toe."

In 1978 hebben Toos en Harry de snackbar overgenomen

van de toenmalige uitbaters Ton en Trees Spee. Al vanaf 1957 Het aftellen is dus begonnen, de speciale klok in het pand

werd het voormalige wachtlokaal van de Blauwe Tram ge- geeft het duidelijk aan. Op 29 augustus komt er een eind aan

bruikt als restauratie. De eerste jaren was het extra hard een tijdperk. Voor veel vaste klanten wordt het afzien, want

werken, want zij waren zeven dagen perweekgeopend.Toos: waar moeten zij nu naartoe? Zoals gast Wim het verwoordt:

"In die tijd kwamen er ook veel meer extra bussen, waarvan "Het is echt een gemis voor Zandvoort en dat geldt niet al-

de mensen eerst bij ons een kopje koffie namen en daarna leen voorde plek, maarvooral voor de mensen erin!"

met broodjes naar het strand togen. Tevens bleven een paar

oudere dames gezellig de heledagop het terras zitten. Naast Toos en Harry sturen geen uitnodigingen vooreen afscheids-

de broodjes verkochten wij toen ook nog maaltijden met kip, receptie, maar vanaf 15.00 uur kunnen herinneringen op-

schnitzels, vis en saté, maar daar zijn wij 15-20 jaar geleden gehaald worden en onder het genot van een hapje en een

mee gestopt. Wat wel gebleven is: de zelfgemaakte overheer- drankje met weemoed voor de laatste keer worden geno-

lijke gehaktballen, het onovertroffen broodje gebakken ei, ten van de hartelijkheid van deze inmiddels toch wel echte

uitsmijters en hamburgers! Natuurlijk gaan er sloten koffie Zandvoortse dorpsgenoten!

In al die jaren zijn Toos en Harry

er in geslaagd om hun snack-

bar om te toveren tot een

ware huiskamer voor velen.

"Jan Term es, Jan Jongsma en

Hanvan Leeuwen kwamen
hier vaak vergaderen. Met

Bram Steijnen hebben wij

ooit een grap uitgehaald

door zijn brommer boven

op het dak te zetten en het

door velen gedragen oranje

colbert op 30 april was een vast

gegeven", aldus de uiterst vrien-

delijke uitbaters.

/v„, . un c Het afscheid zal best emotioneel worden,riarry en j00s /-/ eien D° b

maar gelukkig hebben zij anderhalfjaar te tijd

Krant niet ontvangen?
ö7ANHVO0llTSb:
['mrrï^vT

Ton Ariesen - Zeestraat 62 - Zandvoort - 023 573 87 27 - www.oomstee.nl

Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478

of mail: info@zvo-verspreiders.nl
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Sponsor worden van het wekelijkse weerbericht?

Bel 06-4342 9783 en vraag naar de mogelijkheden!

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Beter weer in het weekend
Een leuke weersverbetering voor de komende tijd zit al

anderhalve week min of meer in de weermodellen. Azo-

renhogedru kinvloed zou de atmosfeer bij ons geleidelijk

moeten laten stabiliseren. Die modeluitkomsten draai-

den eerst nog wat en waren dus niet zeer consequent te

noemen een aantal dagen terug, maar de trend die nu

wordt aangegeven oogt toch redelijk positief. De kans op

een drogeren zonniger weertype is groot te noemen het

komende weekeinde en daarna.

Zowel het wind- als tem-

peratuurbeeld, dat al we-

kenlang hetzelfde is, ver-

andert trouwens amper

de restvan deze week. Het

enige interessante gege-

ven is eigenlijk de lucht-

druk, welke tamelijk hoge

toppen scheert in een

zwak hogedrukgebied en

tot relatief diepe waarden

wegzakt in geval van een

depressie in de buurt.

Diegenen die hun huis- of

scheepsbarometer trouw

volgen kunnen dit uiter-

aard beamen. Op deze

donderdag en vrijdag valt

er nog wel wat neerslag in

Zandvoort en omgeving.

Soms is dat uit losse buien

en dan weer uit wat meer

aaneengesloten regenge-

biedjes, maar het resultaat

blijft nat. Tussendoor zijn

ervanzelfsprekend ookeen

aantal betere momenten
waarop het droog is met

zon.

Hetal genoemde beroem-

deen beruchteAzorenhoog

is steeds prominent aan-

wezig deze zomer, maar

ligt te ver zuidwestelijkom
ons tenminste een week

fraai zomerweer te bezor-

gen. Het hoog breidt zich

binnenkort dus uit tot over

onze gebieden, hetgeen be-

tekent dat depressies een

noordelijker traject moeten

gaan koersen en de actief-

ste regengebieden ons niet

of nauwelijks meer kunnen

bereiken. Hoe mooi het

weer gaat worden bij ons

zal dus grotendeels gaan af-

hangen van het gegeven of

het 'Azoortje' sterk genoeg

zal worden om brutaal de-

pressiegeweld in de buurt

van IJsland voldoende te-

genwicht te bieden. Mocht

dat inderdaad gaan slagen,

bereiken de uitlopers van

die IJslandse raddraaiers

Nederland niet meer.

Ofschoon het behoorlijk

nat is deze maand in Zuid-

Ken nemerland, met gemid-

deld ruim 95 millimeter re-

gen tot nu toe, zijn er veel

regenrijkere regio's aan te

wijzen in het land. Ameland

spant trouwens de kroon

met een neerslagrecord

van bijna 225 millimeter en

talloze overstroomde lande-

rijen van dien.

Weerman Mare Putto

Do. Vr. Za. Zo.

Weer f

Temperatu ur

Max 19-20 19-20 20 21-22

Min 14 14 13 12

Zon 30% 60% 60% 50%

Neerslag 60% 60% 15% 25%

Wind zw. 4 wzw. 4 wnw. 3-4 zw. 3

Q, &



Filmprogramma
21 t/m 27 augustus

Do. t/m Zo.
12.00 en 14.00

4££Mf-riXAR

JRLL-©
Nederlandse versie©

Do. t/m Zo. 16.00

kUMfiHl

HqJ Nederlandse versie

Do. t/m Zo. 19.00

MAMMA MIA!
THE MOV1E

/1v
Meryl Streep

QJ Pierce Brosnan

Do. t/m Zo. 21 .30

HANCOCK
^ Will Smith© Charlïze Theron

In verband met werk-
zaamheden sluit onze
bioscoop van 25 t/m 28
augustus de deuren.

Vrijdag 2? augustus
volgt een feestelijke

heropening

Circus Zandvoort
Gasthuisplein 5

2042 JW, Zandvoort
Tel: 023-57 16686

w W W. Cl RCUSZanovoort.nl

Cinema Circus Zandvoort

4 dagen dicht

De bioscoop van Circus Zandvoort sluit vier dagen de deu-

ren.Van maandag 25 t/m donderdag 28 augustus zal er met

man en macht gewerkt worden aan een grondige renova-

tie. De vloer gaat in de lak, de wanden worden geschrobd

en alle stoelen zullen worden vervangen.

Volgens Wikipedia, de vrije krijgt men bij de film Wall-E

encyclopedie op internet, is een leuk, origineel Wall-E arti-

een stoel een zitmeubel met kei. Ga je naar Kung Fu Panda,

een rugleuning en soms arm- dan krijg je bij aankoop van

steunen. Maareenfauteuil is twee kaartjes een zachte,

een luxe uitvoeringvan een lieve pluchen Panda. Mamma
stoel waarin men wat lager Mia is echt een film waarbij

en wat minder rechtop zit. je lachend de bioscoop uit

Het is duidelijk: in Cinema loopt en de nummers van

Circus Zandvoort worden Abba nog heerlijk nagalmen

fauteuils geplaatst, zodat u in je hoofd. Daar hoort als

heerlijk zittend kunt genie- presentje, bij aankoop van

ten van de nieuwste films, twee kaarten, natuurlijk een

Circus Zandvoort doet haar CD van Abba bij, zodat je

uiterste best om het de be- thuis nog heerlijk kunt na-

zoeker naar de zin te maken genieten. En bij Hancock van

in de enige, echte bioscoop Will Smith is het twee kaart-

van Zandvoort. jes halen, één betalen.

feestelijke heropening

Op vrijdag 29 augustus om
12.00 uur opent de bioscoop

weer haar deuren. Bij alle

voorstellingen op vrijdag en

zaterdag zullen de bezoekers

worden getrakteerd op leuke

cadeaus. Per twee bezoekers

RADIO + TV

Zondag
08:00 Countrytrack (h)

10:00 ZFMJazz

12:00 Muziekboulevard (weekendeditie

14:00 Zondag in Kennemerland

17:00 De Avond

20:00 Colden ZFM (h)

21:00 TeppZeppi

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

Voor alles geldt: vol = vol en

op = op, en niet in combina-

tie metandereaanbiedingen

en acties! Wil je verzekerd

zijn van een nieuwe, goede

plaats tijdens de feestelijke

heropening, bel dan met de

balie van Circus Zandvoort.

tel. 5718686.

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 Café

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 NightWalk

jmm^
24 uur per dag on air!

106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

pluspunt

Locatie Noord
Flemingstraat 55

204 IVW Zandvoort

Tel: 023 574 03 30

is3
tie

voorZa»
dv

Locatie Centrum
Willemstraat 20

2042VB Zandvoort

Tel: 023 571 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl

cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl

info@pluspuntzandvoort.nl

OPEN HUIS 30 AUGUSTUS 2008
13.00TOT 17.00 UUR

Op zaterdag 30 augustus 2008 organiseert Pluspunt van

I 3.00 tot 17.00 uur een Open Huis aan de Flemingstraat

55. U kunt tijdens deze middag op aantrekkelijke manier

kennismaken met de diensten en activiteiten die Plus-

punt het komende seizoen gaat organiseren.

CURSUSAANBOD
Van I 3.00 tot 1 5.00 uur wordt door middel van verschil-

lende workshops, demonstraties en informatietafels het

cursusaanbod aangeboden. Een aantal docenten is per-

soonlijk aanwezig voor een kennismaking en al uw vragen.

DIENSTENAANBOD
De medewerkers van Pluspunt staan u persoonlijk te

woord als u vragen heeft over ons dienstenaanbod. Zij

vertellen u alles over het werk van b.v. de ouderenadvi-

seurs.Tafeltje dekje.de Telefonische Hulpdienst,Wonen

Plus en de Belbus.

KINDEROPVANG
Dit najaar bestaat buitenschoolse opvang de Boom-

hut 1 5 jaar! Om dit te vieren vindt om 1 4.30 uur een

ballonnenwedstrijd plaats. Daarnaast is er voor de

kinderen een aantrekkelijk activiteitenaanbod, zoals een

clown, volksdansen, grimeren, schminken en een groot

springkussen. Uiteraard besteden we ook aandacht aan

ons aanbod zoals voor-, tussen- en naschoolse opvang,

Gastouderbureau KennemerKloek en Peuterspeelzaal

de Duinpiepers. Ook kunt u persoonlijk kennismaken

met de pedagogisch medewerksters.

SAMENWERKENDE ORGANISATIES
De organisaties waarmee Pluspunt samenwerkt zullen

tijdens dit Open Huis ook aanwezig zijn.

DANSAVOND (gratis entree)

Het Open Huis wordt afgesloten met een super gezel-

lige (stijl)dansavond van 20.00 tot 24.00 uur onder de

deskundige begeleiding van Rob Dolderman.

IEDEREEN ISVAN HARTE WELKOM!!!

BELBUS
Op deze dag rijdt de Belbus gratis van I 3.00 -

I 7.00

uur van en naar Pluspunt.Vooraf reserveren (tot uiterlijk

vrijdag 29 augustus) via tel.nr. 023-57 I 73 73.

NIEUWEWEBSITE
Op 20 augustus 2008 presenteert Pluspunt haar nieuwe

website: www.pluspuntzandvoort.nl

Inschrijven voor activiteiten in het seizoen 2008/2009 is

vanaf deze datum al mogelijk.

"

lêlk OP thè tOWtl De stelling:

Opstootjes in het uitgaans-

leven: het lijkt haast niet

te voorkomen, ook niet in

Zandvoort. Altijd en overal

zijn er wel jongeren die met

drank op agressieve trekken

vertonen. Soms gaan zij op

de vuist met leeftijdgeno-

ten, wat de avond voor de

gezellige stapper verpest.

De politie in ons dorp pro-

beert deze onruststokers

aan te pakken. Zij surveil-

leren 's nachts per auto, op

de fiets of zelf te paard door

het dorp. Ook houden por-

tiers voor en binnen in de

uitgaansgelegenheden de

boel in de gaten. Aan de pa-

nelleden deze weekde vraag

of dit beleid zijn vruchten

afwerpt: is het Zandvoortse

uitgaansleven veilig?

"Met de veiligheid binnen het Zandvoortse

uitgaansleven is het goed gesteld"

Ellen Bluijs, 21 jaar, studeert aan de Hoge Hotelschool in Den Haag en werkt bij café Koper:

"Met deze stelling ben ik het eens. Natuurlijk gebeurt er overal wel eens wat tijdens het stap-

pen, ook in Zandvoort. Echter ben ik van mening dat de politie samen met de portiers van de

uitgaansgelegenheden hun best doen om dit zoveel mogelijk te beperken. Ik voel me veiliger

als ik 's nachts politie op straat zie en vind het ook heel goed dat ze in het weekend 's nachts

met auto's in het dorp staan om eventuele ongeregeldheden de kop in te drukken."

Jerry Kramer, 25 jaar, werkzaam bij een architectenbureau en VVD-raadslid:

"Er zijn altijd lui die uit zijn op vechten en het verzieken voorde rest. Veel politie, portiers en ca-

mera's komen nietten goede aan de sfeer, maarzijn wel nodig! Ik vind dat de politie in Zandvoort

goed werk verricht. Zeker afgelopen voorjaar met het hardhandig aanpakken van dat tuig uit

Amsterdam. Meer van deze acties endiegasten indeduinenaan het werk zetten, in plaats van

dreigen met een dorpsverbod. Dat helpt niet, maar werkt juist averecht!"

Peter Koolstra, 20 jaar, studeert HBO-V aan Hogeschool Leiden:

"Over het algemeen ben ik goed te spreken over de veiligheid in het uitgaansleven in Zandvoort.

Onruststokers blijf je altijd houden, daar ontkom je denkiknietaan.lkhebhetideedatze deze

mensen harder aanpakken dan voorheen, waar ik helemaal achter sta. De politie is op drukke

dagen ook in grote getale aanwezig op straat, wat voor veel mensen een gevoel van veiligheid

moet geven."

Dylan op reis... m Japan
Eindeliifis het zover. 21 augustus vertrekt hij. De spullen zijn gepakt en voor paps en

n^ams^ttijd om hem uit te zwaaien. Elf maanden lang zal de «-jange Dylan

Kokernoot het leven in Japan gaan ontdekken.

Via AFS,een non-profit organisatie met verschil-

lende uitwisselingsprogramma's.gaat hij bij een

Japansedame in huis wonen. "De familie waarbij

ik in huis ga wonen, bestaat uit een moeder van

59, een dochtervan 26 en een zoon van 23 jaar.

De twee kinderen wonen grotendeels in Tokio.

Waarom weet ik eigenlijk niet, maarikdenkdat

ze daar studeren", legt hij uit. Dylan gaat uiter-

aard niet onvoorbereid op pad. Vijfjaar lang heeft

hij zich verdiept in de Japanse cultuur.Ook heeft

hij inmiddels zijn Havo-diploma op zak. Vooral de

Japanse tekenkunst spreekt hem enorm aan.

Missen

Een andere hobby van Dylan is toneelspelen. "Ik

hebvanafde brugklas na schooltoneelles gehad.

Ook heb ik meegedaan met de jeugdgroep van

toneelvereniging Wim Hildering. Het was altijd

erg leuk. Ik vind het jammer dat ik niet meer mee

kan doen. Wanneer ik terugkom uit Japan ga ik

me zeker weer aanmelden", vertelt hij.

Ervaring

Zijn grootste missie om naarJapantegaan is om

ervaring op te doen, on der andere in de Japanse

taal. Opgenomen worden in een Japans gezin is

daar uiteraard een ideale maniervoor. Daarnaast

zal hij ook nog naar een Japanse school gaan:

the Sapporo Intercultural &Technological High

School. Daar zal hij vakken gaan volgen die in

samenhang staan met de Japanse cultuur, zo-

als Japanse geschiedenis en kalligrafie. In Japan

zal het leven totaal anders zijn dan dat hij hier

in Nederland gewend is. Dylan zal zich moeten

aanpassen en geconfronteerd worden met de

meest vreemde situaties. Hoe zal het hem ver-

gaan op school? Zal zijn gastgezin een beetje

aardig voor hem zijn? Aan welke regeltjes moet

hij zich houden en hoe verloopt de communica-

tie met mensen die weinig Engels spreken? Eén

keer per maand zal hij zijn belevenissen met ons

delen. Dylan: "Ik heb in ieder geval erg veel zin

om te gaan, en ik kijk erg uit naar alles wat ik zal

meemaken en leren."Veel plezier Dylan!

SI
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Mijn kabouter
krullenbol

Hij was nog maar veertien jaar

jong, toen de oorlog begon. Als

klein jongetje groeide hij op

in een wereld vol van haat en

ongeloof. Het is moeilijk om je

voor te stellen zo'n belangrijk

deel van je leven 'te moeten

missen'. Op 18-jarige leeftijd

vertrok hij als sergeant naar

nieuwe narigheid. Hij wilde

de wereld beter maken. En dat

deed hij. Althans,dat dacht hij.

Indonesië wilde na deTweede

Wereldoorlog onafhankelijk

worden van Nederland. Opa

belandde in Indonesië voor

politionele acties, om de rust

te herstellen. Uiteindelijk

leidden de acties tot een po-

litieke oorlog, waarin mijn

opa verstrengeld raakte. Mijn

opa, mijn kabouter krullenbol.

Toen hij terugkwam kreeg

hij een insigne, als dank voor

zijn inzet. Het is nog maar 63

jaar geleden dat miljoenen

onschuldige mensen werden

vermoord. Nooit sprak opa

over de afschuwelijke tijd.

Samen met mijn oma begon

hij aan een nieuw leven vol ge-

luk. Opa was in mijn ogen een

gelukkig mens. In zijn hoofd

speelt hoogstwaarschijnlijk ie-

dere nacht nogde nachtmerrie

van toen. Opa is sterk geweest,

voor ons was hij er altijd. Van

opa's nekduiken in de zee, sa-

men fietsen en hij ging zelfs

mee in de'space mountain'.AIs

ik ziek was, was opa daar met

grapjes om me op te vrolijken.

Opa was een blij mens. Nu is

opa alleen nog maar een klein

mannetje in een rolstoel. Oma
heeft de laatste jaren, vieren-

twintig uur per dag voor mijn

opa gezorgd, omdat hij dat zelf

niet meer kon. Oma is verliefd,

nog steeds. Als oma praat, glin-

steren de kraaloogjes van opa.

Hij voelt onze aanwezigheid

en zo zien we dat hij gelukkig

is. Sinds twee weken woont

opa niet meer thuis. Mijn ka-

bouter krullenbol zit niet meer

in z'n eigen stoel zoals we dat

gewend zijn. Andere mensen

gaan nu voor hem zor-

gen. Hopelijk met net

zoveel liefde als wij

dat hebben gedaan.

Opa, mijn kanjer!

I Know Where It's @
21 t/m 24 augustus:

156 van de beste golfspelers van Europa spelen van

21 tot en met 24 augustus op de Kennemer Golf

& Country Club tijdens de KLM Open/ European

Golf Tour 2008!

Vrijdag 22 augustus:

Hou je van echte en goedejazzmuziek? Kom
dan om de vrijdag naar Café Oomstee. Deze

vrijdag vanaf 21.00 uur Mulder & Mulder,

met zang, contrabas, piano, asaxofoon en

tdrums.

Zondag 24 augustus:

De tweede voorronde van het Kunstfestijn

vindt plaats in de nieuwe muziektent

van Zandvoort op het Raadhuisplein.

Talentvolle jonge podiumkunstenaars

zullen zich laten horen en zien deze zon-

dagmiddag vanaf 13.00 uur.

Zondag 24 augustus:

Op het strand van Bloemendaal vinden

verschillende feesten plaats. Deze zondag

'Nope is Dope' @ Beachclub Vroeger (vanaf

16.00 uur, kaartje kost € 12,50), 'Sneakerz'

@ BLM9 (vanaf 16.00 uur, kaartje kost

€10,00) en 'Taste- it!'@ Bloomingdale (vanaf

[ 16.00 uur, kaartje kost € 10,00 in de voor-

verkoop).
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U werkt met de cijfers i t/m g.

Deze dient u in de witte vlakjes

in te vullen. De optelsom van de

vakjes staat in het donkere vlak-

je naast de rij of boven de kolom.

Indien u in een donker vlakje bij-

voorbeeld 4A8 ziet staan, bete-

kent dat u vertikaal op 4 moet

uitkomen en horizontaal op 8.

Let op: er zijn soms meerdere

oplossingen mogelijk.

^1
s

13 14\24

24

14

De oplossing staat onderaan deze pagina

Breinbreker
De bedoeling van de breinbreker

is de rekenkundige som op zo een

manier op te lossen dat hij klopt.

Gelijke letters zijn gelijke cijfers.

4$/

KJG
+

+

E KKD

CBJ C CBK

JDB
+

B
=
JDK

De oplossing staat onderaan deze pagina
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Kook eens anders

Geurige zeewolf met gembersalsa

Hoofdgerecht voor 4 personen.

Benodigdheden: 4 tomaten, ontveld en zonder 2 el. korianderblaadjes,

200 g zeekraal, zaadjes, in kleine blokjes, 1 el. zwarte peperkorrels,

4 stukken zeewolf- 5 bolletjes gember, in 3 el. bloem,

"fi let van ca. 150 gr, dunne plakjes, 2 el. Chinese vijfkruidenpoeder,

V2 citroen, uitgeperst, 1 el. gembersiroop, 4 el. olie.

Bereiding:
Doe de zeekraal in een vergiet en schenk er kokend water over. Laat de zeekraal uitlekken en afkoelen tot lauw. Wrijf

de stukken vis in meti eetlepel citroensapen laat ze even liggen. Maak de salsa: meng de tomaatblokjes in een kom

met de gember, gembersiroop, de restvan het citroensap en korianderblaadjes. Voeg zout en peper naar smaak toe.

Laat dit 10 minuten intrekken. Plet in een vijzel of in een diep bord de peperkorrels met de bolle kant van een lepel

tot grove stukjes. Mengde bloem en vijfkruidenpoeder erdoor. Wrijf de visfilets in met zouten wentel ze door het

bloem mengsel. Druk dit goed aan. Verhit de olie in een koekenpan en bak de zeewolffïlets in ca. 10 minuten mooi

bruin en gaar en keer ze halverwege voorzichtig meteen spatel. Verdeel de zeekraal over vier warme borden en leg

de zeewolffïlets erop. Schep de salsa ernaast. Lekker met basmatirijst en een salade van waterkers. U kunt de zee-

wolffilets vervangen door zeeduivel of dikke stukken kabeljauwfilet en het vijfkruidenpoeder door cajun kruiden.

Oplossing Kakuro
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Oplossing Breinbreker
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Enter Joy: yoga, meditatie en

mantra's rond het kampvuur

Het eerste Yoga feest 'Enter Joy' is een uniek strandevenement voor het hele gezin. Op

een ongedwongen wijze maakt men kennis met ontspanning, gezelligheid, gelijkgestem-

den, welzijn, inspirerende nieuwe ervaringen en vooral heel veel plezier met enthousiaste

mensen. Beleven dat Kundalini yoga, meditatie en mantra's goed kunnen samengaan en

zonder grote moeite in het dagelijkse leven terug te vinden zijn.

I

/*=

door Nel Kerkman

Op zaterdag 30 augustus

vindt heffeest plaats in de

buiten-en binnen locatie van

strandpaviljoen Azzurro op

hetZandvoortsezuidstrand.

Hoewel het strandfeest op

het naturelstrand plaats

vindt, worden alle activitei-

ten uiteraard aangekleed

gehouden. Respect en per-

soonlijke grenzen zullen

niet worden aangetast.

Enter Joy is een initiatief

van Nympheia wat staat

voor nieuwe ervaringen van

welzijn en is een samen-

werkingvan Nympheia met

strandpaviljoen Azzurro, Yogi

Tea, verschillende (kinder-)

yogadocenten en het VVV
Zandvoort.

Alles mag, niets moet
Het strandfeest begint van-

af 12.00 uur,alsjong en oud

aan vier verschil lende work-

shops kunnen meedoen. Zo

geven vakbekwame docen-

ten yoga aan kinderen en

volwassenen en er is een

voetreflex- en stoelmasseu-

se aanwezig. Je kunt medite-

ren bij de brandingen man-

tra zingen met live muziek

van de soulgroep Adinda

waarbij je een heerlijk ge-

voel van welzijn ervaart.

Van 21.00 tot 24.00 uur is

er dansen onder de ster-

renhemel met DJ Eusebio

van Nataraj. Ondertussen

heeft het team van Azzurro

samen met initiatiefnemer

Nympheia (Alena Zastrow/

Deva Mandeep Kaur) een

heerlijke yogi menukaart sa-

mengesteld waarbijsmaak-

volle Yogi Tea het aanbod

compleet maakt. Ook bij

slecht weer gaat het feest

gewoon door, de locatie be-

schikt over een ruim terras

met al Ie faciliteiten dieerbij

horen.

Voorverkoopprijzen: van

€15,- (voor kinderen van 5-12

jaar en voor het volgen van

één workshop) voor het vol-

gen van vier workshops zijn

de kosten tot € 37,-. Op de

dag zelf zijn de prijzen ho-

ger. De voorverkoop sluit 27

augustus via www.enterjoy.

nl Ga voor meer informatie

over het strandfeest naar

www.nympheia.com/actu-

eel.html.

PIEP VAN Pt WEEK rT*
rlcKc is een ontzettend vrolijke en gezellige buil

terriër. Altijd in voor een pretje! Naar mensen toe is deze

actieve Fieke een schat! Ze vindt het heerlijk om te knuf-

felen en knuffelt dan ook hartelijk terug.... Wel op de Fieke

manier, een beetje lomp dus. Dat is helemaal niet erg, want het komt uit een goed hart!

En het is berengezellig.

Ze is minder leuk tegen soortgenoten en katten. Misschien kan ze hier en daar meteen reu over-

weg, maar over het algemeen kan je haar, helaas, als niet sociaal met honden beschouwen. Ze

was wel gewend om met een andere bullterrier reu in huis te leven. Verder is Fieke een actieve

hond die niet heel veel opvoeding heeft gehad. Ze is nu rond de 3 jaar en kent eigenlijk geen

commando's. Een cursus voor deze lieve dame is dan ook erg aan te raden. Of ze alleen kan zijn,

weten we eigenlijk niet. Waarschijnlijk wel als het rustig wordt opgebouwd en als ze goed uit

wordt gelaten ervoor en erna.

Vanwege haar lompheid wordt Fieke liever niet geplaatst bij kleine kinderen. Wie is er

gek van het ras en weet er goed mee om te gaan??? Kom kennis maken met deze schat.

Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5, is maandag t/m zater dag geopend van 11.00 tot

16.00 uur. Tel. 5713888.
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Voorlichtingsmiddag voor Bentveldse ssplussers
Stichting Pluspunt en Loket Zandvoort gaven vorige week een voorlichtingsmiddag in de

Bodaan over wat hun organisaties voor senioren kunnen betekenen. Daarvoor hadden zij

alle 531 in Bentveld woonachtige 55plussers uitgenodigd.

Senior ouderenadviseur

Nathalie Lindeboom hield

samen met Lyde de Graaf

van Het Loket Zandvoort

een duopresentatie: "De re-

den waarom we deze mid-

dag hebben georganiseerd,

is simpel. Er wonen veel se-

nioren in Bentveld, maar we
zien ze nooit bij Pluspunt en

het Loket Zandvoort."

"Misschien heeft u ons hele-

maal niet nodig, maar het kan

ook zijn dat u niet weet wat

wij voor u kunnen betekenen",

aldus Lyde de Graaf. Ze legde

uit waarvoor een bezoekje aan

het Loket de moeite waard

kan zijn: "Als mensen met

een bepaalde vraag of een

bepaald probleem bij ons ko-

men, merken we al gauw dat

we vaak meer voor iemand

kunnen betekenen. Iemand

komt voor huur- of zorgtoe-

slag, maar blij kt ook thuiszorg

nodig te hebben. Ook zijn er

Wmo (Wet Maatschappelijke

Ondersteuning) consulenten

aanwezig voor bijvoorbeeld

de aanvraag van een dou-

chestoel, traplift, OV-taxi of

medische hulpmiddelen."

Goede buren

Stichting Pluspunt en Loket

Zandvoort kunnen, elk op

zijn eigen terrein, veel voor

senioren doen. Ze zijn daar-

om erg blij met hun hechte

samenwerking. Hetzijn goe-

de buren en dat is altijd beter

dan verre vrienden. Het Loket

"We willen allemaal

oud worden, maar
oud zijn is niet altijd

even gemakkelijk"

houdt kantooropde parterre

van het Gemeenschapshuis

aan de Louis Davidsstraat

en de ouderenadviseurs van

Pluspunt zijn de buurvrou-

wen op de eerste etage. Er is

een traplift aanwezig voor

de niet-traplopers onder ons.

"Een ouderenadviseurisonaf-

hankelijken geeft advies over

alles wat van belang kan zijn

bij het ouder worden", gaat

Nathalie verder,"zo kunt u o.a.

bij onsterechtvoorde belbus,

wij bezoeken iedereen die dat

jaar75Jaarwordt,elke woens-

dag is er tussen 10 en 12 uur

een inlooppunt in de biblio-

theek op de Prinsesseweg,

waar u gezellig koffie kunt

drinken. Ook organiseren we

'zondag samen', omdat veel

mensen de zondag als een-

zaam ervaren."

Vragen

Tijdens en na de presentatie

van beide dames werden

vragen gesteld. Zo vroeg

een dame naar de werking

van de alarmering. "Je moet

zorgen datalsjevalt.datwel

vlak bij de telefoon doet, an-

ders kun je de hulpverlening

niet meer verstaan," merkt

zij wat lacherig op. "Zodra ie-

mand valt en op de alarmbel

(polsband of ketting) drukt,

maar de centrale krijgt geen

contact, dan wordt onmid-

dellijk de contactpersoon

gebeld die toegang tot de

woning heeft," wordt uit-

gelegd. Op de tafel lagen

folders over alle onderwer-

pen waarvoor men bij beide

organisaties terecht kan. Een

geslaagde middag, waarbij

de toehoorders weer stukken

wijzer waren geworden.

Uit de oude do
lij een flinke regenbui bestaat de

kans dat veel Zandvoortse straten

jnder water lopen. Recentelijk was

ie Haarlemmerstraat weer eens

lan de beurt. De gemeente praat

il jaren over vervanging van het

noieringsnetwerk onder andere in de

Kostverlorenstraat. Overstromingen

zijn van alle tijden, het hoort mis-

zhien zelfs wel een beetje bij

Zandvoort. Zie dezefoto uit igj4 van

ie ondergelopen Schoolstraat.
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Tekenen is ontdekken
Dit is het motto van drukken. Fijnzinnigwerk,dat

de tekeningenexposi- indruk maakt! De expositie

tie van Joke Hekkert in is sinds 14 augustus dage-

Woonzorgcentrum A.G. lijks te bezichtigen van 11.00

Bodaan. Mevrouw Hekkert, uur tot 17.00 uur.

woonachtig in de

Bodaan, heeft haar

hele leven al gete-

kend en daardoor

heeft zij een scherpe

opmerkingsgave ont-

wikkeld. Al tekenend

ontdekte zij details

die je gemakkelijk

kunnen ontgaan. De

expositie neemt u

mee langs jeugder-

varingen en reisin-

8splussers in het zonnetje

Op woensdag 1 oktober is het de 'Dag van de ouderen'. In

Zandvoort wonen 563 mensen van 85 jaar en ouder. Op

deze dag gaan vele vrijwilligers op pad om deze dorpsge-

noten te bezoeken. Waarom? Omdat Zandvoort wil laten

merken dat deze senioren heel waardevol zijn voor onze

gemeenschap. Ze verdienen het om in het zonnetje gezet

te worden!

Welzijnsorganisatie Pluspunt

organiseert het bezoek op

de 'Dag van de ouderen'. Zij

vraagt alle inwoners van

Zandvoort, jong en oud, om
één dag(deel) vrijwilliger

te willen zijn. Vele beken-

de Zandvoorters doen ook

mee. Onze burgemeester

Niek Meijer, wethouder

Gert Toonen, een aantal

raadsled en, dorpsom roe per

Klaas Koperen kunstenares

Marianne Rebel hebben

hun medewerking al toe-

gezegd.

Brief aan alle 8splussers

Alle dorpsgenoten van 85

jaar en ouder ontvangen

een brief waarin het be-

zoek van een vrijwilliger

op 1 oktober in de ochtend

of middag wordt aange-

kondigd. U kunt Stichting

Pluspunt bellen als u liever

een ander dan het voorge-

stelde dagdeel bezocht wil

worden. Of als u helemaal

geen bezoekje op prijs stelt,

maar de Pluspunt mede-

werkers gaan ervan uit dat

niet veel dorpsgenoten dat

zullen doen.

Doe ook mee!

Om deze dag succesvol te

maken, zoekt Pluspunt circa

200 vrijwilligers, die zelf aan

kunnen geven hoeveel tijd zij

voor één, twee of meer be-

zoekjes beschikbaar hebben

opdezedag.Om hetbezoekje

aan uw oudere dorpsgenoot

zo prettig mogelijkte maken,

krijgt u vooraf een duidelijke

instructie. Ook wordt u in-

gedeeld in uw eigen buurt,

tenzij u het zelf leuker vindt

om iemand in een anderdeel

van het dorp te bezoeken. U

gaat niet met lege handen

op bezoek want voor iedere

85plusser is een roos be-

schikbaar gesteld door de

Zandvoortse strandbridge.

Pluspunt meldt uitdrukkelijk

dat mensen die zich opgeven

om hieraan mee te doen, na-

derhand niet meerbenaderd

zullen worden voor andere

evenementen. Uw kans om
vrijwilliger voor één dag te

zijn! Geef u voori september

op bij Stichting Pluspunt via

tel. 5717373 of e-mail naar

n.lindeboom@pluspunt-

zandvoort.nl.
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Gemeentelijke publicatie week 34 - 2008

Telefoon: 023 - 5715 513 Rechtsvorm: Stichting

Vergadering College In exploitatie sinds:i5-io-200i Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 34245330

De besluitenlijst van de collegevergadering van 12 augustus Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen): 23 Adres: Oosterparkstraat 60

en de verdere in week 33 door het college genomen besluiten Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12 jarigen): Postcode: 2042 AT

zijn 19 augustus vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij Website: www.pippeloentje-pluk.nl Plaats: Zandvoort

de Centrale Balie en op de website. Telefoonnummer: 023 - 57 37 816

Kindercentrum Ducky Duck Aantal vestigingen: 1

Begrotingswijzigingen Naam: Kindercentrum Ducky Duck

Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeentewet Rechtsvorm: V.o.f. Vestiging 1

liggen de begrotingswijzigingen van de agendapunten die Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 34086265 Naam: Buitenschoolse opvang De School

op 2 september 2008 aan de gemeenteraad ter vaststelling Postadres: Postbus 128 Adres: Dr. Jacobus P.Thijsseweg 24

worden voorgelegd en die financiële consequenties tot gevolg Postcode: 2040 AC Postcode: 2041 BM

heb ben, vanaf heden tot en met 2 september 2008 ter inzage Plaats: Zandvoort Plaats: Zandvoort

bij de balie van het gemeentehuis. Telefoonnummer: 023 - 57 30 042 Telefoon: 023 -57 37816

Aantal vestigingen: 2 In exploitatie sinds:n-o8-20o8

Commissie Welstand en Monumenten Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen):

Op 28 augustus vergadert de Commissie Welstand en Mo- Vestiging i Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12 jarigen):

numenten. De vergadering begint omstreeks 15.00 uur in de Naam: Kinderdagverblijf Ducky Duck 60

commissiekamer. De exacte begintijd is afhankelijk van de Adres: Prinsesseweg 36 Website: www.deschool.nl

agenda. U kunt hiervoor het beste even contact opnemen met Postcode: 2042 NH

de werkeenheid Bouwen, tel. (023)5740100. Plaats: Zandvoort Gastouderbureau Kennemerkloek

^^^^^^^^^^^M^^^^^H Telefoon: 023 - 57 30 042 Naam: Stichting Pluspunt Zandvoort

Wijziging Kinderopvangregister In exploitatie sinds: 01-01-1993 Rechtsvorm: Stichting

Pen januari 2005 is de Wet kinderopvangvan kracht. Deze wet Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen): 36 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 34239374

bepaalt onder meer dat de gemeente toeziet op de kwaliteit Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12 jarigen): Adres: Flemingstraat 55

van kinderopvang. Vanaf dezelfde datum moet elke gemeente Postcode: 2041 VW
over een kinderopvangregister beschikken. Ouders krijgen Vestiging 2 Plaats: Zandvoort

alleen een bijdrage voor de kosten van kinderopvang van het Naam: Buitenschoolse opvang Duck Club Telefoonnummer: 023 - 5740 330

rij ka Is een kindercentrum is opgenomen in het kinderopvang- Adres: Prinsesseweg 10 Aantal vestigingen: 1

register. Per 14 augustus 2008 heeft een wijziging plaatsge- Postcode: 2042 NH

vonden in het Kinderopvangregister. Vanaf deze datum zijn Plaats: Zandvoort Vestiging i

de volgende kinderopvanginstellingen opgenomen in het Telefoon: 023 - 57 30 042 Naam: Gastouderbureau Kennemerkloek

Kinderopvangregister Gemeente Zandvoort: In exploitatie sinds: 01-06-2006 Adres: Flemingstraat 55

Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen): Postcode: 2041 VW
Kinderopvangregister Gemeente Zandvoort Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12 jarigen): Plaats: Zandvoort

60 Telefoon: 023 - 5740 330

Kinderdagverblijven: Pippeloentje - Pluk In exploitatie sinds: 01-10-2006

Naam: Stichting Kinderdagverblijven Pippeloentje - Pluk Buitenschoolse opvang De Boomhut Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen): -

Rechtsvorm: Stichting Naam: Stichting Pluspunt Zandvoort Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12 jarigen): -

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 41224309 Rechtsvorm: Stichting We bs ite : www. pluspuntzandvoort.nl

Adres: Burgemeester Nawijnlaan 101 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 34239374

Postcode: 2042 PZ Adres: Flemingstraat 55 Gastouderbureau Knus

Plaats: Zandvoort Postcode: 2041 VW Naam: Gastouderbureau Knus

Telefoonnummer: 023 - 5713 665 Plaats: Zandvoort Rechtsvorm: Eenmanszaak

Aantal vestigingen: 2 Telefoonnummer: 023 - 5740 330 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 34286356

Aantal vestigingen: 1 Adres:WitteVeld 60

Vestiging i Postcode: 2041 GB

Naam: Kinderdagverblijf Pippeloentje Vestiging i Plaats: Zandvoort

Adres: Burgemeester Nawijnlaan 101 Naam: Buitenschoolse opvang De Boomhut Telefoonnummer: 0657 - 21 01 60

Postcode: 2042 PZ Adres: Flemingstraat 9 Aantal vestigingen: 1

Plaats: Zandvoort Postcode: 2041 VW
Telefoon: 023 - 5713 665 Plaats: Zandvoort Vestiging 1

In exploitatie sinds: 05-03-1990 Telefoon: 023 - 5740 330 Naam: Gastouderbureau Knus

Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen): 35 In exploitatie sinds: 01-09-1993 Adres:WitteVeld 60

Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12 jarigen): Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen): Postcode: 2041 GB

Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12 jarigen): Plaats: Zandvoort

Vestiging 2 60 Telefoon: 0657- 21 01 60

Naam: Kinderdagverblijf Pluk Website: www.pluspuntzandvoort.nl In exploitatie sinds: 07-11-2007

Adres: Burgemeester Nawijnlaan 36 Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen): -

Postcode: 2042 PM Buitenschoolse opvang De School Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12 jarigen): -

Plaats: Zandvoort Naam: Stichting Sociocratische School "De School" Website:-

Gemeente Zandvoort
Vervolg gemeentelijke publicatie week 34

Ingekomen vergunningenaanvragen

Bouw-, sloop- en reclame-aanvragen

Zandvoort:

- Grote Krocht 12a en 14, plaatsen windschermen, ingekomen

14 augustus 2008, 2008-159LV

- Kerkplein 4, plaatsen partytenten, ingekomen 12 augustus

2008, 20o8-i6oRv

Bentveld:

- Duinrooslaan 3, bouwen woning, ingekomen 13 augustus

2008, 20o8-i57Rvie fase

- Parnassialaan 22, plaatsen dakopbouw en dakkapel, ingeko-

men 13 augustus 2008, 20o8-i58Rvie fase

Herinnering - Ontheffing artikel 3.22 Wro. huisvesten van

De School

Inde Zandvoo rtse Courant van 17 juli jl. (week 29) heeft het

college van Burgemeester en Wethouders het navolgende

bekendgemaakt:

Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken be-

kend dat in de vergadering van 15 juli 2008 is besloten een

procedure te starten voor een tijdelijke ontheffing van het

bestemmingsplan op grond van artikel 3.22 van de Wet op

de ruimtelijke ordening voor het huisvesten van De School

in het kerkgebouw van de voormalige Gereformeerde Kerk

aan de Julianaweg 15/Emmaweg 22 (aanvraagnummer

20o8-i35Vr). Het college van Burgemeester en Wethouders

brengt bij dezen deze bekendmaking in herinnering, alsmede

de resterende periode voor het indienen van gemotiveerde

zienswijzen.

Uitgaande van de officiële bekendmaking van 17 juli jl. in deze

krant hebben belanghebbenden nog tot 28 augustus 2008 de

tijd een gemotiveerde zienswijze in te dienen bij het college

van Burgemeester en Wethouders.

U stuurt uw gemotiveerde zienswijze naar het college van

Burgemeester en Wethouders, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Het besluit ligt nog tot en met 27 augustus 2008 kosteloos

ter inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis en staat op de

website van de gemeente: www.zandvoort.nl.

Verzonden besluiten

Bouw-, sloop- en reclame-vergunningen

Zandvoort:

- Stationsplein & hoek Bakkerstraat/Kerkstraat, plaatsen digi-

tale info-zuilen, verzonden 11 augustus 2008, 2008-153^/

- Mr.Troelstrastraat 21, vernieuwen kozijnen voorgevel, verzon-

den 12 augustus 2008, 20o8-i5oLv

- Gasthuisstraat 11, sloop garage, verzonden 15 augustus 2008,

2008-011S

Bentveld:

- Parnassialaan 4, plaatsen kozijn westgevel garage, verzonden

12 augustus 2008, 2008-155LV

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen

besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze inzien

tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende

een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd

bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de

verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning

betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw bezwaarschrift met

vermelding van "bezwaar" in de rechterbovenhoek van uw brief

aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,

2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst in beginsel niet de wer-

king van het besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed

kunt u een verzoek om een voorlopige voorzien ing indienen bij de

voorzieningenrechtervan de Rechtbank Haarlem, sector Bestuurs-

recht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergel ijk verzoek dient

vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift.

Gemeente Zandvoort

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag

t/m donderdag 8.30 -17.00 uur en vrijdag 8.30 -16.00 uur.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de

website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de

klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30 - 12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voo reen

beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale

telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid

wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling

verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de

werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch

bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?

Werkgevers en werkzoekers maken gebruikvan

www.werkeninzandvoort.com.

Voor het vinden of aanbied en van banen in Zandvoort.

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Nieuwe gemeentesecretaris benoemd
Het college van burgemeester en wethouders heeft beslo-

ten om drs. Frank Beijk tot de nieuwe gemeentesecretaris

te benoemen. Hij was al eerste locogemeentesecretaris en

is al jaren hoofd van de afdeling Ontwikkeling en Beheer

van de gemeente Zandvoort. De 46-jarige Beijk volgt Harry

Coerts op die met de gemeente Zandvoort in onderhande-

ling is over zijn vertrek. Een gemeentesecretaris is lid van

het college van B&W.

Het college en de ambtelij- nen als een voortvarende

ke organisatie, waaraan de en ondernemende gemeen-

gemeentesecretaris leiding tesecretaris, die goed weet

geeft, hebben Beijk in de te schakelen tussen het ge-

afgelopen maanden tijdens meentebestuur, de griffie

het waarnemen leren ken- en het ambtelijk apparaat.

Leiderschap, misschien wel

de belangrijkste capaciteit

voor een gemeentesecre-

taris, het geven van sturing

aan de ambtelijke organisa-

tie en openheid zijn kwalitei-

ten waarvan het college de

overtuiging heeft dat Beijk

die bezit.

Goede dossierkennis bouw-

de hij op als afdelingshoofd

Ontwikkeling en Beheer,

een positie die hij vanaf

1999 bekleedt bij de ge-

meente Zandvoort. Beijk

kreeg te maken met com-

plexe dossiers, onder meer

over de voorbereidingen op

de herontwikkeling van de

Middenboulevard en het

Louis Davids Carré en de in-

voeringvan hetGemeentelijk

Rioleringsplan.

Na zijn studies aan de

Erasmus Universiteit in

Rotterdam en aan de uni-

versiteit Nyenrode, waar hij hoofd Bedrijfsbureau van de kwaliteiten en capaciteiten

zijn MBA haalde, was Beijk gemeente Utrecht. Het col- de functie van gemeentese-

onder meer bedrijfsleider bij lege heeft alle vertrouwen in cretaris zal gaan vervullen,

de gemeente Voorschoten en de wijze waarop hij met zijn Bron: Gemeente Zandvoort

£>
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Haarlems Dagblad Cup met wisselend succes Keff opnieuw ongenaakbaar in BMW E30 Cup

De standaardelftallen van SVZandvoort hebben afgelopen

weekend beide een wedstrijd voor de Haarlems Dagblad

Cup (HDC) gespeeld. Het elftal van zaterdagtrainer Pieter

Keur walste over DSK (zondag 4e klasse D) heen en het

zondagelftal van de nieuwe trainer Hama AM Jamal leed

een nederlaag tegen het zondagelftal van SVIJ, eveneens

uitkomend in de zondag 4e klasse D. Door deze resultaten

gaat alleen het zaterdagelftal naar de volgende ronde.

Het zaterdagelftal is inge-

deeld in een poule met wat

zwakkere tegenstanders.

Keur hekelde deze indeling

in het Haarlems Dagblad

van afgelopen maandag.

De oefenmeester had liever

wat sterkere tegenstanders

gehad. Hij beschouwt, en

hij niet alleen overigens,

de wedstrijden om de HDC
als oefenwedstrijden. Zijn

elftal won zaterdag met

speels gemak met 6-1 van

DSK. Vorige week hadden

zij eveneens een monster-

score tegen THB (6e klasse

zondag) in Heemstede, 0-5.

De uitslag van zaterdag had

nog veel hoger kunnen zijn

als de voorwaartsen het vi-

zierwat meer op scherp had-

den gesteld.

Het zondagelftal van Jamal

heeft een groot aantal mu-

taties ondergaan. Onder

meer gingen 9 spelers van

de zondag- naar de zater-

dagtak en proberen nu bij

Keur een basisplaats te ver-

dienen. Er moet derhalve

een volledig nieuw elftal

opgebouwd worden. Jamal

ziet zeker mogelijkheden

alhoewel hij de tot nu toe

twee gespeelde wedstrij-

den voor de HDC beide ver-

loren heeft. In Bloemendaal

moest Zandvoort een kleine

nederlaag incasseren (2-1)

en tegen SVIJ een iets gro-

tere (1-3). Detail: beide clubs

zijn tegenstanders in de ko-

mende competitie.

Komende zaterdag staan

de eerste wedstrijden om
de KNVB-beker op het pro-

gramma. Keur gaat met zijn

elftal naar EDO waar het

naar de 3e klasse gedegra-

deerde zaterdagelftal, vorig

seizoen nog tegenstander,

bestreden zal moeten wor-

den. Het zondagelftal speelt

eveneens zaterdag thuis te-

gen het zaterdagelftal van

het Haarlemse Alliance '22

uitkomend in de 4e klasse.

Beide wedstrijden beginnen

om 17.00 uur.

Nederlaag softballers ZSC

Het herensoftbalteam van ZSC heeft de eerste wedstrijd

na de vakantie uit tegen Vennep Flyers met 7-3 verloren.

Het op derde plaats staande Flyers bracht een sterke

werper in het veld, die in nauwe samenwerking met de

scheidsrechterde ZSC-slagploeg weinig ruimte bood om

aan slag tot een redelijke prestatie te komen. Tekenend

voor het wedstrijdverloop is dat ZSC slechts vijf honksla-

gen wist te produceren en zes honklopers in scoringspo-

sitie op de honken moest achter laten.

Al in de iste inning werd

d u idelijk dat Vennep Flyers

er al les aan gelegen was de

overwinning en daarmee

het uitzicht op de titel in

eigen huis te houden. Eerst

maakte de Zandvoortse

defensie twee Flyers slag-

lieden uit. Het maken van

de derde nul bleek moeilij-

ker. Twee honkslagen, een

veldfout en 4-wijd bracht

de thuisclub op een 3-0

voorsprong.

In de 3e inning bracht

Ernsto Vonsee na 4-wijd,

een gestolen honk en twee

wilde worpen de achter-

stand terug tot 3-1. ZSC zag

geen kans Flyers-werper

Vermaat (nx 3-slag, 3X

4-wijd, 5 honkslagen tegen)

onder druk te zetten. ZSC-

werper Tjeerd Buijs (2-2-7)

kreeg het mede door het

optreden van de scheids-

rechter bij de beoordeling

van slag en wijd steeds

moeilijker. Een homerun
van Flyers-werper Vermaat

betekende in de 4e inning,

dat de achterstand voor

ZSC opliep tot 7-1. In de 5e

en 6e inning bracht ZSC de

achterstand terug tot 7-3.

Ben Draijer (2 uit 3) in de 5e

inning en Marcel Paap (2 uit

4) in de 6e inning wisten de

thuisplaatte bereiken, daar-

bij geholpen door honksla-

gen van Jeroen van 't Wout
en Ben Draijer. Verder kwam
ZSC echter niet en de twee-

de nederlaag in deze com-

petitie was een feit.

Donderdagavond wordt

om 19.30 uur uit gespeeld

bij THB in Haarlem en za-

terdag staat de topper te-

gen Thamen 2, de huidige

nummer twee, op het pro-

gramma. De wedstrijd op

Duintjesveld begint zater-

dag om 18.00 uur. De stand

aan kop van de 4e klasse C,

waarin twintig wedstrijden

worden gespeeld, is: ZSC 22

punten uit 13 wedstrijden,

Thamen 2: 22 uit 16, Vennep

Flyers: 18 uit 15 en Vennep

Flyers 2: 17 uit 14.

Wie Zandvoorter Ard Keff in de BMW E30 Cup op dinsdag 26 augustus opnieuw aan het

werk wil zien, zal daarvoor naar Assen moeten gaan. Het gaat de Zandvoortse coureur

voor de wind. Hij liet al eerder van zich spreken in het Superraceweekend in juni en met

de races in Assen in het vooruitzicht, staat Keff er goed voor.

Assen is een circuit dat

de Zandvoorter goed ligt.

Net als Zolder en zijn ei-

gen circuit in Zandvoort.

Onze plaatsgenoot heeft

het zich weer gemakke-

lijker gemaakt door twee

races te winnen tijdens het

DNRT-weekend eerder deze

maand op de Zandvoortse

racepiste.

Nu het de Zandvoorter

wat gemakkelijker afgaat

probeert de boomlange

coureur andere doelen te

verwezenlijken. Zo was er

tijdens dat eerste weekend

in augustus een vrije trai-

ning en een kwalificatietrai-

ning, waarbij hij vooral in de

vrije tra in ing zijn eigen ron-

derecord probeerde aan te

va Hen. De omstandig heden

op de baan lieten dat niet

echt toe, maar Keff zag wel

dat hij ten opzichte van de

concurrentie een behoorlijk

gat had geslagen.

De kwalificatie verliep on-

danks het hoge aantal deel-

nemers op de baan goed.

Keff wist de snelste tijd te

noteren en pakte een secon-

de voorsprong op nummer
twee. 'Aan de hand van de

tijden kon ik zien dat het er

allemaal goed uit zag voor de

wedstrijden en de auto voel-

de weergoed aan",aldus Keff.

Onze plaatsgenoot was goed

weg bij de start van de eerste

race die over 12 ronden werd

verreden. Keff kon al in de

eerste fase direct een gaatje

slaan van een seconde. "Dit

tempo kon ik gedurende de

hele race vasthouden, daar-

door mijn voorsprong uitbrei-

den naar 7,5 seconden en zo

de race makkelijk winnend af

sluiten. Het was zelfs zo dat

ik op het moment van het

uitkomen in de Tarzanbocht

naar rechts kon kijken om te

zien waar de concurrentie

zat", herinnert hij zich.

De tweede race ging ook voor

12 ronden. Alleen had onze

plaatsgenoot toch even wat

moeite met opschakelen,

waardoor hij ietwat stroever

weg kwam. Toch pakte hij de

leiding en dook als eerste de

Tarzanbocht in. Ook in deze

race was het van het zelfde

laken een pak, want de con-

currentie maakte elkaar het

leven zuur, terwijl Keff vrolijk

een comfortabele voorsprong

nam."Mijn concurrentSander

Etman werd twee keertwee-

de zodat ik nu met 9 punten

voorsprong het klassement

leidt", aldus de Zandvoortse

coureur.

Zandvoortse Courant gaat verhuizen
Vanaf maandag i september

heeft de Zandvoortse Courant een ander bezoekadres:

ndag en dinsdag

de Zandvoortse Courant vanaf dat adres gemaakt.

Bezoekers voor de krant kunnen er van 9.00 tot 17.00 uur terecht.

Charity Ch allenge levert € 61.700 op
Het eerste onderdeel van het KLM Open, de Charity Chal-

lenge, heeft € 61.700 opgeleverd voor het goede doel.

Afgelopen zaterdag speelden bekende Nederlanders als

captain van bedrijventeams op de banen van de Kenne-

mer Golf & Country Club.

De Challenge, die ieder

jaar voorafgaande aan het

KLM Open wordt gespeeld,

kende dit jaar 26 bekende

amateurgolfers, waaronder

onderandere prof. mr. Pieter

van Vollenhoven (handicap

15), Beau van Erven Dorens,

Ronald de Boer, Pierre van

Hooydonk, Betty Stöve, Isa

Hoes en Tim Immers die al-

len een bedrijventeam aan-

voerden.

De goede doelen zijn de

Nederlandse Golfvereniging

voor Gehandicapten (NGG)

en de Robert Kalkman

Foundation. Eén lid van het

NGG-team was onze plaats-

genoot Martijn Wijsman die,

nadat hij met het wedstrijd-

skiën gestopt is, zich op de

golfsport heeft gestort. Zijn

team liet zien dat met goede

begeleiding en training ook

mensen met een lichame-

lijke beperking zich serieus

met golf kunnen bezighou-

den.

Wijsman, die doorjeugdkan-

ker zijn rechter been mist,

liet de toeschouwers en de

aanwezige journalisten ver-

steld staan met zijn spel.

"Deze manier van spelen

heb ik mijzelf aangeleerd en

verder ontwikkeld met steun

van de NGG. Om te bewerk-

stelligen dat veel meer men-

sen daarvan kunnen profi-

teren, is veel geld nodig", zei

de sportieve Zandvoorter. De

Robert Kalkman Foundation

wil ervoor zorgen dat voor-

namelijk kinderen en jonge

mensen met kankerzich met

de golfsport gaan bezighou-

den. Daarvoor zijn golfsimu-

lators nodig die ook veel geld

kosten.

De spelsoort tijdens de

Charity Challenge was
het zeer populaire 'Texas

Scramble' waarbij steeds

gespeeld wordt vanaf de

best liggende bal. Hierdoor

is het mogelijk dat teams

met mensen die niet zo be-

dreven zijn in de golfsport,

toch kunnen winnen. Ook

zaterdag was dat het geval.

Het KLM 8-team met als

captain actrice Isa Hoes won
afgetekend en kreeg van de

hoofd sponsor twee vliegtic-

kets naar een Europese be-

stemming naar keuze over-

handigd. Isa Hoes na afloop:

"Het was pas mijn tweede

wedstrijd maardankzij mijn

team (met daarin onder an-

dere de Kennemer hoofd pro

Mark Metgod, red.) staan

we wel bovenaan. Ik raakte

geen bal en toen ik aan Mark

vroeg wat ik moest doen

adviseerde hij niet meer

slaan!" Tweede werd KLM 7

met als captain acteur/pre-

sentator Frederik Brom en

op de derde plaats eindigde

het KPMG iteam metGTST-

acteur Wilbert Gieske als

aanvoerder.

\NDVnORTSF

Open Nederlands Kampioenschap Hobie Cat 2008
Voor de kust van Zandvoort werd op 16 en 17 augustus de

Open NK Hobie Cat gezeild. Dit jaar was Watersportvereni-

ging Zandvoort een voortreffelijke gastheer. Het weer en

de windsterkte op zaterdag en zondag waren minder hef-

tig dan vorig jaar tijdens de wereldbekerwedstrijd Fi, maar

de resultaten waren daardoor niet minder spannend.

Het deelnemersveld bestond uit 42 boten, die waren on-

derverdeeld in vier klassen en wel de Hobie Tiger, één van

de snelste F18 catamarans, de standaard Hobie 16 en de

Hobie 16 Spi. De uitslag zag er als volgt uit:

In de klasse Hobie Tiger (22 boten) 1. Oscar Zeekanten/

WijbeSchuitema (Amste rdam); 2. Joh nCasey (Amstelveen)/

Roland van Joo Ie n (Baarn);3.Arievan der Plas/Stuart Visser

(Monster).

In de klasse Hobie 16 (16 boten), 1. Rogier Duijndam

(Noordwijk)/Corien Zuijdwegt (Leiderdorp); 2. Martin

v.d. Bunt (Overveen)/Paul Manvis; 3. Marielle Zonneveld

(Noordwijk)/Claske Boschma (Utrecht).

In de klasse Hobie 16 Spi (4 boten): 1. Rob Sprij Maassluis)/

MathijsSaute(Bilthoven);2.Casvan Oort(Rotterdam)/Julie

Wijnand (Oudeschild); 3. Diererick Pauli/Peter-Paul Keijser

(Bilthoven).

NAM-Rem race

Komend weekend, 23 en 24 augustus, wordt de 'Tweedaagse

van Zandvoort' gevaren. Met op zaterdag de NAM-Rem
Race, het voormalige Rondje Rem eiland. Het klassie-

ke traject gaat vanuit Zandvoort, via Langevelderslag,

Noordwijk en Katwijk naar de 6 kilometer uit de kust lig-

gende boei NAM 22 en daarna terug naar Zandvoort. De

start zal naar verwachting tussen 12.00 uur en 12.30 uur

bij Watersportvereniging Zandvoort (naast reddingspost

Ernst Brokmeier) plaatsvinden. Na afloop is er een spet-

terend feest bij de Watersportvereniging Zandvoort waar

onder andere de Zandvoortse coverband Van Kessel Live een

optreden zal verzorgen.

Zandvoortse Courant • nummer 34 • 21 AUGUSTUS 2008

SPINNING

Spinning on the Beach

niet meer weg te denken

Voor het tweede jaar in successie is Spinning on the Beach

een doorslaggevend succes geworden. Maarliefst 255 'spin-

ners' zorgden voor een bedrag van € 10.605 voor de stichting

Right To Play, die zich inzet om de meest achtergestelde kin-

deren in de armste delen van de wereld te laten sporten.

Klokslag 14.00 uur zater-

dagmiddag zette Marcel

van Rhee, manager van

Kenamju Zandvoort, de

meute in beweging voor

een marathon van 3 uur

spinning. Het is een impo-

nerend gezicht om zoveel

gekromde ruggen te zien

dansen op de maten van

house muziek. Van Rhee

had deze dag ook nog eens

de weergoden mee. "Het

hoeft niet zo warm te zijn,

dit was juist goed", zei hij.

Van Rhee heeft het afge-

lopen weekend met zijn

vrijwilligers hard moeten

werken om alles optijd klaar

te krijgen. "Ik heb de fietsen

4 keer in mijn handen ge-

had. Dat zijn dus meer dan

1000 fietsen maar ik weet

waarom ik het heb gedaan.

Ik heb zaterdag echt geno-

ten en nu (maandagochtend,

red.), tijdens het lossen van

devrachtwagen metfietsen,

geniet ik nog steeds. Het was

een grandioos succes en vol-

gend jaar gaan we weer aan

de slag. Alleen moet het dan

nog groter en professioneler

worden", keek hij vooruit. Het

evenement is niet meer van

de Zandvoortse evenemen-

tenkalender wegte denken.

ADVERTEERDERS
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte

houden van a lies wat in Zandvoort leeft.

De adverteerders in de krant van deze week zijn:

Administratiekantoor IJzerhandel Zantvoort

K.Willemse Joost van Diepen

Algemene uitvaartbegelekding Momentum Advies en

Zandvoort Coaching

Beach ClubTien Nympheia

Bertram & Brood Parfumerie Moerenburg

Beter Mobiel Pluspunt

Bloemsierkunst Jef & Printing People

Henk Bluijs Pure & Simple

Café Oomstee She Satehcafé

Cense en van Lingen Van Aacken Glaszettersbedrijf

Circus Zandvoort Va n Vessem & Le Patichou

Club Nautique Vanhier

Danzee Versteege's IJzerhandel

Dorsman Assurantiën Vrijehuizenmarkt.nl

Gemeente Zandvoort Zandvoort Optiek

Qi £>
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Woonhuizen te koop in Zandvoort:
Spoorbuurtstraat 10 €219.000

2-onder-l kap ^^^m*\

É • ^^Êm Bk
Da Costastraat 23 €269.000 ^*^a« i ^ m « mW \

Appartementen te koop in Zandvoort: Martinus Nijhoffstraat, verkocht 69 €329.000
HP* ' s^L^mH ËA \¥

Burgemeester van Fenemaplein, Garagebox € 28.500 Celsiusstraat 200 €339.000

J C| H ij
*3 fasMlK5> *m

K
De Schelp 81 €119.000 Nassauplein 1 €379.000

Burgemeester van Fenemaplein 10/4 €1 99.000 vov Westerstraat 9 €379.000

Doctor C A Gerkestraat
C7 rood € 209.000 vov Wilhelminaweg 42 €469.000

"— L^B"

'm
*z. i k

Schuitengat

Trompstraat

De Favaugeplein, verkocht

45

13/1

21/67

€219.000

€219.000

€225.000

De Wittstraat, verkocht

Frans Zwaanstraat

Jan Snijerplein

5

82

3

€475.000

€475.000

€475.000
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Oranjestraat

Doctor Johannus G Mezgerstraat

1 czwart

43

€234.000

€235.000

Vin ken straat, verkocht

Max Euwestraat

15

15

€495.000

€499.000

Trompstraat 5/2 € 237.500 Doctor Johannus G Mezgerstraat 24 €549.000 Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 39
Burgemeester van Fenemaplein 22/10 €239.000 Doctor Kuyperstraat 22 €549.000 Voor wie rust en ruimte zoekt: op een schitterende locatie in het

Doctor Johannus G Mezgerstraat 41 €239.000 Burgemeester Engelbertsstraat 70 €569.000 Kostverlorenpark ligt deze royale (ca. 175m
2
) 2 onder 1 kap woning met

Karel Doormanstraat, verkocht 8/5 €239.000 Swaluestraat 11 €598.000
5 ruime slaapkamers, oprit, garage en een achtertuin grenzend aan

beschermd natuurgebied. De woning dient gemoderniseerd te worden en

Leeuwerikenstraat 12/2 €239.000 vov Kromboomsveld 32 €599.000 kan hierdoor geheel naar eigen smaak worden verbouwd.

Trompstraat 5/7 €239.000 Witte Veld 66 €599.000

Hogeweg 22/10 €245.000 Doctor Jacobus P Thijsseweg 22 €649.000
• Comfortabele half vrijstaande woning in rustige woonomgeving
• Dient gemoderniseerd te worden

Trompstraat 15/6 €245.000 Jonkheer Q van Uffordlaan 39 €649.000 • Gedeeltelijk voorzien van dubbele beglazing

Koninginneweg Qrood € 249.000 Zandvoortselaan 12 €659.000
• Oplevering in overleg, transport bij notaris verkoper

• Gebruiksoppervlakte ca. 1 75 m 2

, perceeloppervlakte 299 m 2

Tjerk Hiddesstraat 4/5 € 249.000 Wilhelminaweg 13 €679.000

Burgemeester van Fenemaplein 4/6 €249.555 Kostverlorenstraat 61 €745.000

virtual tourDe Ruyterstraat

Swaluestraat

2/6

29b

€250.000 vov

€ 269.000

Wilhelminaweg

Wilhelminaweg, verkocht

10

7

€798.000

€875.000

Vraagprijs: € 649.000,-

vAi nieuwe oriis —- flBH
Van Lennepweg 143 € 274.500 Boulevard Barnaart 16 €915.000 -wèt^ BH^'^^

Burgemeester van Alphenstraat 61/13 €275.000 Zandvoortselaan 113 €995.000
Wk- ' ZMni wW

Burgemeester van Fenemaplein

De Favaugeplein

16/3

23
hs

€ 275.000

€279.000

Kostverlorenstraat

Max Euwestraat

94

20

€1.095.000

€1.163.000
& r~m ^^

Passage 3/21 €279.000 k i 1

Trompstraat

Sara Roosstraat

17/2

52

€279.500

€284.000

Bedrijfspanden te koop in

MaxPlanckstraat 48

Zandvoort:
€519.000 j É 1 1 . I

JacvanHeemskerckstraat 67 €299.000 Zeestraat 41 €675.000

Jacvan Heemskerckstraat 17 € 299.000 Zeestraat 46 €695.000 K -W ^N>
ir. E.J.J. Kuindersstraat 11/11 €319.000 Zeestraat 58 €795.000 L.^ -_ '

"
iHi --__

Stationsplein 15/15 €325.000 Burgemeester Engelbertsstraat 72 €845.000 —
JacvanHeemskerckstraat 11 €337.500 tb i

- *
Stationsplein

Hogeweg

13/11 € 339 000 Te huur:
Krammerstraat, Amsterdam

^WBB *

30/A-7

TL. J J J .\J\J\J

€ 390.000 von 3Qhuis €1.800 p/m
Witte Veld 66

Hogeweg, verkocht 76/1 € 399.000 Vogelenzangseweg, Vogelenzang 372-d €1.500 p/m Goed onderhouden royale 2 onder 1 kap villa, gelegen aan de ranc van

Van Speijkstraat 2/147 €415.000 Gasthuisplein, Zandvoort 2 €1.395 p/m Park Duijnwijk, met 4 zeer ruime (slaap)kamers, heerlijke ruime L- vormige

Swaluestraat 31b €425.000 Wilhelminaweg, Zandvoort 11 €2.000 p/m
woonkamer met haard, allen met goede lichtinval. Zonnige tuin o|

zuiden met achterom, garage en oprit voor meerdere auto's.

) het

Hogeweg 30/A-6 €439.000 von

Burgemeester van Fenemaplein 13/11 &1 3/1 3 €455.000 Te koop buiten Zandvoort: Buitenzijde geheel geschilderd in september 2007

Hogeweg 30/A-10 €475.000 von Barendsestraat, Haarlem 7a+b €229.000
• Alle ruimtes zijn zeer royaal

• Gehele woning voorzien van houten vloerdelen

Van Speijkstraat, verkocht 2/193 €495.000 Kerklaan, Heemstede 47rd €299.000 • Centraal gelegen t.o.v. het strand, duinen, centrum en station

Prinsenhofstraat 5B €498.000 Turfmarkt, Haarlem 8b/
rood €334.000 • Gebruiksoppervlakte ca. 170 m 2

Doctor Johannus G Mezgerstraat 133 €595.000 Valkenburgerplein, Heemstede 6/3 €369.000

Hogeweg 30/A-15 €1.025.000 von Zonnebloemlaan, Aerdenhout 1 €1.295.000 ^360°^

virtual tourHogeweg 92 €1.295.000 Heereweg, Lisse 28 €1.695.000 Vraagprijs: €599.000,-


